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1 INLEIDING 

1.1 AANLEIDING 

In het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder, ten oosten van Kraggenburg, is een 
kantoor/werkschuur van de regionale beheereenheld van de Vereniging Natuurmonumenten gevestigd. 
De huidige bebouwing is gedateerd. De bebouwing voldoet niet geheel meer aan de eisen van deze tijd 
qua kantoorruimte en ook is er behoefte aan een grotere werkschuur. 

Voor een optimale bedrijfsvoering is een verbouwing en uitbreiding van de bebouwing gewenst. 
Hiervoor is een verzoek ingediend bij de gemeente Noordoostpolder. De voorgenomen ontwikkeling 
kan niet worden gerealiseerd op basis van het geldende bestemmingsplan. Om die reden is de 
voorliggende ruimtelijke onderbouwing opgesteld. 

1.2 LOCATIE 

Het projectgebied betreft het perceel Kraggenburgerweg 21 en ligt in het landelijk gebied tussen 
Kraggenburg en Vollenhove. De locatie ligt in het zuiden van het Voorsterbos. De globale ligging van 
het projectgebied is weergegeven in figuur 1. 

Q Globale ligging plangebied 

Figuur 1: Globale ligging projectgebied 

1.3 JURIDISCH-PLANOLOGISCHE REGELING 

De juridisch-planologlsche situatie van het perceel is geregeld in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 
2004'. Hierin heeft het perceel de bestemming 'Recreatieve voorzieningen (R6)'. De gronden met deze 
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bestemming zijn bestemd voor recreatieve voorzieningen voor opslag van de Vereniging 
Natuurmonumenten. De bestaande oppervlakte gebouwen is 310 m en de maximaal toegestane 
oppervlakte gebouwen is 360 m2. De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de maximaal 
toegestane oppervlakte en het gebruik van het perceel, Het bestemmingsplan biedt ook geen 
mogelijkheden voor uitbreiding van de maximaal toegestane oppervlakte. De ontwikkeling past wel 
geheel binnen het bestemmingsvlak. 

De gemeente Noordoostpolder wil in principe meewerken aan de ontwikkeling. Op basis van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit door het verlenen van een omgevingsvergunning, 
waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Voorwaarde hierbij is dat de activiteit niet in strijd is 
met een goede ruimtelijke ordening. Ter motivering hiervan is een goede ruimtelijke onderbouwing 
noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin en zal deel uitmaken van de aanvraag van de 
omgevingsvergunning. 
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2 PROJECTBESCHRIJVING 

2.1 HUIDIGE SITUATIE 

De beheereenheid is gevestigd op de locatie Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg. De beheereenheid 
voert werkzaamheden uit ten behoeve van het beheer, hel onderhoud en de ontwikkeling van natuur. 

De vestiging van de beheereenheid is een uitvalsbasis voor de directe beheerwerkzaamheden voor de 
gehele beheereenheid. De vestiging fungeert als kantoor/werkplek. De bebouwing op het perceel 
betreft een kantoor en een werkschuur. In het kantoor worden reguliere kantoorwerkzaamheden 
uitgevoerd. In het gebouw zijn bijbehorende kantoor- en vergaderruimten en een bibliotheek. In de 
werkschuur vindt opslag plaats van het materieel om de buitenwerkzaamheden van de vereniging uit te 
voeren. Daarnaast heeft de beheereenheid een klein kantoorgebouw in Biddinghuizen. 

De beheereenheid bestaat uit 7 personen, namelijk 1 beheerder, 1 projectleider en 5 boswachters. De 
locatie is gemiddeld 1 keer in de week volledig bezet. Gemiddeld zijn er dagelijks 3-4 personen 
aanwezig. 

De bebouwing op de locatie is gedateerd en heeft weinig uitstraling. Ook biedt de bebouwing 
onvoldoende ruimte voor de werkzaamheden van de beheereenheid. 

Het kantoor heeft een breedte van 6 meter en een diepte van 15 meter. De werkschuur heeft een 
breedte van 10 meter en een diepte van 22 meter. De bebouwing heeft een totale oppervlakte van circa 
310 m 2 

Op figuur 2 is de huidige bebouwing van het projectgebied weergegeven. 

Figuur 2: Huidige bebouwing projectgebied 

Het perceel ligt in het zuiden van het Voorsterbos. Het terrein is aan de westzijde, noordzijde en 
oostzijde afgeschermd door dichte bebossing. Daardoor kenmerkt de nabije omgeving van het perceel 
zich als zeer gesloten. 
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Op een afstand van circa 40 meter ten zuiden van het perceel ligt de Kraggenburgerweg. Vanaf de 
Kraggenburgerweg is de bebouwing van het perceel zichtbaar. 

Aan de overzijde (zuidzijde) van de Kraggenburgerweg zijn twee woningen aanwezig. De woningen zijn 
ingepast in boomsingels. De meest nabijgelegen woning ligt op een afstand van circa 70 meter. 

Op figuur 3 is een luchtfoto van het perceel en de directe omgeving opgenomen. 

Q Ligging plangebied 

Figuur 3: Luchtfoto projectgebied en directe omgeving 

2.2 BESCHRIJVING VAN HET INITIATIEF 

Het voornemen Is om de bebouwing te verbouwen en uit te breiden naar de eisen van deze tijd. In de 
huidige situatie biedt de vestiging te weinig ruimte voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. 
Daarom Is de voorgenomen ontwikkeling nodig. De ontwikkeling betreft in hoofdzaak modernisering van 
de bebouwing. Daarnaast is er de mogelijkheid voor enige uitbreiding. De bebouwing krijgt meer 
uitstraling. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een moderne, verantwoorde situatie gerealiseerd. 

Het gebruik van de bebouwing blijft gelijk, namelijk kantooractiviteiten en opslag ten behoeve van het 
natuurbeheer en -onderhoud. Wel is er meer fysieke ruimte nodig voor het gebruik. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling ontstaat geen significante toename van het verkeer. 

De vestiging is niet gericht op openbare functies, maar is slechts gericht op publiek op afspraak. 
De beheereenheid blijft in eerste instantie uit hetzelfde aantal personen bestaan. Mogelijk wordt het 
personeel in de toekomst aangevuld met een administratieve medewerker (op het kantoor aanwezig) en 
een projectleider (deels op kantoor aanwezig, maar ook veel extern). 
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De bestaande bebouwing wordt verbouwd en vergroot voor de kantooractiviteiten en de opslag. De 
uitbreiding vindt plaats aan de noordzijde (opslag) en de zuidzijde (kantooractiviteiten) van de 
bebouwing. Op figuur 4 is de voorgenomen ontwikkeling weergegeven. 

WÊÊKÊÊm ilUIMMM^ 
Figuur 4: Voorgenomen inrichting projectgebied 

Bebouwing 
De fysieke en functionele vormgeving van de voorgenomen bebouwing is aansluitend op de bestaande 
bebouwing. De ontwikkeling past geheel binnen het bestemmingsvlak van het geldende 
bestemmingsplan. 

Kantoor 
Het kantoor blijft in gebruik voor de kantooractiviteiten en bijbehorende kantoor- en vergaderruimten en 
bibliotheek. 

Het kantoor wordt verbouwd. In de nieuwe situatie bestaat het kantoor uit een hoofdvorm en aanbouw. 
De hoofdvorm betreft een gebouw met verdieping. Het gebouw heeft een breedte van 19 meter en een 
diepte van 11 meter. De aanbouw betreft een tussenstuk tussen de hoofdvorm en de werkschuur. De 
aanbouw heeft een breedte van 11 meter en een diepte van 5 meter. 

Werkschuur 
De werkschuur blijft in gebruik voor opslag van het materieel om de buitenwerkzaamheden uit te 
voeren. 
Bij de uitbreiding wordt de bestaande werkschuur doorgetrokken. Het uitbreidingsdeel heeft een 
breedte van 8 meter en een diepte van 7,5 meter. De totale schuur heeft daarmee een breedte van 8 
meter en een diepte van 30 meter. 

Terreininrichting 
Het terrein waarop de bestaande bebouwing is gesitueerd, is een geasfalteerd terrein. De uitbreiding 
vindt plaats op deels verhard terrein en deels halfverhard terrein. Voor de uitbreiding zal dit (geringe) 
halfverharde terreindeel ook worden verhard. 
Voor het overige blijft de huidige terreininrichting behouden. De bestaande in-/uitrit blijft gehandhaafd 
en er Is geen extra in-/uitrit nodig. Ook de bestaande beplanting wordt in stand gehouden. Met de 
ontwikkeling blijft de karakteristiek van de omgeving behouden. 

Ruimtelijke onderbouwing Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg I S 



Verkeer en parkeren 

De verkeersaantrekkende werking in de bestaande situatie wordt vooral gevormd door de aankomsten 
en vertrekken van personeel en relaties. De vestiging heeft doorgaans geen bijzonder sterke 
verkeersaantrekkende werking. De activiteiten zijn vooral gericht op het buitengebied. Daarom is het 
wenselijk dat de vestiging in het buitengebied aanwezig blijft. Dit is mede van belang omdat het verkeer 
voor de buitenwerkzaamheden zo minimaal door me uuTieil llOBtl te rijden. 

Door de voorgenomen ontwikkeling ontstaat er geen significante toename van de verkeersbewegingen. 
Het gebruik van de locatie blijft gelijk. In eerste instantie blijft het personeel gelijk. In de toekomst wordt 
het personeel mogelijk uitgebreid met slechts enkele medewerkers (gedacht wordt aan 2 medewerkers) 
die deels op kantoor en deels extern werkzaam zijn. Deze toename is dusdanig kleinschalig, waardoor 
geen sprake is van een significante toename. 

Parkeren geschiedt op eigen terrein. In de huidige situatie en in de toekomstige situatie biedt het terrein 
hiervoor voldoende ruimte. 
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3 BELEIDSKADER 

3.1 NATIONAAL BELEID 

Nota Ruimte 

De Nota Ruimte (in werking sinds 2006) betreft het ruimtelijke beleid van Nederland tot 2020, met een 
doorkijk naar 2030. Het Rijksbeleid is globaal en strategisch. Het hoofddoel van het beleid Is het 
scheppen van ruimte voor de ruimtevragende functies, met als (sub)doel de bevordering van krachtige 
steden en een vitaal platteland. Naast deregulering en decentralisatie, hanteert de Nota Ruimte 
ontwikkelingsplanologie en uitvoeringsgerichtheld. 

Het Rijk mengt zich niet in kwesties op microniveau, maar stuurt op hoofdlijnen. Het motto is 'decentraal 
wat kan, centraal wat moet'. De uitwerking wordt overgelaten aan provincies en gemeenten. Concreet 
voor de voorliggende ruimtelijke onderbouwing biedt de Nota Ruimte geen uitgangspunten. 

Realisatieparagraaf Nationaal, Ruimtelijk Beleid 

Met de voorliggende ruimtelijke onderbouwing zijn er geen nationale belangen, zoals benoemd in de 
Realisatieparagraaf nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nummer 1) in het geding. 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 13 maart 2012 Is de nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. Deze 
vervangt onder andere de Nota Ruimte. Echter, de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu 
heeft besloten dat ze de vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in behandeling wil nemen. 
Dit betekent dat de komende maanden nog niet begonnen kan worden met het doorvoeren van de 
SVIR. Met een nahangprocedure kunnen eventuele opmerkingen en wensen van de Kamer alsnog 
worden verwerkt. 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat van invloed zijn op de 
ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. 

Met de structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Het Rijk kiest voor 
een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 
verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. Het belang 'ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en 
ontwikkelen van flora- en faunasoorten' Is relevant voor het projectgebied. Het projectgebied ligt 
namelijk in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In paragraaf 4.3 is aangegeven hoe hiermee is 
omgegaan bij de voorgenomen ontwikkeling. Voor het overige heeft de structuurvisie geen gevolgen 
voor de voorgenomen ontwikkeling. 

3.2 PROVINCIAAL BELEID 

Omgevingsplan Flevoland 2006 

Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het totale omgevingsbeleid Is omschreven In het 
Omgevingsplan Flevoland 2006. In het plan is het integrale omgevingsbeleid voor de periode 2006-
2015 neergelegd met een doorkijk naar 2030. Het beleid is gebaseerd op een visie voor de periode tot 
2030, waarin de hoofdlijnen voor de gewenste verder ontwikkeling zijn geschetst. 
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De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan meer 
afstemmen op de maatschappelijke behoeften. De inrichting en het gebruik zullen daardoor in bepaalde 
gebieden wijzigen. Dit hangt onder meer samen met de beoogde versterking van de natuur. 

De natuurwaarden van Flevoland zijn groot. De provincie wil de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
versterken tot een robuust en gedifferentieerd systeem, dat karakteristiek is voor Flevoland. Op deze 
wijze ontstaat een duurzame en samenhangende structuur van natuurgebieden die veel kwaliteit biedt 
voor mens, plant en dier. 

Het projectgebied ligt in de EHS. De voorgenomen ontwikkeling betreft een kleinschalige uitbreiding van 
de bestaande bebouwde locatie. De bebouwing wordt gebruikt ten behoeve van het beheer, het 
onderhoud en de verbetering van de natuur. De ontwikkeling vindt plaats op het (halfjverharde terrein. 
Er is geen sprake van afname van het areaal van de EHS. Vanwege de kleinschaligheid en de aard van 
de ontwikkeling worden er geen significante negatieve effecten verwacht op de kenmerken en waarden 
van het natuurgebied. Het project past hiermee binnen het provinciaal beleid. 

3.3 GEMEENTELIJK BELEID 

Structuurvisie Noordoostpoider 

In de structuurvisie (ontwerp, uit 2011) is de visie van de gemeente op de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden van de Noordoostpolder geschetst. 

In de gemeente is én blijft de agrarische sector de grootste grondgebruiker. De gemeente biedt naast 
ruimte voor landbouw ook ruimte voor andere pijlers, zoals natuurontwikkeling. Ruimte voor en het 
versterken van kwaliteit blijft de basis voor duurzame en innovatieve ontwikkeling van de gemeente. 

Het project betreft een kleinschalige uitbreiding van de bestaande bebouwing op een (half)verhard 
terrein. De uitbreiding is nodig ten behoeve van beheer, onderhoud en ontwikkeling van de natuur. De 
functies is ondersteunend aan de natuurfunctie. De ontwikkeling past dan ook binnen het beleid van de 
structuurvisie. 

Landschapsontwikkelingsplan 

Het Landschapsontwikkelingsplan 2011-2015 (LOP) beschrijft de ontwikkelingen in het landschap van 
de Nooroostpolder. In het LOP kiest de gemeente voor behoud van het principe van de 
landschappelijke opzet. Het doel van het LOP is de eenheid en samenhang van de landschapsstructuur 
te behouden en te versterken. 
Bij de voorgenomen ontwikkeling worden de bestaande structuren in het landschap gerespecteerd. 
Vanwege de kleinschaligheid van de ontwikkeling, leidt het niet tot aantasting van het landschap. Op 
deze wijze past de ontwikkeling binnen de uitgangspunten van het LOP. 

Welstandsnota 
Het gemeentelijk welstandsbeleid is opgenomen in de Welstandsnota. Het welstandsbeleid geeft de 
gemeente de mogelijkheid om de cultuurhistorische, stedenbouwkundige en architectonische waarden 
die in een bepaald gebied aanwezig zijn, te benoemen en ene rol te laten spelen bij de ontwikkeling en 
boordeling van bouwplannen. Het projectgebied ligt in het welstandsgebied 'Landelijk gebied'. Voor dit 
gebied is een aantal gebiedsgerichte welstandscriteria opgesteld waaraan het bouwplan zal worden 
getoetst. 
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4 OMGEVINGSASPECTEN 

Het uitgangspunt is dat in de voorgenomen situatie en tijdens de uitvoering van het project, een goede 
omgevingssituatie bestaat. Dit hoofdstuk geeft in reiatie tot het initiatief een omschrijving van de 
omgevingsaspecten. 

4.1 MILIEU 

4.1.1 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 

in het kader van een goede ruimtelijke ordening is een ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) noodzakelijk. Bij deze 
afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringsiijst van de VNG-
brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). 

Volgens de brochure geldt voor kantoren een maximale richtafstand van 10 meter in verband met 
geluid. 
In de brochure wordt niet specifiek opslag van materiaal voor natuurbeheer genoemd. Een soortgelijke 
activiteit is wel genoemd, namelijk plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven b.o. s 500 m 2 . Hiervoor 
geldt een richtafstand van 30 meter in verband met geluid en geur. 

De meest nabijgelegen woning ligt op een afstand van circa 70 meter. Bij de ontwikkeling wordt dus 
ruimschoots voldaan aan de richtafstanden. 

4.1.2 WEGVERKEERSLAWAAI 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat in principe elke weg een zone heeft waar aandacht aan 
geluidhinder moet worden besteed. Daarbij onderscheidt de Wgh enerzijds geluidgevoelige functies en 
anderzijds niet-geluidgevoelige functies. 
Als binnen een zone behorend bij een zoneplichtige weg geluidgevoelige functies worden 
geprojecteerd, dient door middel van akoestisch onderzoek te woren aangetoond dat wordt voldaan aan 
de voorkeursgrenswaarden ofwel de maximale ontheffingswaarde. 

In dit projectgebied zijn geen geluidgevoelige objecten aanwezig en worden ook geen geluidgevoelige 
objecten gerealiseerd. De ontwikkeling betreft namelijk een uitbreiding van een bestaand niet-
geluidgevoelig object. 

4.1.3 BODEM 

Het uitgangspunt voor de bodem in het projectgebied, is dat de kwaliteit daarvan zodanig dient te zijn 
dat er geen risico's voor de volksgezondheid ontstaan. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (Eco 
Reest BV, Verkennend Bodemonderzoek ter plaatse van Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg, van 
19 september 2012). Het onderzoek is opgenomen in bijlage 1. 

Het onderzoek is uitgevoerd om te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen 
bestaan voor het toekomstige gebruik van de locatie. 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat in de boven- en ondergrond en in het 
grondwater overschrijdingen van de achtergrondwaarden (grond) en streefwaarden (grondwater) uit de 
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Wet bodembescherming zijn aangetoond. De tussenwaarden nader onderzoek zijn niet overschreden. 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, wordt gelet op de gemeten gehalten in de 
boven- en ondergrond verworpen. 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de bestemming van 
het terrein, kan worden gesteld dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu ten 
gevolge 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 bedrijfsbestemming van het terrein. 

4.1.4 ASBEST BEBOUWING 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een asbestinventarisatie van de bestaande 
bebouwing uitgevoerd (Gebouweninspectie Nederland, Asbestinventarisatie van werkschuur 
Natuurmonumenten Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg, van 26 juli 2012). De inventarisatie is 
opgenomen in bijlage 2. 

In het onderzoek is nagegaan of de bestaande bebouwing asbesthoudende materialen bevat, die onder 
specifieke beschermende maatregelen moeten worden verwijderd. 
Er zijn tijdens het onderzoek asbestverdachte materialen aangetroffen ter plaatse van de voor- en 
achtergevel, het dak van de kantoren en op het dak van de schuur. Uit analyse blijkt dat asbest niet 
aantoonbaar is. 
De asbestinventarisatie leidt niet tot "een redelijk vermoeden" op niet-direct waarneembare 
aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette 
constructieonderdelen in een bouwwerk of object. De vergunningverlener verplicht in de 
omgevingsvergunning niet tot de aanvullende inventarisatie. 

De conclusie uit het onderzoek is dat de bestaande bebouwing geen asbesthoudende materialen bevat. 
Er bestaat geen redelijk vermoeden dat er nog verborgen asbest aanwezig is. 

Indien tijdens de daadwerkelijke sloopwerkzaamheden alsnog asbestverdachte materialen worden 
aangetroffen, dient een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. 

4.2 WATER 

Vanwege het grotere belang van water in de ruimtelijke ordening, is het vroegtijdig betrekken van de 
waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang door middel van de Watertoets sinds 1 
november 2003 verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. Voor dit project is daarom de 
watertoets uitgevoerd. 

Proces 
Voor de watertoets is de beslisboom uit het Waterkader van Waterschap Zuiderzeeland gevolgd, door 
het invoeren van het project op de digitale watertoets. Op basis hiervan Is gebleken dat voor het project 
de korte procedure moet worden gevold. Daartoe Is deze waterparagraaf opgesteld. 

Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang is, door middel 
van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verankerd In het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. 

Waterrelevant beleid 
Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de belangstelling. 
Thema's zoals water in de stad en water als ordenend principe zijn als speerpunten aangegeven in het 
vigerende beleid zoals vastgelegd in de Vierde Nota Waterhuishouding, de Nota Ruimte, de 
Startovereenkomst Waterbeleid 21 6 eeuw, het Nationaal Bestuursakkoord Water, de Handreiking 
Watertoets en het Omgevingsplan Flevoland. 
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Het beleid van het Waterschap Zuiderzeeland staat beschreven in het Waterbeheerpian 2007-2011. 
Daarnaast is de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland een belangrijk regelstellend instrument 
waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. Op gemeentelijk niveau zijn het 
gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijke Rioleringspian van belang. Deze plannen zijn in overleg 
met het waterschap opgesteld. 

Op Europees, nationaal en stroomgebiedsniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water (KRW). De 
KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het nationaal en Europees 
beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek In ruimte of 
tijd en standstil (geen verdere achteruitgang in de huidige chemische en ecologische waterkwaliteit). 

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieén: 
• Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren). 
• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

Belde strategieën zijn vastgelegd in de Nota Ruimte. 

Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe het vigerend waterbeleid is vertaald 
naar waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het plan, hoe met water in dit plan wordt 
omgegaan en op welke wijze de inrichtingsmaatregelen bijdragen aan Veiligheid, Voldoende en Schoon 
Water. 

Watertoetsproces 
Het Waterschap Zuiderzeeland is op 23 augustus 2012 geïnformeerd over het plan door middel van de 
digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de 
watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de 
waterhuishouding en de afvalwaterketen. 

De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er nader overleg met het waterschap moet 
worden gevoerd. Waterschap Zuiderzeeland geeft een positief wateradvies. 

Invloed op de waterhuishouding 
Veiligheid/Waterkeringen 
Het plan ligt niet buitendijks of in de keurzones van een waterkering. Het is daarom niet te verwachten 
dat het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterkering. 
Er wordt in het plan geen gebruik gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag. 

Voldoende water 
Wateroverlast 
Bij de voorgenomen ontwikkeling zal minder dan 2.500 m 2 toename van verharding plaatsvinden, de 
uitbreiding Is namelijk circa 200 m2 en vindt grotendeels plaats op reeds verhard terrein. 
Het projectgebied bevindt zich niet binnen een 'aandachtsgebied drooglegging en wateroverlast 2050'. 
Binnen het projectgebied Is geen sprake van (grond)wateroverlast. 

Goed functionerend watersysteem 
Het streefpeil zal als gevolg van het plan niet veranderen. Het functioneren van het huidige 
watersysteem (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste peil), zal door de planuitvoering 
niet verslechteren. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling vinden geen aanpassingen in het watersysteem plaats. 

Schoon water 
Goede kwaliteit oppervlaktewater 

Er worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt. 

Goed omgaan met afvalwater 
Het projectgebied betreft een bestaande bebouwde locatie. Het afvalwater zal op de bestaande wijze 
worden afgevoerd. 
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4.3 ECOLOGIE 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met eventuele ecologische warden in 
of nabij het projectgebied. Op dit aspect zijn een tweetal wetten van toepassing, namelijk de 
Natuurbeschermingswet voor de gebiedsbescherming en de Flora- en faunawet voor de 
soortenbescherming. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een quickscan natuurtoets uitgevoerd (Ecogroen 
Advies, Quickscan natuurtoets Natuurmonumenten Kraggenburg, van 30 augustus 2012). Dit 
onderzoek Is toegevoegd in bijlage 3. 

Gebiedsbescherming 
In de nabije omgeving van het projectgebied liggen geen gebieden die zijn beschermd onder de 
Natuurbeschermingswet. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied 'Zwarte Meer' ligt op een afstand 
van 3,8 kilometer van het projectgebied. Op basis van de ligging en de aard van de ruimtelijke ingrepen 
wordt ingeschat dat de beoogde plannen geen negatieve effecten hebben op de in de omgeving 
aanwezige Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten of natuur bulten de EHS. 
Het projectgebied ligt in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De voorgenomen ontwikkeling betreft 
een kleinschalige uitbreiding van bestaande bebouwing op (halfjverhard terrein. De ontwikkeling vindt 
plaats ten behoeve van het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van natuur. De EHS wordt 
hiermee versterkt. Op basis van de quickscan blijkt dat geen aanvullend onderzoek in het kader van de 
EHS nodig is, aangezien de EHS reeds is verankerd in het geldende bestemmingsplan. 

Soorteni>esc/>er/n/ngr 
Uit de quickscan blijkt het volgende voor de aangetroffen en te verwachten soorten: 

• In de bebouwing zijn geen ruimten aangetroffen die in potentie geschikt zijn als vaste 
verblijfplaats voor vleermuizen. 

• In het projectgebied is de aanwezigheid van verblijfplaatsen van laag beschermde kleine 
grondgebonden zoogdieren en overwinterende laag beschermde amfibieën met name te 
verwachten onder vegetatie, containers en opgeslagen goederen. Verblijfplaatsen van zwaar 
beschermde grondgebonden zoogdieren zijn, evenals verblijfplaatsen van zwaarder 
beschermde amfibieën, niet aangetroffen en te verwachten binnen de invloedsfeer van de 
plannen. 

• In de schuur zijn twee kerkuilenkasten aanwezig. In de kast In de nok aan de noordzijde, is -
met uitzondering van 2010 en 2011 - sinds jaren een broedgeval van Kerkuil aanwezig Is. 
Kerkuil is een broedvogel met een jaarrond beschermd nest. Er zijn geen aanwijzingen 
gevonden voor de aanwezigheid van andere jaarrond beschermde broedvogel nesten. In de 
bebouwing zijn verder enkele algemeen voorkomende broedvogels (zoals Spreeuw, Witte 
kwikstaart en Merel) broedend te verwachten. 

• Reptielen, beschermde flora, vissen, libellen, dagvlinders en andere ongewervelden zijn niet 
aangetroffen en worden op basis van biotoopken merken en bekende verspreidingsgegevens 
ook niet in het plangebied verwacht. 

Op basis van de quickscan is sprake van de volgende vervolgstappen en mitigerende maatregelen: 
• Als gevolg van de uitbreiding van de schuur zal de (in gebruikzijnde) kerkullenkast tijdelijk 

worden verwijderd. Na uitbreiding van de schuur zal de nestkast weer in de nok worden 
opgehangen. De kast in de zuidelijke nok blijft tijdens werkzaamheden wel beschikbaar voor 
Kerkuil. Indien daarnaast de (in gebruikzijnde) kast wordt verwijderd buiten het broedseizoen 
van Kerkuil, dan zijn geen negatieve effecten te verwachten op de functionele leefomgeving 
van de soort. De beste periode voor het verwijderen van de kast is januari/februari (Kerkuilen 
kunnen in Nederland namelijk een groot deel van het jaar broeden), tenzij is vastgesteld dat 
geen broedende/nestelende Kerkuil aanwezig is. 
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• Werkzaamheden die potentiële broedbiotopen van (meer algemeen voorkomende) vogels 
verstoren of beschadigen dienen buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels te worden 
gestart. De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar. In het kader van de Flora-
en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of 
een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Voor de aanwezige soorten kan de 
periode tussen half maart en half juli worden aangehouden als broedseizoen. 

• Voor de mogelijk voorkomende laag beschermde zoogdieren en amfibieën wordt als 
belangrijkste mitigerende maatregel fasering in tijd genoemd. Schade Is - indien de planning 
van activiteiten dit toelaat - te minimaliseren door grondwerkzaamheden zoveel mogelijk uit te 
voeren in de periode september - oktober. Dit is buiten de voortplant!ngs- en 
overwinteringperiode van veel dieren, dus buiten de periode waarin dieren extra kwetsbaar 
zijn. Daarnaast wordt aanbevolen voor (en tijdens) de overwinteringperiode (dus uiterlijk eind 
oktober) de containers in het werkgebied te verplaatsen en de vegetatie in het werkgebied kort 
te maaien en kort te houden. 

Gelet op de hiervoor genoemde punten, worden er voor de voorgenomen ontwikkeling geen 
belemmeringen verwacht vanuit het aspect ecologie. 

4.4 CULTUURHISTORIE 

Bouwkundige monumenten 
In en nabij het projectgebied zijn geen bouwkundige monumenten aanwezig. De voorgenomen 
ontwikkeling heeft daarom geen invloed op bouwkundige monumenten. 

Archeologie 
In het proces van ruimtelijke ordening dient tijdig rekening te worden gehouden met de mogelijke 
aanwezigheid van archeologische warden. 

Volgens de kaart 'Archeologische waarden- en verwachtingen' van de gemeente Noordoostpolder heeft 
het projectgebied een gematigde archeologische verwachtingswaarde. Een uitsnede van de 
archeologische beleidsadvieskaart is weergegeven In figuur 5. 

29534 
Q Ligging plangebied 

Figuur 5: Uitsnede gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingen 
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Voor het plangebied en de directe omgeving zijn geen archeologische vondsten of terreinen bekend. 
De uitbreiding heeft slechts een kleine oppervlakte. Tevens vindt de uitbreiding geheel plaats binnen 
het geldende bestemmingsvlak/bebouwingsvlak. Bovendien is het terrein reeds (half)verhard. 
In het kader van de ontwikkeling wordt geen aantasting van de archeologische waarden verwacht. 
Daarom bestaan er vanuit het aspect archeologie geen belemmeringen voor het project. 

Indien bij de uitvoering van het project toch archeologische vondsten worden gedaan, geldt de 
meldingsplicht op grond van artikel 53 van de Monumentenwet. 

4.5 LUCHTKWALITEIT 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld om de negatieve 
effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, aan te 
pakken. De ontwikkeling vindt plaats in het landelijk gebied, waar in algemeenheid sprake is van een 
hoge luchtkwaliteit. Hel is niet te verwachten dat dit project een overschrijding van een grenswaarde tot 
gevolg heeft. 
Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het aantal 
verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van bestuur 'Niet in 
betekenende mate bijdragen' (Besluit NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belemmeringen voor 
projecten, indien deze niet In betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 
Een project komt hiervoor in aanmerking als het voor minder dan 3% van de grenswaarden voor NOa 
en PMto bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Alleen bij een toename van enkele honderden verkeersbewegingen per dag, wordt hier niet aan 
voldaan. De beperkte, perceelsgebonden ontwikkeling heeft niet een dergelijke toename tot gevolg. 
Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. 

4.6 EXTERNE VEILIGHEID 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de omgeving bij het 
gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, LPG en munitie. 

Voor een inzicht in de externe risico's in de omgeving van het projectgebied, is de risicokaart van de 
provincie Flevoland geraadpleegd. Hieruit blijkt dat het projectgebied zich niet binnen de invloedssfeer 
van transportroutes van gevaarlijke stoffen of binnen het inventarisatiegebied van bulsleldingen bevindt. 
Ook zijn in de omgeving geen risicovolle inrichtingen aanwezig. Het aspect externe veiligheid vormt dan 
ook geen beperking voor het project. 
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5 AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 

Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een omgevingsvergunning ex 
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarmee de 
uitbreiding van het gebouw op de locatie Kraggenburgerweg 21 in het landelijk gebied bij Kraggenburg, 
in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. 

Het gebouw betreft een vestiging van de Vereniging Natuurmonumenten. Enkele vestigingen elders in 
het land worden gesloten en de werkzaamheden worden verplaatst naar de vestiging bij Kraggenburg. 
Daarom bestaal er behoefte aan meer fysieke ruimte voor de werkzaamheden. De voorgenomen 
uitbreiding voorziet daarin. Het gebouw wordt vergroot voor de kanlooractivileiten en opslag van 
materiaal. 

Afweging 

Het project is niet strijdig met de relevante beleidsuitgangspunten op nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk niveau. In de voorgenomen situatie is sprake van een verantwoorde milieusituatie. Het 
project vormt In beginsel geen conflicten met de sectorale wet- en regelgeving. DU blijkt ook uit de 
uitgevoerde onderzoeken. De uitbreiding Is in aansluiting op de bestaande vormgeving en doet geen 
afbreuk aan de landschappelijke waarden van de omgeving. 

Conclusie 

Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project is niet in strijd met een goede ruimtelijke 
ordening. 
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6 UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 
omgevingsvergunning. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de maatschappelijke uitvoerbaarheid en 
de economische uitvoerbaarheid. 

6.1 MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 

Op grond van artikel 6.19 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwikkeling voorgelegd aan 
de betrokken overlegpartners. De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken, wordt 
daarna gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de 
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Een ieder wordt op deze wijze in de gelegenheid gesteld 
om bedenkingen tegen het initiatief kenbaar te maken. De voorgenoemde procedure toont de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project aan. 

6.2 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Het project betreft een particulier iniliatief, waarmee de gemeente geen financiële bemoeienis heeft. De 
kosten zijn voor rekening van de aanvrager, die hiervoor de middelen heeft. Het project is hiermee 
economisch uitvoerbaar. 
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BIJLAGE 1 

Verkennend bodemonderzoek 
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Eco Reest B V 
Industrieweg 20 
7921 JP Zuidwolde 
Tel.: 0528-373982 
Fax.: 0528-373907 

KANTOOR APPINGEDAM 
Opwierderweg 160, Appingedam 
Postadres: Postbus 141 
9930 AC Delfzijl 
Tel.: 0596 633355 
Fax.: 0596-572266 

info@ecoreest.nl 
www.ecoreest.nl 

Eco Reest BV is gecertificeerd volgens "NEN-EN-ISO 9 0 0 1 : 2 0 0 8 " , voor het uitvoeren van milieukundig 
(water)bodemonderzoek, asbestonderzoek in bodem en puin, grondonderzoek bouwstoffenbesluit, 
begeleiding bodemsaneringtrajecten, detachering en milieumanagement en lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodembebeer (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. 

DISCLAIMER 
Dit rapport is het resultaat van een verkennend bodemonderzoek, verricht ter plaatse van Kraggenburgerweg 21 te 
Kraggenburg, in opdracht van Witpaard. 

Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, 
inclusief bijlagen. 

Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien: 
- de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is 
- de bijlagen genoemd in de Inhoudsopgave (deels) ontbreken 
- het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt 

We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 
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1 I N L E I D I N G 

1.1 A L G E M E E N 

In opdracht van Witpaard is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Kraggenburgerweg 21 te 
Kraggenburg. 

Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest B V . 

1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen verbouw van een werkschuur ter plaatse van 
het onderzoeksterrein. 

Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein teneinde te 
bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomstige 
gebruik van de locatie (bedrijfsgebouw). 

1.3 KWALITEITSBORGING 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen vastgesteld in het 
Besluit BodemKwali tei t . 

Dit betekent dat de veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd 
volgens de actuele beoordelingsrichtlijn en accredi tat ieschema, terwijl de 
onderzoeksstrategie is opgesteld conform de geldende NEN normen, zoals hierna 
beschreven. 

1.3.1 Onderzoeksstrategie 

In onderstaande tabel zijn de kwali teitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën. 

Tabel 1.1. Toegepaste normen 

Aspect onderzoek | Toegepaste norm 
Strategie vooronderzoek NEN 5725 :2009 
Strategie verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740 :2009 

Eventuele afwijkingen op de normen, die ti jdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in respectievelijk § 2.2.3 en § 3 .1 .3 . 

1.3.2 Veldwerkzaamheden 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertif icaat op grond van de BRL SIKB 
2 0 0 0 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde 
is gecertificeerd en erkend door het ministerie van V R O M . 

Het veldwerk heeft plaats gevonden conform V K B protocol 2001 "Plaatsen van 
handboringen en peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond- en grondwatermonsters" 
en V K B protocol 2 0 0 2 "Het nemen van grondwatermonsters" , waarbij de werkzaamheden 
zijn uitgevoerd door gecertif iceerde en erkende veldmedewerkers. 

Het certi f icaatnummer is 6 5 9 2 3 1 , en de certif icerende instelling is L R Q A te Rotterdam. 
In onderstaande tabel zijn de kwal i tei tsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het 
veldwerk. 

£ (projectnummenPI 208151 
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Tabel 1.2. Erkende veldwerkers 

Uitvoering monsterneming grond 
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Toegepaste protocol i Erkend veldmedewerker 

M I L I E U A D V I E S B U R E A U 

iMReest 

V K B protocol 2001 Dhr. M .K .V . van der Veen 
Uitvoering monsterneming grondwater , V K B protocol 2002 Dhr. M .K .V . van der Veen 

Eventuele afwijkingen op de protocol len, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen 
zijn weergegeven in § 3.1.2. 

De bedrijf- en persoonserkenningen en het cert i f icaatnummer zijn te verifiëren op de website 
van Bodem + : ht tp: / /www.senternovem.nl /Bodemplus/verklar ingen/erkenningen/zoekmenu/ 

1 .3 .3 Laboratorium werkzaamheden 

De analyses zijn uitgevoerd conform de A S 3 0 0 0 "Laboratoriumanalyses voor 

milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor A C M A A Hengelo is geaccrediteerd en erkend 

door het ministerie van V R O M . 

De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 "Conserver ingsmethoden 
en conserveringstermijnen voor mi l ieumonsters". 

A C M A A Hengelo is een NEN-EN-ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
cert i f icaatnummer L I 0 0 . Het certif icaat is bijgevoegd in bijlage 6. 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in § 4 . 1 . 1 . 

1,4 O P B O U W RAPPORT 

In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en worden de 
bevindingen uit het vooronderzoek beschreven, met daarin de aspecten voormal ig, huidig en 
toekomst ig gebruik, bodemopbouw (geohydrologie) en (financieel-) juridisch. In hoofdstuk 3 
zijn de veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd 
door de analyses en analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte is een 
samenvatt ing opgenomen en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2 VOORONDERZOEK (NEN 5725:2009) 

2.1 BASIS INFORMATIE 

Voor de uitvoering van het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt in de aard en 
diepgang van de te verzamelen informatie. Daarbij worden drie typen vooronderzoek 
onderscheiden: beperkt, standaard en uitgebreid vooronderzoek. 

Teneinde te bepalen welke type vooronderzoefc-van toepassing is voor onderhavige locatie, 
moet eerst de basisinformatie worden verzameld, de aanleiding (zie § 1.2) van het 
onderzoek en dient de mate van verdachtheid te worden bepaald. 

2.1.1 Basisinformatie 

Tabel 2.1 Basisinformatie 
Adres Kraggenburgerweg 21 
Plaats Kraggenburg 
Oppervlakte 900 m 2 

Kadastrale aanduiding Gemeente Noordoostpolder, sectie C, nr. 1592 (deels) J C l I I C 7 P I I I Q I 1 U U I U U U P l ^ J U I V . 

x: 190,455, y: 519,887 
Verbouw, cq. uitbreiding werkschuur 
Werkschuur met omliggend terrein 

x- en y-coördinaten 
Toekomstig gebruik 
Huidig gebruik 
Voormalig gebruik Idem 
Verrichte handelingen met grond, 
verhardingsmateriaal en/of afval 

Geen informatie bekend 

Toepassingen van asbesthoudende 
materialen 

Geen informatie bekend 

Bodemonderzoeken Geen informatie bekend 

2.1.2 Ma te van verdachtheid en type onderzoek 

Op grond van de basisinformatie en de activiteiten in het verleden en/of heden is de 

onderzoeklocatie vooralsnog aan te merken als een onverdachte locat ie. 

Op basis van het stroomschema (blz. 14) uit de NEN 5 7 2 5 : 2 0 0 9 zal er een standaard 
vooronderzoek worden uitgevoerd. 

2.2 V O O R O N D E R Z O E K 

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende vijf aspecten: het 
voormalige, huidige en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie, en de 
(financieel-)juridische situatie. 

Het vooronderzoek heeft zich gericht op het perceel Kraggenbrug 21 te Kraggenburg en de 
aangrenzende percelen tot 25 meter. 

De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in bijlage 2. Een samenvatt ing van het 
vooronderzoek, alsmede een overzicht van overige relevante informatie is in § 2.2.1 
weergegeven. 
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2,2.1 Samenvatt ing vooronderzoek 

Om meer inzicht te verkrijgen in de historie van het terrein zijn d iverse bronnen geraadpleegd 
(zie bijlage 2). De resultaten van dit vooronderzoek zijn onderstaand beschreven. 

Voormalig bodemgebruik 
Bij de gemeente Noordoostpolder zijn gegevens bekend aangaande mil ieuvergunningen en 
een tweeta l tanksaneringen ter plaatse van onderhavig onderzoeksterrein. 
Datum 
18-09-1984 

Document 
Hinderwetvergunning 

Kenmerk 
Aan Staatsbosbeheer Zwolle is een Hinderwetvergunning 
verleend voor bet oprichten en in werking hebben van een 
kantoor, werkplaats en een opslagterrein t.b.v. 
bosbouwwerkzaamheden e.d. 

19-06-1996 Melding tanksanering Door dhr. J . Hurenkamp van Hamer Installatietechniek B.V. is 
een melding naar de gemeente Noordoostpolder gedaan 
omtrent de sanering van een tweeta l ondergrondse 
brandstoftanks. Het betreft een diesel en benzinetank van elk 
2 0 0 0 liter. 

19-06-1996 Tanksaneringscertificaat Aan Staatsbosbeheer is een tanksaneringscertif icaat BRL-K 
902 afgeven met betrekking tot de tanksanering van een 
ondergrondse diesel- en benzinetank van elk 2 0 0 0 liter. Uit de 
bijbehorende stukken blijkt dat er maximaal een licht verhoogd 
gehalte is gemeten aan minerale olie (150 mg/ kg/ds.). 

29 -07-1996 Fax gemeente Door de gemeente Noordoostpolder is aangegeven richting P & 
J Milieuservices B.V. dat er geen bezwaren zijn tegen het 
hergebruik van de vrijgekomen grond ter plaatse. 

14-12-2000 Melding Milieubeheer Door Vereniging Natuurmonumenten is een melding gedaan 
omtrent het Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen 
Milieubeheer. De werkzaamheden zullen bestaan uit bosbouw-
en civiele werkzaamheden waaronder het plaatsen van 
oeverbeschoeiing, maaiwerkzaamheden, schoonhouden en het 
onderhoud van toiletgebouwen. 

26-07-2012 Asbestinventarisatie Door Gebouweninspectie Nederland is een asbestinventarisatie 
(rapportnummer PI 20810, d.d. 26-07-2012) uitgevoerd ter 
plaatse van de aanwezige opstal len. Ten tijde van de inspectie 
zijn asbestverdachte materialen aangetroffen ter plaatse van de 
voor- en achtergevel en het dak van de kantoren en op het dak 
van de wagenschuur. Uit analyse blijkt dat asbest niet 
aantoonbaar is. 

Uit gegevens van de gemeente Noordoostpolder blijkt dat de locatie sinds 1984 in gebruik is 
als kantoor, werkplaats en opslagterrein door Staatsbosbeheer Z w o l l e . Er zijn geen verdere 
détailgegevens bekend omtrent de aanwezigheid van gevaarlijke s to f fen of tanks. Uit verdere 
documenten (tanksaneringscertificaat en bijbehorende documentatie) blijkt dat er een 
tweetal ondergrondse tanks aanwezig waren op de locatie. Het betreft een diesel- en een 
benzinetank van elk 2 0 0 0 liter. Op basis van de informatie van de eigenaar is de locatie 
vastgelegd. Deze is niet verifieerbaar gelet op het ontbreken van verdere informatie bij de 
gemeente Noordoostpolder. Uit het tanksaneringcert i f icaat blijkt dat er maximaal een licht 
verhoogd gehalte aan minerale olie is gemeten in de grond. Op bas is van de 
analyseresultaten is door de gemeente Noordoostpolder aangegeven dat er geen bezwaren 
zijn tegen het hergebruik van de vri jgekomen grond ter plaatse. In 2 0 0 0 is er door 
Vereniging Natuurmonumenten een Meld ing Milieubeheer gedaan voo r het uitvoeren van 
bosbouw en civiele werkzaamheden. Uit de asbestinventarisatie, verr icht ter plaatse van de 
aanwezige opstallen blijkt dat er asbestverdachte materialen zijn waargenomen op de locatie. 
Uit analyse blijkt echter dat deze geen asbest bevatten. 

Uit informatie van de heer Akkerman van Vereniging Natuurmonumenten blijkt dat de tank 
gelegen was aan de rand van de verharding op een afstand van c a . 10 meter van de 
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voorgevel van de bestaande bebouwing. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat er geen 
ten tijde van de tanksanering geen ernstige bodemverontreiniging is aangetoond, alsmede 
het feit dat de tanks stroomafwaarts zijn gesitueerd van onderhavig onderzoeksterrein. 

Gelet op het bovenstaande wordt negatieve invloed veroorzaakt door de ondergrondse tanks 
op de milieuhygiënische bodemkwaliteit van onderhavig onderzoeksterrein niet verwacht . 

Uit gegevens van het kadaster en de gemeente Noordoostpolder blijkt dat er op het 
kadastrale perceel Noordoostpolder, sectie C , nummer 1 5 9 2 , een publiekrechtelijke 
beperking is afgegeven. Onderhavig onderzoeksterrein is gelegen in de meest oostelijke hoek 
van dit kadastrale perceel. Het geval van bodemverontreiniging is gesitueerd in de meest 
westelijke hoek van het kadastrale perceel en betreft koper en lood in grond n.a.v. de 
voormalige activiteiten (kleiduivenschietbaan). Gelet op de afstand tot onderhavig 
onderzoeksterrein (250 meter) en de immobiliteit van de verontreiniging wordt negatieve 
invloed van de milieuhygiënische bodemkwaliteit van onderhavig onderzoeksterrein niet 
verwacht . 

Uit historisch kaartmateriaal van www.watwaswaar .n l blijkt dat de bebouwing ter plaatse 
van onderhavig onderzoeksterrein is gerealiseerd in de periode van 1954 en 1964 . Voor 
1952 bestond het gebruik uit natuur (bos). 

Gebaseerd op de aanwezige informatie hebben er, afgezien van een tweetal ondergrondse 
tanks, ter plaatse van het onderzoeksterrein geen bodembedreigende activiteiten 
plaatsgevonden. 

Huidig bodemgebruik (locatie inspectie) 
Het onderzoeksterrein heeft een oppervlakte van ca . 900 m 2 en bestaat uit een 
kantoorgebouw met werkplaats en omliggend terrein. Op het terrein zijn verhardingen 
aanwezig in de vorm van klinkers en gebroken puin. De bebouwing is voorzien van 
golfplaten ter plaatse van de werkplaats. Ti jdens de terreininspectie is het maaiveld 
onderworpen aan een visuele inspectie met betrekking tot asbestverdacht materiaal. 
Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen in of op het gebroken puin en het overige 
maaiveld. 

Toekomstig bodemgebruik 
Men is voornemens ter plaatse van het onderzoeksterrein de werkschuur uit te breiden. De 
schuur wordt aan de achterzijde en aan beide zijkanten enigszins uitgebreid. 

Bodemopbouw (geohydrologie) 
De regionale grondwaterstromingsrichting (freatisch) is op basis van de beschikbare 
gegevens zuidwesteli jk gericht. Lokaal wordt de grondwaterstroming beïnvloed door de 
watergangen in de omgeving. 

De ondergrond in de Noordoostpolder bestaat hoofdzakelijk uit dekzand, gevormd in de 
laatste ijstijd. Vervolgens is daar in het Holoceen een veenpakket op ontstaan (basisveen). 
Dit pakket is ingeklonken en vormt hierdoor een moeilijk doordringbare laag. De laag varieert 
in dikte van 10 cm tot ongeveer 1 meter en komt vrijwel overal in de Noordoostpolder voor. 
Vervolgens zorgden river- en zee-invloeden voor een gevarieerde bodemopbouw door de 
verschil lende polders. Voorkomende grondsoorten zijn zand, zavel , klei en veen . 

Verkennend bodemonderzoek Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg 
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Kadastrale gegevens 
Opdrachtgever(s) 

Gemeente Noordoostpolder, sectie C, nr. 1592 (deels) 
Witpaard 

Belanghebbende rechtspersonen Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 

2 .2 .2 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 

Het vooronderzoek wordt als onvolledig beschouwd daar er bij de gemeente 
Noordoostpolder geen bouwvergunning bekend is van het gebouw. Gelet op de 
asbestinventarisatie en de informatie van de terreininspectie is er voldoende informatie 
vergaard om dit hiaat op te vul len. Er is door deze twee documenten informatie vergaard 
omtrent de aanwezigheid van asbest in of op het gebouw en de inpandige situatie met 
betrekking tot de aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten (opslag van chemicaliën 
of brandstoffen). 

Gezien alle gegevens verstrekt door de verscheidene bronnen overeenkomen met elkaar en 
met de aangetroffen situatie ten tijde van de terreininspectie achten wij het vooronderzoek 
betrouwbaar. 

2 . 2 . 3 Afwi jk ingen vooronderzoek 

Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen afwi jk ingen ten opzichte van de NEN 
5 7 2 5 : 2 0 0 9 naar voren gekomen. 

2 ,3 O N D E R Z O E K S H Y P O T H E S E 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie aan te merken als onverdacht voor 
bodemverontreiniging(en). Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn 
vastgesteld in de NEN 5 7 4 0 : 2 0 0 9 , § 5.1. Het onderzoeksterrein is beschouwd als een 
onverdachte locatie. 

Er heeft geen onderzoek naar het voorkomen van asbest op basis van de NEN 5 7 0 7 : 2 0 0 3 
plaats gevonden daar er uit het historisch onderzoek aangevuld met de locatie inspectie geen 
vermoeden is ontstaan van het voorkomen van asbesthoudend materiaal in de bodem. Wel is 
er tijdens het boorwerk extra aandacht besteed aan het beoordelen van het materiaal op het 
voorkomen van asbest. Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen. 
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3 V E L D W E R K Z A A M H E D E N 

3,1 W E R K Z A A M H E D E N 

De werkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de 
veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 

3.1.1 Uitvoering werkzaamheden 

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 8 september en het grondwater is 

bemonsterd op 1 5 september 2 0 1 2 . 

Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 3 boringen tot circa 0.5 m-mv (nrs. 3, 4 
en 6) en 3 boringen tot 2.0 m-mv (nrs. 1, 2 en 5). De boringen zijn verdeeld over de 3 
uitbreidingen. 

Boring 1, nabij de voormalige ondergrondse tanks, is vervolgens doorgezet tot 2.5 m-mv en 
afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek {filterstelling 1 . 5 -
2.5 m-mv, grondwaterstand 1.0 m-mv). 

Van het opgehoorde materiaal zijn per 50 c m , of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen welke zijn beschreven qua textuur, geur en kleur. 

In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met de ligging van de 
monsterpunten. 

3 .1 .2 Afwi jk ingen werkzaamheden 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van de geldende 
V K B protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 

3 .1 .3 Afwi jk ingen strategie(ën) 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5 7 4 0 : 2 0 0 9 naar voren gekomen. 

3 .2 B O D E M O P B O U W 

De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten: 

Tabel 3.1 Bodemopbouw 

Diepte (m-mv) 

0.0 - 1.0 

! Omschrijving 

Matig fijn zand; WÊm m 1.0 - 1.5 Matig fijn, zwak roesthoudend zand; 
1.5 - 2.2 Veen, plaatselijk zwak zandhoudend; 
2.2 - 2.5 Matig fijn zand 

2.5 Diepst verkende bodemlaag 

Het grondwaterniveau is tijdens het veldwerk vastgesteld op een diepte van 1.0 m-mv. 
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3 .3 ZINTUIGLIJKE W A A R N E M I N G E N 

Het terrein en het opgehoorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op 
bijzonderheden. 

Het noordelijke deel van het onderzoeksterrein is voorzien van puinverharding met een 
gemiddelde dikte van ca . 10 c m . Tevens zijn er in dit puinpakket bijmengingen van schelpen 
waargenomen. In het opgehoorde materiaal zijn zintuiglijk geen bijzonderheden aangetrof fen. 

Bij de beoordeling van het terrein en het opgehoorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgehoorde 
materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen. 

Opgemerkt dient te worden dat er geen asbestanalyses van de grond en/of puin hebben 
plaatsgevonden en dat het onderzoek aangaande de bodem niet is verricht op basis van de 
N E N 5 7 0 7 : 2 0 0 3 (monsterneming en analyse van asbest in bodem) en/of NEN 5 8 9 7 : 2 0 0 5 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat). 

Bij een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5 7 4 0 : 2 0 0 9 is de trefkans klein 
dat er met behulp van een edelmanboor asbestverdacht materiaal wordt opgehoord 
(verdringing van het materiaal). 

Daarentegen wordt bij een onderzoek op basis van de NEN 5 7 0 7 : 2 0 0 3 (monsterneming en 
analyse van asbest in bodem) sleuven gegraven. Het graven geeft een beter zintuiglijke 
beoordeling van eventueel bodemvreemd materiaal. 
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4 A N A L Y S E R E S U L T A T E N EN B E S P R E K I N G 

4.1 ANALYSEMONSTERS 

De volgende monsters zijn geanalyseerd: 

Tabel 4.1 Analysemonsters 

Grondmonster 

Mp. 1 t/m 5 

Diepte (m-mv! 
0.0 - 0.5 

Motivatie 

Bovengrond 

Analyse 

Standaardpakket bodem' 

Mp. 1, 2 en 5 

Gro nrl water mon ster 

Pb. 1 

0.5 - 1.0 

Filterstelling (m-mv! 

1.5 - 2.5 

Ondergrond Standaardpakket bodem* 

Motivatie Analyse 

Grondwater Standaardpakket grondwater* ' 

* Standaardpakket bodem: 
voorbehandeling AS 3000; 
lutum; 
organische slof; 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
polychloorbifenylen (PCB); 
minerale olie GC (C10-C40); 
florisil behandeling; 
zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn en Ni); 
droge stof. 

* * Standaardpakket grondwater: 
voorbehandeling AS 3000; 
zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn en Ni); 
aromatisch oplosmiddelen incl. naftaleen (BTEXN); 
chloorhoudende oplosmiddelen (VoCI); 
minerale olie GC (Cl0-C40); 
florisil behandeling; 
Styreen; 
Bromoform; 

pH + EGV (in het veld bepaald). 

4 . 1 . 1 A f w i j k i n g e n a n a l y s e m o n s t e r s 

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. 
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4 .2 TOETSING A N A L Y S E R E S U L T A T E N 

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 4 . Bij de interpretatie van de 
analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de Regeling bodemkwaliteit 
en de Circulaire bodemsanering 2 0 0 9 . Hierbij zijn met behulp van (eco)toxicologische 
gegevens verwaarloosbare risiconiveaus en maximaal toelaatbare risiconiveaus berekend. 

Als toetsingsnormen zijn voor het verwaarloosbare risiconiveau achtergrondwaarden (grond) 
en streefwaarden (grondwater), en voor het maximaal toelaatbare risiconiveau 
interventiewaarden vastgesteld. Het gemiddelde van de (achtergrondwaarde (grond) of 
streefwaarde (grondwater) + interventiewaarde) is vastgesteld als tussenwaarde, waarboven 
in beginsel nader onderzoek nodig is , omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat (NEN 5 7 4 0 : 2 0 0 9 ) . 
De daadwerkeli jke uitvoering hiervan is echter afhankelijk van (onder meer) de aard van de 
locat ie, zintuiglijke waarnemingen, verhoogde achtergrondconcentrat ies en eventueel 
gebiedsspecif iek beleid. 

De achtergrond- en interventiewaarden worden voor onder andere P A K , minerale olie en 
zware metalen afhankelijk gesteld van het organische stofgehalte en/of het lutumgehalte. 

Op basis van deze waarden zijn de toets ingswaarden berekend, die in bijlage 5 zijn 
weergegeven. 

In de tabellen 4.3.1 (grond) en 4.4.1 (grondwater) zijn de analyseresultaten geïnterpreteerd 
aan de hand van de toetsingswaarden. 

De betekenis van de waarden en de wijze van weergave staan vermeld in onderstaand 
overz icht : 

Tabel 4 .2 Weergave concentratieniveaus 

Concentratieniveau 

5 AW-waarde of S-waarde 
(of < detectlegrens) 

Betekenis 

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

Weergave 

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

> T-waarde $ l-waarde Matige verhoging gemeten + + 
> l-waarde Sterke verhoging gemeten + + + 
Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7) (v) 

AW-waarde of S-waarde is hoger dan de niet verhoogde rapportagegrens (-) 

2001-2002 

Verkennend bodemonderzoek Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg 
(projectnummerPI 20815) 



Pagina 15 van 18 

4 . 3 M I L I E U H Y G I Ë N I S C H E K W A L I T E I T G R O N D 

Tabei 4 .3 Analyseresultaten grond en toetsing 
Parameter 
Diepte (m-mv) 

Mp. 1 t/m 5 
0.0 - 0.5 

+ /- Mp. 1, 2 en 5 
0.5 - 1.0 

+ /-

Mvb. SIKB AS3000 

Droge stof 

Organische stof 

Korrelgrootteverdeling 
Lutum (korrelfractie < 2 firn) 

Metalen 
Barium 
Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 

Minerale olie 
Minerale olie CIO - C40 

Polychloorbifenylen 
PCB (som 7) 

PAK (VROM) 
Totaal P A K 10 VROM 

% (m/m) 
93.8 

% van ds 
<1.0 

% van ds 
1.9 

mg/kg ds 
29 

<0.3D 
<3.0 
<5.0 

<0.10 
12 

<1.5 
<5.0 
38 

mg/kg ds 
<38 

mg/kg ds 
0.0049 

mg/kg ds 
5.1 

(-) 

% (m/m) 
87.9 

% van ds 
<1.0 

% van ds 
1.7 

mg/kg ds 
18 

<0.30 
<3.0 
<5.0 

<0.10 
<10 
<1.5 
<5.0 

27 

mg/kg ds 
<38 

mg/kg ds 
0.0049 

mg/kg ds 
7.0 

(-1 

Uit tabel 4.3.1 blijkt dat er in zowel de boven- als ondergrond sprake is van een 
achtergrondwaarde overschrijding aan PAK. De tussenwaarden voor nader onderzoek zijn 
niet overschreden. Wat de gemeten verhoogde gehalten heeft veroorzaakt is niet duidelijk. 
De gehalten zijn echter van dien aard dat nader onderzoek niet van meerwaarde wordt 
geacht in relatie tot de onderzoeksdoelstelling. 

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

2001-2002 

Verkennend bodemonderzoek Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg 
(projectnummer:P120815) 
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4.4 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT G R O N D W A T E R 

Tabei 4 .4 Analyseresultaten grondwater en toetsing 

I E S B U R E A U 

Parameter 
Filterstelling (m-mv) 

Pb. 1 
1.5 - 2 .5 

+ /-

Mvb. SIKB A S 3 0 0 0 

Metalen 
Barium 
Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen (som) 
Styreen (Vinylbenzeen) 
Naftaleen 

Minerale olie 
Minerale olie C IO - C40 

Vluchtige organische halogeen verbindingen 
Dichloormethaan 
1,1 -Dichloorethaan 
1,2-Dichloorethaan 
1,1-Dlchlooretheen 
Trichloormethaan (Chloroform) 
Tetrachloormethaan (Tetra) 
1,1,1 -Trichloorethaan 
1,1,2-Trichloorethaan 
Trichlooretheen (Tri) 
Tetrachlooretheen (Per) 
Vinylchloride 
Tribroommethaan (Bromoform) 
Dichl.ethenen (som cis + trans) 
Dichloorpropanen (som) 

Zuurgraad (pH) 
Geleidingsvermogen (/yS/cm) 

//g/i 
160 

<0.6 
10 

<5.0 
<0.05 
<5.0 
<5.0 
<5.0 

34 

//g/i 
<0 .20 
< 0 . 2 0 
< 0 . 2 0 
0 .14 

<0 .20 
< 0 . 0 5 

pg/ i 
< 5 0 

//g/i 
< 0 . 2 0 
< 0 . 5 0 
<0 .10 
<0 .10 
< 0 . 1 0 
< 0 . 1 0 
< 0 . 1 0 
< 0 . 1 0 
< 0 . 1 0 
< 0 . 1 0 
< 0 . 1 0 
< 0 . 5 0 
0 .14 
0.21 

6.2 
450 

+ 
(v) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 
(-) 
(-) 

(-) 
(-) 

(-) 

Uit tabel 4.4.1 blijkt dat er in het grondwater afkomst ig van peilbuis 1 een gehalte aan 

barium is gemeten boven de streefwaarde, maar beneden de tussenwaarde. 

Verhoogde gehalten aan zware metalen worden vaker aangetoond in de omgeving van 

Kraggenburg, en zijn veelal veroorzaakt door verzuring en natuurlijke oorzaken. Het gehalte 

aan barium kan geheel of ten dele worden beschouwd als achtergrondconcentrat ie. 

Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters 

gemeten boven de streefwaarden en/of detect iegrenzen. 

2001-2002 

Verkennend bodemonderzoek Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg 
(projectnummer: PI 20815) 
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5 S A M E N V A T T I N G E N C O N C L U S I E S 

5.1 S A M E N V A T T I N G 

In opdracht van Witpaard is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Kraggenburgerweg 21 te 
Kraggenburg. 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen verbouw van een werkschuur ter plaatse van 
het onderzoeksterrein. 

Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein teneinde te 
bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het toekomst ige 
gebruik van de locatie (bedrijfsgebouw). 

Basisinformatie vooronderzoek: 

Tabe! 5.1 Basisinformatie 
Adres Kraggenburgerweg 21 
Plaats Kraggenburg 
Oppervlakte 900 m 2 

Kadastrale aanduiding Gemeente Noordoostpolder, sectie C, nr. 1592 (deels) 
x- en y-coördinaten x: 190,455, y: 519 ,887 
Toekomstig gebruik Verbouw, cq. uitbreiding werkschuur 
Huidig gebruik Werkschuur met omliggend terrein 
Voormalig gebruik Idem 
Verrichte handelingen met grond, 
verhardingsmateriaal en/of afval 

Geen informatie bekend 

Toepassingen van asbesthoudende 
materialen 

Geen informatie bekend 

Bodemonderzoeken Geen informatie bekend 

Uit de veldwerkzaamheden kan worden geconcludeerd dat de bodem van de onderzochte 
locatie opgebouwd is uit matig fijn zand met een veenlaag tussen 1.5 en 2.2 m-mv. Het 
grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 1.0 m-mv. 

Tijdens het veldwerk zijn voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen. Het noordelijke deel van het onderzoeksterrein is voorzien van puinverharding met 
een gemiddelde dikte van ca . 10 cm. Tevens zijn er in dit puinpakket bijmengingen van 
schelpen waargenomen. In het opgehoorde materiaal zijn zintuiglijk geen bijzonderheden 
aangetroffen. 

Bij de beoordeling van het terrein en het opgehoorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgehoorde 
materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen. 

2001-2002 

Verkennend bodemonderzoek Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg 
(projectnummer:P120815) 
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Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 

Grond: 
In zowe l de boven- als ondergrond is sprake van een achtergrondwaarde overschri jding aan 
P A K . De tussenwaarden voor nader onderzoek zijn niet overschreden. Wat de gemeten 
verhoogde gehalten heeft veroorzaakt is niet duidelijk. De gehalten zijn echter van dien aard 
dat nader onderzoek niet van meerwaarde wordt geacht in relatie tot de 
onderzoeksdoelstel l ing. 

Grondwater: 
In het grondwater afkomst ig van peilbuis 1 is een gehalte aan barium gemeten boven de 
streefwaarde, maar beneden de tussenwaarde. 

Verhoogde gehalten aan zware metalen worden vaker aangetoond in de omgeving van 
Kraggenburg, en zijn veelal veroorzaakt door verzuring en natuurlijke oorzaken. Het gehalte 
aan barium kan geheel of ten dele worden beschouwd als achtergrondconcentrat ie. 

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

5.2 CONCLUSIES EN A A N B E V E L I N G E N 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat in de boven- en 
ondergrond en in het grondwater overschrijdingen van de achtergrondwaarden (grond) en 
streefwaarden (grondwater) uit de We t bodembescherming zijn aangetoond. De 
tussenwaarden nader onderzoek zijn niet overschreden. 

De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locat ie, wordt gelet op de gemeten 
gehalten in de boven- en ondergrond verworpen. 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de 
bestemming bedrijfsbestemming van het terrein, kan worden gesteld dat verhoogde risico's 
voor de volksgezondheid en/of het milieu t.g.v. de aangetoonde mil ieuhygiënische 
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 bedrijfsbestemming van het terrein. 

Eco Reest B V 
Ing. J . S . R . van der Veen 

2001-2002 

Verkennend bodemonderzoek Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg 
(projectnummerPI 20815) 



BIJLAGE 1 

Behoort bij rapport; 
Kraggenbrug 21 
Kraggenburg 
P120815 



Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Foto's onderzoekslocatie 

Luchtfoto 

Bijlage 1.3 

* • Kraggenburgerweg. Kraggenburgfl ! 
• tijd ' ' •. KM * . tm 

Overzicht langs westzijde pand 



Overzicht langs oostzijde pand 

Achterste deel pand 
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Overzicht langs voorkant pand, straatzijde 

Asbest verdachte afwerking dakrand met dakgoot • 





BIJLAGE 2 

Behoort bij rapport; 
Kraggenbrug 21 
Kraggenburg 
PI 2 0 8 1 5 



Verklaring bronnen: 

Bronnen 
Opdrachtgever 
Terreininspectie 
Gemeente 
Provincie 
Kadaster 
Google Maps 
Bodeminformatie 

Naam bron 
Witpaard 

Dhr. M. van der Veen 

Noordoostpolder' 
Website provincie Flevoland 

Website http://www.kadata.nl 
Website http://maps.google.nl 

Website http://www.bodemloket.nl 
Door de gemeente Noordoostpolder zijn de volgende dossiers aangeleverd: 

1. Hinderwetvergunning 1984 
2. Melding tanksanering 1996 
3. Melding Milieubeheer 2000 

Datum raadpleging 
20-07-2012 
08-09-2012 
09-08-2012 
09-08-2012 
26-07-2012 
26-07-2012 
26-07-2012 

Informatie beschikbaar 

X 

Geen informatie beschikbaar 

In de navolgende tabellen is de beschikbare verzamelde informatie afkomstig van de in bovenstaande tabel genoemde bronnen weergegeven. 



Voormalig bodemgebruik 
De volgende informatie van het voormalig bodemgebruik is verzameld: 

Standaard vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

• Bodemgebruik locatie in het verleden tot heden Opdrachtgever Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 
Eigenaar Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 

Ondergrondse tanks 
Aanwezig asbest 
Voormalige en huidige potentieel bodembelastende 
agrarische en bedrijfsactiviteiten 
Verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal 
en/of afval in het verleden tot heden 
(locatie en directe omgeving) 
Ondergrondse infrastructuur in het verleden tot heden 

Opdrachtgever Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 
Eigenaar Zie tabel 2 .1.1, basisinformatie 
Gemeente Dossier 1 t/m 3 Zie paragraaf 2.2.1, voormalig gebruik 

Provincie Geen aanvullingen op gemeente 
Bodemloket Geen aanvullingen op gemeente 

Archeologische waarden KICH Bebouwing 

Niet gesprongen explosieven Gemeente Geen informatie bekend 



Huidig bodemgebruik 
De volgende informatie van het huidig bodemgebruik is verzameld: 

Standaard vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

Huidig bodemgebruik locatie 
Aanwezige gebouwen 
Aanwezig asbest 
Huidige bodemverontreiniging verdachte activiteiten 
Verhardingslagen 

Opdrachtgever Zie tabel 2.1.1, basisinformatie 
Eigenaar Zie tabel 2 .1.1, basisinformatie 
Terreininspectie Zie paragraaf 2.2.1, locatie inspectie 



Toekomstig bodemgebruik 
De volgende informatie van het toekomstig bodemgebruik is verzameld: 

Standaard vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

Geplande herinrichting en/of bouwplannen 
Geplande bedrijfactiviteiten 
Grondwateronttrekking en/of mobiele verontreiniging 
Geplande watergang 
Geplande ondergrondse infrastructuur 
Voorgenomen potentieel bodemverontreinigende 
activiteiten 
Voorgenomen specifiek (zeer) gevoelig gebruik 

Opdrachtgever Zie paragraaf 2.2.1, toekomstig gebruik 
Eigenaar Zie paragraaf 2.2.1, toekomstig gebruik 



Bodemopbouw en geohydrologie 
De volgende informatie van de bodemopbouw en geohydrologie is verzameld: 

Standaard vooronderzoek 
Onderwerp Bron Dossiernr. 

(optioneel) 
Informatie 

• Ophooggeschiedenis, bouwrijp maken en 
achtergrondwaarden 

» Opbouw en kwaliteit antropogene ophooglaag 

Opdrachtgever Geen informatie bekend 
Gemeente Geen informatie bekend 
Provincie Geen informatie bekend 

Ligging oppervlaktewater Google Maps Geen 
» Freatisch voorkomen brak of zout grondwater TNO Geen 

Grondwaterbeschermingsgebied Provincie Geen 



(Financieel-)juridische informatie 
De volgende (financieel-)juridische informatie is verzameld: 

Standaard vooronderzoek 

Onderwerp Bron Dossiernr. 
(optioneel) 

Informatie 

Kadastrale gegevens Kadaster Gemeente Noordoostpolder, sectie C, nr. 1592 dis. 
Opdrachtgever(s) Opdrachtgever Witpaard 
Belanghebbende rechtspersonen Kadaster Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland 

Calamiteit en/of overtreding milieuregelgeving 
Ontstaan bodemverontreiniging 

Opdrachtgever Geen informatie bekend 
Eigenaar Geen informatie bekend 
Gemeente Geen informatie bekend 
Provincie Geen informatie bekend 
Bodemloket Geen informatie bekend 



BIJLAGE 3 

Behoort bij rapport: 
Kraggenbrug 21 
Kraggenburg 
PI 20815 



Boring: 1 Boring: 2 

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin 

Zand, matig fijn, zwak £ 
grijsbruin 

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak 
roesthoudend, grijsgeel 

Veen, mineraalarm, ZOAB 0/8. 
bruinzwart 

Zand. matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs 

Zand. matig fijn. zwak siltig. 
grijsbruin 

Zand, matig fijn. zwak siltig, 
grijsbruin, schelpen 

Zand, matig fijn. zwak siltig, 
lichtgrijs 

Veen, mineraalarm, zwartbruin 

Boring: 3 Boring: 4 

Zand. matig fijn. zwak siltig, 
grijsbruin 

Zand, matig fijn, zwak siltig. 
grijsbruin 

Boring: 5 Boring: 6 

Zand. matig fijn. zwak siltig, zwak 
roesthoudend. grijsbruin 

Zand, matig njn. zwak siltig. 
bmtngrijs 

Vaen. mineraalarm, ZOAB 0/8. 
bruinzwart 

Zand, matig fijn zwak siltig. zwak 
veenhoudend, bruinzwart 

S buln 
^° Puin 

Klei. zwak siltig. donkergitjs 

Projectcode: P120815 
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Behoort bij rapport: 
Kraggenbrug 21 
Kraggenburg 
P120815 



ACMAA 
ACMAA B.V. A N A L Y T I S C H CHEMISCH MILIEU A D V I E S B U R E A U A L M E L O 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat • Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo • telefoon 074 - 2560600 • fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl • Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 
Opdrachtgever: 
Opdrachtgever ; 
Aanvrager : 
Adres : 
Postcode en plaats : 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode ; 
Rapportnummer : 
Opdracht omschr. : 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 M120900843 

2 M120900844 

Resultaten: 

Ecoreest 
Dhr. J. van der Veen 
Industrieweg 20 
7921 JP Zuidwolde 

P120815 
P120900321 (vl) 
kraggenburg 
Opdrachtgever 

Monsteromsch rijvlng 
Mp. 1 tym 5 (0.0 - 0.5) 
Mp. 1, 2 en 5 (0.5 - 1.0) 

Labcomcode: 
Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Grond 
Grond 

Pagina: 1 van 2 

1209018ECR 
10-09-2012 
10-09-2012 
14-09-2012 

Datum bemonstering 
08-09-2012 
08-09-2012 

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 1 
Mvb. SIKB AS3000 
Droge stof 
Organische stof 
Korrelg rootteverdel i ng 
Lutum (korrelfractie < 2 pm) 
Metalen 
Barium 
Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 
Minerale olie 
Minerale olie 010 - C40 
Minerale olie C10 - C12 
Minerale olie C12 - C22 
Minerale olie C22 - C30 
Minerale olie C30 - C40 
Chromatogram 
Polychloorbifenylen 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 
PCB 153 
PCB 180 
PCB (som 7) 

MVB-VBH-AS3000-G01 

D1V-OS-G01 

DIV-ORG-GOl 

ICP-BEP-01 

IO>-BEP-01 

ICP-SEP-01 

IO>-BEP-01 

Met-Hg-01 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-Ol 

ICP-BEP-OI 

ICP-BEP-Ol 

GC3-OUE-01 

GC3-OUE-01 

GC3-OLIE-01 

GC3-OÜE-01 

GC3-OUE-01 

LV-GCMS-01 

LV-GCMS-01 

LV-GCMS-01 

LV-GCMS-01 

LV-GCMS-01 

LV-GCMS-01 

LV-GCMS-01 

LV-GCMS-01 

% (m/m) 
% van ds 

% van ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mq/kq ds 

+ 
93,8 
<1,0 CD 

1,9 

29 
<0,30 
<3,0 
<5,0 

<0,10 
12 

<1,5 
<5,0 

38 

<38 
<20 
<20 
<20 
<20 

<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
< 0,0010 
<0,0010 

0,0049 (2) 

+ 
87,9 
<1(0 (1) 

1,7 

18 
<0,30 
<3,0 
<5,0 

<0,10 
<10 
<1,5 
<5,0 

27 

<38 
<20 
<20 
<20 
<20 

<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
< 0,0010 
<0,0010 
<0,0010 
<0,0010 

0,0049 V) 

Zie volgende pagina 

RvA 11 
^ 7 
AS 3000 MET MUEUOSORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET RvA REGISTER VOOR TESTLABORATORIA 

ONDER NR L100 VOOR GEBIEDEN ZOALS NADER OMSCHREVEN IN DE ACCREDIT ATI Ê 

Banknr. RABO nr. 11.09.61.900 - Handelsregister 060.58.291 Enschede • BTW nr. NL801877118801 - IB AN: NL24 RABO 0110961900 • Swift adres; RABO NL 2U 
Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. 



Opdrachtgever: 
Opdrachtgever : 
Aanvrager : 
Adres ; 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode ; 
Rapportnummer : 
Opidracht omschr. : 
Bemonsterd door : 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 M l 20900843 : 
2 M120900844 

Resultaten: 

ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat • Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo • telefoon 074 - 2560600 • fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl • Intemet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

Ecoreest 
Dhr. J. van der Veen 
Industrieweg 20 
7921 JP Zuidwolde 

Pagina; 2 van 2 

P120815 
P120900321 (vl) 
kraggenburg 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijving 
Mp. 1 t/m 5 (0.0 - 0.5) 
Mp. 1, 2 en 5 (0.5 -1.0) 

Labcomcode: 
Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Grond 
Grond 

1209018ECR 
10-09-2012 
10-09-2012 
14-09-2012 

Datum bemonstering 
08-09-2012 
08-09-2012 

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 
Polycyclische aromatische 

S Naftaleen 
S Fenanthreen 
S Anthraceen 
S Fluorantheen 
S Benzo(a)anthraceen 
S Chryseen 
S Benzo(k)fluorantheen 
S Benzo(a)pyreen 
S Benzo(g,h,i)peryleen 
S Indeno(l,2,3-c,d)pyreen 
S Totaal PAK 10 VROM 

koolwaterstoffen (VROM) 
mmm mg/kg ds 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mq/kq ds 

HPLC-PAK-02 

HPIC-PAK-02 

HPLC-PAK-02 

HPLC-PAK-(12 

HP1.C-PAK-02 

HPIC-PAK-OZ 

HPLC-PAK-02 

HPIC-PAK-02 

HPLC-PAK-02 

HPLC-PAK-02 

<0,05 
0,77 
0,20 

1,4 
0,56 
0,56 
0,27 
0,55 
0,39 
0,37 

5,1 ^ 

<0,05 
0,53 
0,14 

1,9 
0,86 
0,80 
0,42 
0,96 
0,70 
0,62 

7,0 P) 

5 = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000. 
Opmerkingen: 
1 = Organische stof is als gloeiverties bepaald en gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum. 
2 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven in 'AS3000, bijlage 3'. 
Verpakking bij monster: M120900843 (Mp. 1 t/m 5 (0.0 - 0.5)) 
1- 1 8 50 AM01031225 
2- 1 0 50 AM01031229 
3- 1 0 50 AM01031236 
4- 1 0 50 AM01031185 
5- 1 10 50 AM01031197 

Verpakking bij monster: M120900844 (Mp. 1, 2 en 5 (0.5 -1.0)) 
1- 2 50 100 AM01031231 
2- 2 50 100 AM01031188 
5-2 50 100 AM01031198 

Hoofd lab. Ing. H. Punte 

Handtekening: 

Dit rapport mag niet andere dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. 
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerten Is beschikbaar en kan op aanvraag wonden verkregen. Tevens Is de hifbtmatieglds te raadplegen op de website www.acmaa.nl. 
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Opdrachtgever: 
Opdrachtgever ; 
Aanvrager : 
Adres : 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode : 
Rapportnummer : 
Opdracht omschr. : 
Bemonsterd door : 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 M120901507 

Resultaten: 

A C M A A B.V. ANALYT ISCH C H E M I S C H MILIEU A D V I E S B U R E A U A L M E L O 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat • Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo • telefoon 074 - 2560600 • fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl • Internet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

Ecoreest 
Dhr. J. van der Veen 
Industrieweg 20 
7921 JP Zuidwolde 

Pagina: 1 van 2 

P120815 
Deelrapport 
kraggenburg 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijving 
1-1-1 

Labcomcode: 
Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Grondwater 

1209053ECR 
17-09-2012 
17- 09-2012 
18- 09-2012 

Datum bemonstering 
15-09-2012 

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 
Mvb. SIKB AS3000 MVB-VBH-ASSOOO-WOI 
Metalen 

S Barium 
S Cadmium 
S Kobalt 
S Koper 
S Lood 
S Molybdeen 
S Nikkel 
S Zink 

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen 
S Benzeen 
S Tolueen 
S Ethylbenzeen 
S Xyleen (som meta + para) 
S 2-Xyleen (ortho-Xyleen) 
S Xylenen (som) 
S Styreen (Vinylbenzeen) 
S Naftaleen 

Minerale olie 
S Minerale olie C10 - C40 

Minerale olie C10 - C12 
Minerale olie C12 - C22 
Minerale olie C22 - C30 
Minerale olie C30 - C40 
Chromatogram 
Vluchtige organische halogeen verbindingen 

S Dichloormethaan ac-nuamw 
S 1,1-Dlchloorethaan GC-VUKKTKHH 

S 1,2-Dichloorethaan 
S 1,1-Dichlooretheen 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-01 

ICP-BEP-Ol 

ICP-BEP-01 

GC-VUUCHTIG-01 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VlUCHnG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC3-OUE 01 

GC3-OUE-01 

GC3-OUE-01 

Ga-OUE-Ol 

GC3-OUE-01 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

ug/i 

Mg/i 
ug/i 
Mg/i 
MQ/I 
Mg/i 

Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
pg/i 
MS/I 
MQ/I 
pg/i 
Mg/i 

Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 
Mg/i 

Mg/i 
Mg/i 

j j g /L 

160 
<0,6 (i) 

10 
<5,0 
<5,0 
<5(0 
<5,0 

34 

<0,20 
<0,20 
<0,20 
<0,10 
<0(10 

0,14 (2.3) 
<0,20 
<0,05 

<50 
<50 
<50 
<50 
<50 

<0,20 
<0,50 
<0,10 
<0,10 

Zie volgende pagina 

mi 
Ml 
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Opdrachtgever: 
Opdrachtgever 
Aanvrager 
Adres 
Postcode en plaats 

Opdrachtgegevens: 
Opdrachtcode 
Rapportnummer : 
Opdracht omschr. : 
Bemonsterd door 

Monstergegevens: 

Nr. Labnr. 
1 M120901507 : 

Resultaten: 

A C M A A B.V. A N A L Y T I S C H CHEMISCH MILIEU A D V I E S B U R E A U A L M E L O 

Laboratorium/Adviesbureau 
Industrieterrein: Westermaat • Hazenweg 30 

7556 BM Hengelo • telefoon 074 - 2560600 • fax 074 - 2508402 
E-mail: info@acmaa.nl • Intemet: www.acmaa.nl 

Onderzoeksrapport 

Ecoreest 
Dhr. J. van der Veen 
Industrieweg 20 
7921 JP Zuidwolde 

Pagina: 2 van 2 

P120815 
Deelrapport 
kraggenburg 
Opdrachtgever 

Monsteromschrijving 
1-1-1 

Labcomcode: 
Datum opdracht 
Startdatum 
Datum rapportage 

Monstersoort 
Grondwater 

1209053ECR 
17-09-2012 
17- 09-2012 
18- 09-2012 

Datum bemonstering 
15-09-2012 

Parameter Intern ref. nr. Eenheid 1 
Vluchtige organische halogeen 

S Trans-1,2-Dichlooretheen 
S Cis-l,2-Dichlooretheen 
S 1,1-Dichloorpropaan 
S 1,2-Dichloorpropaan 
S 1,3-Dichloorpropaan 
S Trichloormethaan (Chloroform) 
S Tetrachloormethaan (Tetra) 
S 1,1,1-Trichloorethaan 
S 1,1,2-Trichloorethaan 
S Trichlooretheen (Tri) 
S Tetrachlooretheen (Per) 
S Vinylchloride 
S Tribroommethaan (Bromoform) 
S Dichl.ethenen (som cis+trans) 
S Dichloorethenen (som) 
S Dichloorpropanen (som) 

verbindingen 
GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-01 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-01 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

GC-VLUCHTIG-Ol 

MQ/I 
M9/I 
pg/i 
pg/i 
Mg/i 
mfi 
pg/i 
Mg/i 
Mg/i 
m 
m 
Mg/i 
mfl 
Mg/i 
Mg/i 
MQ/I 

<o,io 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0,10 
<0/10 
<0,10 
<0,10 
<0,50 
0,14 O) 
0,21 (3) 
0,21 (2-3) 

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000. 
Opmerkingen: 
1 = Vanwege de aard van het monster en de storende Invloed van de monstermatrix is de rapportagegrens verhoogd. Indien de component 
aanwezig Is zal de concentratie niet meer bedragen dan de aangegeven rapportagegrens. 
2 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen : GC-MS 
3 = Bij de som zijn de waarden "< rapportagegrens" vermenigvuldigd met factor 0,7 zoals beschreven In 'AS3000, bijlage 3'. 
Verpakking bij monster: M120901507 (1-1-1) 
1-1 150 250 AC470696 
1-2 150 250 AF005194 

Hoofd lab. Ing, H. Punte 

Handtekening: 

Dft rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium. 
De resultaten hebben ufeluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. 
Nadere Informatie over de toegepaste methodes en prestatlekenmerken Is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. Tevens Is de informatiegids te raadplegen op de website www.acmaa.ni. 

Si 
AS 3000 

HET MILIEULABORATORIUM IS INGESCHREVEN IN HET R v A REGISTER VOOR TEST L A B O R A T O R I A 
ONDER NR. L I00 V O O R GEBIEDEN ZOALS N A D E R O M S C H R E V E N IN DE ACCREDITATIE 

nknr. RABO nr 11.09.61.900 • Handelsregister 060.58.291 Enschede • BTW nr. NL801877118B01 • IBAN: NL24 RABO 0110961900 • Swift adres: RABO NL2U 
Opdrachten worden uitgevoerd voigens de Algemene Voorwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. 



BIJLAGE 5 

Behoort bij rapport: 
Kraggenbrug 21 
Kraggenburg 
P120815 



Toetsingswaarden bij monster: Mp. 1 t/m 5 (0.0 - 0.5) 
Lutum: 1.9% van droge stof en organische stof: 1% van droge stof. 
Parameter Eenheid A W 

Metalen 
Barium 
Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 

Minerale olie 
Minerale olie C 1 0 - 0 4 0 

Polychloorbifenylen 
PCB (som 7) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Totaal PAK 10 V R O M mg/kg ds 

0.35 
4.3 
19 
0.10 
32 
1.5 
12 
59 

38 

0.0040 

1.5 

4.0 
29 
56 
13 
184 
96 
23 
181 

519 

0.10 

21 

237 
7.6 
54 
92 
25 
337 
190 
34 
303 

1000 

0.20 

40 

Toetsingswaarden bij monster: Mp. 1, 2 en 5 (0.5 - 1.0) 
Lutum: 1.7% van droge stof en organische stof: 1% van droge stof. 
Parameter Eenheid A W 

Metalen 
Barium 
Cadmium 
Kobalt 
Koper 
Kwik 
Lood 
Molybdeen 
Nikkel 
Zink 

Minerale olie 
Minerale olie C 1 0 - C40 

Polychloorbifenylen 
PCB (som 7) 

mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 
mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (VROM) 
Totaal PAK 10 V R O M mg/kg ds 

0.35 
4.3 
19 
0.10 
32 
1.5 
12 
59 

38 

0.0040 

1.5 

4.0 
29 
56 
13 
184 
96 
23 
181 

519 

0.10 

21 

237 
7.6 
54 
92 
25 
337 
190 
34 
303 

1000 

0.20 

40 



Toetsingswaarden zijn berekend volgens de Circulaire bodemsanering 2 0 0 9 (generiek beleid; staatscourant 
begin april 2009). 
Parameter Eenheid I 

Metalen 
Barium /jgl\ 
Cadmium fjg/\ 
Kobalt fjgll 
Koper fjgl\ 
Kwik yug/l 
Lood fjgl\ 
Molybdeen //g/l 
Nikkel fjgll 
Zink //g/l 

Vlucht ige aromatische koolwaterstoffen 
Benzeen /yg/l 
Tolueen //g/l 
Ethylbenzeen /yg/l 
Xylenen (som) //g/l 
Styreen (Vinylbenzeen) //g/l 
Naftaleen //g/l 

Minerale olie 
Minerale olie CIO - C40 //g/l 

Vluchtige organische halogeen verbindingen 
Dichloormethaan //g/l 
1.1- Dichloorethaan //g/l 
1.2- Dichloorethaan //g/l 
1,1-Dichlooretheen //g/l 
Trichloormethaan (Chloroform) //g/l 
Tetrachloormethaan (Tetra) //g/l 
1.1.1- Trichloorethaan //g/l 
1.1.2- Trichloorethaan //g/i 
Trichlooretheen (Tri) //g/l 
Tetrachlooretheen (Per) //g/l 
Vinylchloride //g/l 
Tribroommethaan (Bromoform) //g/l 
Dichl.ethenen (som cis + trans) //g/l 
Dichloorpropanen (som) //g/l 

50 
0.40 
20 
15 

0.050 
15 
5.0 
15 
65 

0.20 
7.0 
4.0 
0.20 
6.0 

0.010 

50 

0.010 
7.0 
7.0 

0.010 
6.0 

0.010 
0.010 
0.010 
24 

0.010 
0.010 

0.010 
0.80 

338 
3.2 
60 
45 
0.17 
45 
153 
45 
433 

15 
504 
77 
35 
153 
35 

325 

500 
454 
204 
5.0 
203 
5.0 
150 
65 
262 
20 
2.5 

10 
40 

625 
6.0 
100 
75 
0.30 
75 
300 
75 
800 

30 
1000 
150 
70 
300 
70 

600 

1000 
900 
400 
10 
400 
10 
300 
130 
500 
40 
5.0 
630 
20 
80 



BIJLAGE 6 

Behoort bij rapport: 
Kraggenbrug 21 
Kraggenburg 
PI 20815 



HMD VÖÖII kMM 
Postbus 2768 3500 GT Utrecht 

De Stichting Raad voor Accreditatie, 
bij wet aangewezen als de nationale accreditatie-instantie voor Nederland, 

verklaart hierbij accreditatie te hebben verleend aan: 

Analytisch Chemisch 
Milieu Adviesbureau Almelo 

Hengelo 

De instelling heeft aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide 
resultaten te leveren en te werken volgens een managementsysteem. 

Deze accreditatie is gebaseerd op een beoordeling tegen de vereisten zoals 
vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005. 

De accreditatie is van toepassing op de activiteiten zoals gespecificeerd in de 
gewaarmerkte bijlage die is voorzien van het registratienummer. 

De accreditatie is van kracht, onder voorwaarde dat de instelling 
blijft voldoen aan de vereisten. 

De accreditatie voor registratienummer 

L100 

is verleend op 27 oktober 2010. 

Deze verklaring is geldig tot 

1 december 2014 
De accreditatie is voor het eerst verleend op 

25 november 1994 

De 
I 

Algeméén Direc ^eur 

Ir. J.C. van der Poel 
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Behoort bij rapport: 
Kraggenbrug 21 
Kraggenburg 
P120815 
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december 2005 

N E N 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend 
en nader onderzoek. Normcommissie 390 009 "Bodemkwaliteit", januari 2009 

N E N 5740 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek -
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond. Normcommissie 390 009 
"Bodemkwaliteit", januari 2009 
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maart 1994 

Protocol voor het Nader onderzoek deel 1, F . P . J . Lamé (IMW-TNO), drs. R. Bosman (IMW-TNO), 
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Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg BRL SIKB 
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Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden VKB-protocol 6002, 
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Milieukundige begeleiding van nazorg VKB-protocol 6004, Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodembeheer, 13 maart 2007 



BIJLAGE 2 

Asbestinventarisatie 

Ruimtelijke onderbouwing Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg I 21 



GEBOUWENINSPECTIE 
NEDERLAND 

Industrieweg 20 
7921 JP Zuidwolde 

T. 0528-33 11 00 
F, 0528-33 11 01 

W. www.gebouweninspectie.nl 
E. info@gebouweninspectie.nl 

Asbestinventarisatie van 
werkschuur Natuurmonumenten 

Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg 

Projectnummer:P120810 

Autorisatie: 

Cl 
V 

Akkoord de heer E.S. Wiekema 
26 juli 2012 

Akkoord de heer G.J. Wijbinga 

Alleen aan het originele complete rapport kunnen rechten worden ontleend. 
Dit rapport mag UITSLUITEND In zijn geheel worden gereproduceerd. 



P120810 

Werkschuur Natuurmonumenten, 
Kraggenburgerweg 21, Kraggenburg k CEBOUMENINSPECTIE 

NEDER1AND 

TITELBLAD 

Opdrachtgever 
Contactpersoon 
Adres 

Witpaard 
de heer J . Fuite 
Postbus 1158 
8001 BD Zwolle 

Uitvoerend inventarisatiebureau 
Uitvoerende medewerker 
Projectleider 
Opgesteld door 

Datum uitvoering 
Datum rapport 
Datum interne autorisatie 

Gebouwen Inspectie Nederland, SCA-code: 07-D070015.01 
Dhr. G.J . Wijbinga, SCA-code: 51E-170112-410133 
Dhr. E.S. Wiekema 
Dhr. M.K. Kikkert 

24 juli 2012 
25 juli 2012 
26 juli 2012 

Omschrijving onderzochte locatie: 
gehele gebouw: werkschuur natuurmonumenten 

Omvang onderzoek: 
S Gehele gebouw of object 
• Gedeelte van gebouw of object 
• Representatieve steekproef (bijvoorbeeld bij flatgebouwen, 10 % voor vergunning) 
• Aanvulling op representatieve steekproef 
• Onvoorzien aanwezig asbest 

Rapport geschikt voor: 
• Voor het verwijderen van uitsluitend in dit rapport onder Type-A geïnventariseerde asbesthoudende 

materialen 
• Voor het aansluitend uitvoeren van een Type-B onderzoek ter verificatie van de lijst redelijk 

vermoedelijke aanwezig asbest in het daaraan voorafgaande Type-A onderzoek 
• Voor het vaststellen van de gebruiksintegriteit van het gehele gebouw met een 

asbestinventarisatierapport Type-G 
• Voor de renovatie van een in de inleiding gespecificeerd deel van het onderzochte bouwwerk 
^ Voor de renovatie van het gehele bouwwerk 
S Voor de sloop van het gehele bouwwerk 

Soort onderzoek: 
13 Asbestinventarisatie Type-A 

Volledig 
• Onvolledig (NEN 2991:2005) emstig blootstellingsrisico 

• Asbestinventarisatie Type-B 
• Asbestinventarisatie Type-G 

Risicobeoordeling: 
• Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt) 
• Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005) 
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P120810 

Werkschuur Natuurmonumenten, C E 8 0 U ^DERLAM I D 
Kraggenburgenweg 21, Kraggenburg 

SAMENVATTING 

Aan Gebouwen Inspectie Nederland is opdracht verleend voor het uitvoeren van een 

asbestinventarisatie van de werkschuur van Natuurmonumenten, gelegen aan de Kraggenburgerweg 

21 te Kraggenburg. 

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het voornemen om de werkschuur van 
Natuurmonumenten te renoveren. 

Het doel is na te gaan of de werkschuur van Natuurmonumenten asbesthoudende materialen bevat, 
die onder specifieke beschermende maatregelen verwijderd moeten worden. 

De inventarisatie heeft betrekking op het gehele bouwwerk: werkschuur Natuurmonumenten. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het procescertificaat SG-540 voor asbestinventarisatie met als 
uitgangspunt "Type-A" geschikt voor het verlenen van de benodigde vergunning, voorafgaand aan 
sloop en verbouwing. 

De inventarisatie is uitgevoerd op 24 juli 2012. 

Er zijn tijdens het onderzoek asbestverdachte materialen aangetroffen ter plaatse van de voor- en 

achtergevel en het dak van de kantoren en op het dak van de wagenschuur, waarvan uit analyse blijkt 

dat asbest niet aantoonbaar is, deze staan vermeld in de tabel in paragraaf 3.3. 

De asbestinventarisatie leidt niet tot "een redelijk vermoeden" op niet-direct waarneembare 

aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette 

constructieonderdelen in een bouwwerk of object. De vergunningverlener verplicht in de 

omgevingsvergunning niet tot de aanvullende inventarisatie (Type-B). 

Het betreft een volledig Type-A onderzoek. Het onderhavig asbest inventarisatierapport Type-A zal 

kunnen dienen als basis voor de aanvraag om een omgevingsvergunning. 
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1. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 

1.1 Algemeen 
Door Witpaard is opdracht verleend voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie van de 
werkschuur van Natuurmonumenten, gelegen aan de Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg. Deze 
inventarisatie is uitgevoerd door de heer G.J. Wijbinga (SCA-code: 51E-170112-410133) op 24 juli 2012 
en is intern geautoriseerd op 26 juli 2012. 

1.2 Aanleiding en doelstelling 
De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het voornemen om werkschuur Natuurmonumenten te 

renoveren. 

Het doel is na te gaan of de werkschuur van Natuurmonumenten asbesthoudende materialen bevat, 
die onder specifieke beschermende maatregelen verwijderd moeten worden. 

De inventarisatie heeft betrekking op het gehele bouwwerk: werkschuur Natuurmonumenten. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform het procescertificaat SC-540 voor asbestinventarisatie met als 
uitgangspunt Type-A" geschikt voor het verlenen van de benodigde vergunning, voorafgaand aan 
sloop en verbouwing (publiekrechtelijke verplichting). Het betreft hier geen Type-B of Type-G 
asbestinventarisatie. 

De inventarisatie van asbesthoudende materialen wordt uitgevoerd aan de hand van visuele 
waarnemingen van verdachte materialen door een of meerdere personen. De herkenning van de 
eventuele verdachte materialen is gebaseerd op de kennis en ervaring van de medewerkers van 
Gebouwen Inspectie Nederland BV. 

De kwalificatie die Gebouwen Inspectie Nederland BV stelt aan haar medewerkers, welke de 
inventarisatie uitvoeren, is als volgt: 

De verantwoordelijke persoon bezit een geldig Ascert Persoonscertificaat Deskundig 
Inventariseerder Asbest (DIA) conform SC-560; 

1.3 Opbouw van het rapport 
In dit rapport worden in hoofdstuk 2 de methoden voor de veldwerkzaamheden en 
laboratoriumwerkzaamheden besproken. De resultaten van het vooronderzoek, de veld- en 
laboratoriumwerkzaamheden komen in hoofdstuk 3 aan de orde, de indeling in risicoklassen bij 
verwijdering zijn weergegeven in hoofdstuk 4. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies en 
aanbevelingen van de inventarisatie weergegeven. 
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2. METHODEN 

2.1 Opzet van het onderzoek 

Het inventariseren van asbesthoudende materialen is gebaseerd op de gegevens met betrekking tot 
ter beschikking gestelde informatie (deskresearch) en de visuele inspectie van plaatsen waar 
mogelijkerwijs asbest aanwezig zou kunnen zijn. 

Voorafgaand aan het onderzoek vindt een deskresearch plaats op basis van de ter beschikking 
gestelde informatie als tekeningen, plattegronden, bestekken, etc. 

Ten behoeven van de inventarisatie: 

Worden de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken (tekeningen, bestekken 
e.d.) bestudeerd; 

Wordt het onderzoeksgebied visueel geïnspecteerd op asbestverdachte materialen; 
Worden er monsters genomen van de asbestverdachte materialen, welke in een 
geaccrediteerd laboratorium op de aanwezigheid van asbest worden onderzocht; 
Worden de locaties vastgelegd waar asbest is aangetroffen. 

2.2 Visuele inspectie 

Op basis van de gegevens van de deskresearch vindt een systematische visuele inspectie plaats van 
het onderzoeksgebied. Hierbij wordt er naar gestreefd dat alle ruimten van het onderzoekgebied 
visueel geïnspecteerd worden. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen worden op een 
plattegrond vastgelegd. Van de asbestverdachte materialen wordt de vindplaats op foto en tekening 
vastgelegd. 

Wanneer een ruimte of bouwdeel niet toegankelijk is voor visuele inspectie, dan wordt dit expliciet met 

reden in dit rapport genoemd. 

2.3 Risicoclassificatie 

Het bepalen van de risicoklassen vindt plaats aan de hand van het SZW voorschrift 'Risicoklassen 

werkzaamheden met asbest'. Dit voorschrift is een samenvatting is van het T N O rapport R2004/523. 

Tevens wordt gebruik gemaakt van SMA-rt. 

2.4 Bemonstering 

Van alle asbestverdachte materialen wordt ten minste 1 monster genomen. De locatie waar het 
monster genomen wordt, wordt gemarkeerd. De methode van bemonstering is afhankelijk van het te 
bemonsteren materiaal. Na bemonstering wordt het afgebroken materiaal ingekapseld ter voorkoming 
van emissie van asbestvezels. Tijdens de bemonstering worden de noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen in acht genomen. 
Het materiaal kan worden bemonsterd door middel van: 

Kurkboormethode; 

Pincet / punttang (platte of puntige bek, afhankelijk van te bemonsteren materiaal); 
Kniptang / schaar / mes; 
Spatel / kwast; 
Gehele object; 

Welk gereedschap gebruikt dient te worden is afhankelijk van het soort materiaal, de bereikbaarheid 
en de staat van het materiaal. 
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De monsters worden verpakt in polyethyleen monsterzakjes, voorzien van een asbest merkteken. 
Deze monsters worden ter analyse aangeboden aan een RvA geaccrediteerde laboratorium. 

Voor asbest in verwarmingstoestellen wordt het Intechnium Handboek Asbest geraadpleegd. 

2.5 Laboratoriumwerk 
De aangeboden monsters worden met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 op de 
aanwezigheid van asbest onderzocht. Indien het met deze techniek niet mogelijk is een uitspraak te 
doen over de aanwezigheid van asbest, dan worden de monsters onderzocht met behulp van 
scanning-electronenmicroscopie conform ISO 14966. 
De binding op het analysecertificaat geeft de binding aan van het aangeboden monster. Deze kan 
afwijken van de in de rapportage aangegeven binding van de asbesthoudende bron. De mate van 
hechtgebondenheid wordt aangegeven dooreen erkend geaccrediteerd laboratorium. 

2.6 Rapportage 
Alle aangetroffen asbesthoudende, asbestvrije en asbestverdachte materialen worden per bron op 
een zogenaamd bronblad vastgelegd. Op dit bronblad is vermeld: 

Bronnummer. 
Type bron. 
Type asbest en percentage, op basis van analyseresultaten. 
Hoeveelheid in aantallen, strekkende meter, vierkante meter of volume / massa. 
Wijze van bevestiging. 
Binding (hechtgebonden of niet hechtgebonden). 
Risicoklasse, gebaseerd op SMA-rt. 
Afscherming werkgebied. 
Opmerkingen. 

- Foto. 

Elke bron is tevens op tekening in de bijlage vastgelegd. Van elke bron wordt middels kleurcodering 
aangegeven of deze asbesthoudend, asbestverdacht of niet asbesthoudend is. 
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3. RESULTATEN 

3.1 Samenvatting vooronderzoek 

Op basis van de beschikbare stukken zijn asbestverdachte materialen naar voren gekomen. 

De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in bijlage 2. 

3.2 Veldwerkzaamheden 
De inventarisatie is uitgevoerd op 24 juli 2012. 

De verdachte elementen zijn bemonsterd en, door het laboratorium van R P S analyse, onderzocht op 
de aanwezigheid van asbest. In totaal zijn er drie materiaalmonster genomen. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat asbest niet aantoonbaar is. 

De analyseresultaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. 

3.3 Bronnen, waarvan uit analyse blijkt dat asbest niet aantoonbaar is 

Bron 
nr. 

Foto 
nr. 

Omschrijving materiaal en 
locatie 

Hoeveelheid Bevestiging Hecht 
gebonden 

Analyse 
resultaat 

Risico 
klasse 

M1 F1+F2 
Golfplaat voor- en 
achtergevel kantoren 

Ca. 20 m2 Geschroefd n.v.t. Niet aantoonbaar n.v.t. 

M2 F3+F4 Golfplaat op dak kantoren Ca. 150 m 2 Geschroefd n.v.t. Niet aantoonbaar n.v.t. 

M3 F5+F6 
Golfplaat op dak 
wagenschuur 

Ca. 325 m 2 Geschroefd n.v.t. Niet aantoonbaar n.v.t. 
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4 INDELING IN RISICOKLASSEN BIJ VERWIJDERING 

4.1 Bronbladen 
Een kwantitatief overzicht van alle aangetroffen asbestvrije materialen is weergegeven in de hier 

opvolgende bronbladen. 

Bron Golfplaat Monster nr. M1 Foto nr. F1+F2 
Locatie Voor- en achtergevel kantoren 
Asbest en percentage Niet aantoonbaar 
Hoeveelheid C a . 20 m' 
Bevestigingsmethode Geschroefd 
Binding n.v.t. 
Risicoklasse n.v.t. 
Verwijderingmethode n.v.t. 
Opmerkingen Geen 

Fotonr: Fl + F2 
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Bron Golfplaat Monster nr. M2 Foto nr. F3+F4 
Locatie Op dak kantoren 
Asbest en percentage Niet aantoonbaar 
Hoeveelheid C a . 150 ITT 

Bevestigingsmethode Geschroefd 
Binding n.v.t. 
Risicoklasse n.v.t. 
Verwijderingmethode n.v.t. 
Opmerkingen Geen 

.^mimtff'rfrrf* 
U ^ - l U J 

Fotonr.: F3 + F4 
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Bron Golfplaat Monster nr. M3 Foto nr. F5+F6 
Locatie Op dak wagenschuur 
Asbest en percentage Niet aantoonbaar 
Hoeveelheid C a . 3 2 5 
Bevestigingsmethode Geschroefd 
Binding n.v.t. 
Risicoklasse n.v.t. 
Verwijderingmethode n.v.t. 
Opmerkingen Geen 

Fotonr.: F5 + F6 
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de aanwezigheid van asbest in de bodem. 

De onderzochte werkschuur van Natuurmonumenten bevat geen asbesthoudende materialen. 

Er bestaat geen redelijk vermoeden dat er nog verborgen asbest aanwezig is. 

Indien tijdens de daadwerkelijke sloopwerkzaamheden alsnog asbestverdachte materialen worden 
aangetroffen, dienen deze materialen ingevuld te worden op het evaluatieformulier (zie bijlage 8 in dit 
rapport), zodat dit formulier als uitgangspunt kan worden gebruikt voor een aanvullende Type-B 
asbestinventarisatie. 
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BIJLAGE 1 
TEKENING(EN) 
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SCHEMATISCHE WEERGAVE / SCHETS ONDERZOCHT GEBIED 

M3 
F5 
£6. 

Toelichting: Deze schets dient alleen om de monsterlocaties en de aangetroffen asbesttoepassingen 
weer te geven en is niet maatgevend. 

TQ-
.K0_ 
vo. 
BL 

Materiaalmonster en nummer 
Technische installatie en nummer 
Kleefmonster en nummer 
Visuele waarneming en nummer 
Foto en nummer 

NIL 

Bemonsterd maar niet asbesthoudend 
Gecontroleerd maar geen asbestbron 
Asbesthoudende bron 
Ruimte niet toegankeliik 
Ruimte niet onderzocht 

Pagina 14 van 31 



P120810 k 
Werkschuur Natuurmonumenten, ^ [ f C E B O U W ^ S ^ 

Kraggenburgerweg 21, Kraggenburg 

BIJLAGE 2 
VOORONDERZOEK 
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Algemeen 

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie van de opdrachtgever (relevante 

documenten en archieven beschikbaar te stellen waarin de toepassing van asbest en 

asbesthoudende producten is beschreven) en eventueel een interview met de gebouwbeheerder. 

Opdrachtgever 

Door de opdrachtgever zijn de volgende stukken beschikbaar gesteld: 

E<] Plattegrond 

Gebouwbeheerder 
Uit het interview met de gebouwbeheerder van de werkschuur van natuurmonumenten blijkt dat de 

kantoren in omstreeks 1991 gebouwd zijn. Voor zover bekend zijn er geen asbestverdachte 

toepassingen aanwezig, want de golfplaten zijn asbestvrij, volgens informatie van de 

gebouwbeheerder. 

Gemeente 
De gemeente is niet geraadpleegd. De opdrachtgever heeft voldoende informatie verstrekt om een 

betrouwbaar onderzoek uit te voeren. 

Conclusie 
De verkregen informatie van de opdrachtgever is volledig. 

Op basis van de beschikbare informatie zijn geen asbestverdachte materialen naar voren gekomen. 
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BIJLAGE 3 
ANALYSERAPPORT(EN) 
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RPS Analyse certificaat 

«2D7-262S 01 
RPS 

Ofdermimwr RPS 
Orderraimmer opdrachtgever 

Ojuum »rd«> 

Datum analyse 

Monst*<g*g*v*os aHiomstte van 
Start datum monstemame 
Adres monstemame 
Aantat mornMfS 

1207-2*28 

P12£»1Q 

G«60uw«> teüB^i NedtAana 8 V. 

25-07-2012 

25<i7-H)12 

Op*ach^}«ver 

2+07-2012 

Kraggenburgerweg 2T se Kraggenburg 
3 

« M C * ; « t » 

0« an*ys* is uf!e*voe<«d doof RPS anaty». v««i^r!$: Hoogevwn 

An*fys«n>«hod* AsfeHS ortó«so«i m b.v. s»r«o- F«te*»ts»<«c*«»«e©i* «smSamj KEN 5S*e 

üenMKi», 105or»craj»v»f t&ort Tos»»!*» 

BIPS 

Soort aaawt-mmj % 

er mÊm* Meturnxruj r 

Toelichting; 
iwiii mmiiiiaii immiiwufc aw 
Weeo aar, re: aijnee ocrceie ^.-jfy» -assooöreracor 

Irtl S 

RPJ analyMOy STV» MLO0e3.MCi3.B91 

M««-*-<I ET^ano i lerara I fmura I v»«ngae caw* I Carasa i Aasra»» l zaxost- tz* ̂  Oraat»: uiaoevDo«:ei I «ma 
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BIJLAGE 4 
LUCHTFOTO 
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BIJLAGE 5 
SCA-540 PROCESCERTIFICAAT 
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SCA-540 Asbestinventarisatie procescertificaat 07-D070015 
Eerland Certification B.V. 
Postbus 275, 4190CG Geidermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025 

Eerland 
nswywf.Ai ion 

Certificamhouder. 

Gebouwen Inspectie Nederland B.V. 

Adres. Industrieweg 20 
7921 JP ZUIDWOLDE 

reféomnt: 0528-33t100 
fmi» m0M i 0528-331101 
Contaevmrsocn Dhr. E.S. Wiekema 

Dcituff! uitgift» 

OaiorT! ööfs/t' «tfpffte 
KyK-fmiwie? 
O rn&tl. 

24-11-2011 
24-11-2014 
24-11-2006 
04082069 Drenthe 
LnlMMa.My>venm^ 

Verklaring van uitgifte 

Dit procescertificaat is op basis van het SCA-Certificatieschema Procescertificaat 
Asbestinventarisatie SC-540 / 2007, conform Eerland Certification B.V. Certificatie 
reglement 30-5-2008 afgegeven door Eerland Certification B.V.. 

In het certificatieschema SC-540 zijn de volgende wettelijke bepalingen verwerkt: 
• Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.54a en 4.54d 
• Arbeidsomstandighedenregeling artikel 4.27 

Eerland Certification B. V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat 
door de certificaathouder te verrichten asbestinventarisatie en op te stellen 
inventarisatierappori kan voldoen aan de, in het bovengenoemde certificatieschema 
vastgelegde eisen, ten aanzien van de volledigheid van het asbestinventarisatierapport, 
de zorgvuldigheid, de arbeidsveiligheid en het voorkomen van verspreiding van asbest 
naar mens en milieu. 

Voor Eerland Certification B.V. 

Voor prec*w#ntftc«al att>««n»cf,t*nt*w: ic i40 

Voof 0» gaMighBii) «an dl 

AmwiiJingsbesahikkiitg 

proeescerliricaal worm vorwezen naai hel SCA Cafiifcaaireflisler op mtm IftBB " 

Eerland Cenirication B.V. 
ARBO/P&G/08/14505 

CuilifiviMlitummu 
A èaèê 

07-0070015 
07-0070015,01 

Del proeescerliricaal boslaat uil twee bladzijden N a d a * verboden Blad 1 van 2 
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SCA-540 Asbestinventarisatie procescertificaat 07-D070015 
Eerland Certification B.V. 

Postbus 275, 4190 C G Geidermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr, +31-345-585025 

Wenken voor de gebruiker 

Eerland 

1. Bij de uitvoering van toezicht door Cl, Al , en/of gemeente dient de 
afnemer/opdrachtgever de toezichthouder toegang te verlenen tot de 
projectlocatie. 

2. De reguliere beoordelingen door de certiflcatie-instelling op de projectlocatie 
vinden altijd onaangekondigd plaats. De resultaatgerichte beoordelingen op de 
projectlocatie, in aanwezigheid van de DIA vinden altijd aangekondigd plaats. 

3. De afnemer/opdrachtgever stelt (ver-)bouw- en/of constructiebeschrijvingen 
beschikbaar aan het asbestinventarisatiebedrijf. 

4. Indien de periode vanaf vrijgavedatum van het ter beschikking staande 
inventarisatierapport tot aan de verwijderingsdatum meer dan 3 jaar is, dient een 
aantoonbare vaststelling van de actuele betrouwbaarheid op hel voorkomen van 
asbest in het bouwwerk of object beschikbaar te zijn (zie SC-540 Par 4). 

5. Bij klachten dient contact opgenomen te worden met de certificaathouder en In 
geval van ernstige klachten met de certiflcatie-instelling (zie ook de 
klachtenprocedure zoals omschreven in certificatieschema SC-540 Hoofdstuk 17). 

6. Indien er bij asbestverwijdering sprake blijkt te zijn van onvolledige uitgevoerde 
asbestinventarisatie dient de afnemer/opdrachtgever, nadat het 
asbestverwijderingsbedrijf dit heeft geconstateerd en gemeld aan de 
opdrachtgever, het inventarisatiebureau daarvan op de hoogte te stellen (zie S C -
530 par. 9.4.1; SC-530 Bijlage B par. 2.3 en SC-540 Bijlage B par. 9.4); 

7. Voor gegeven inventarisatiesituaties met onverwachte grote 
asbestblootstellingsrisico's dient de afnemer/opdrachtgever de adviezen van het 
inventarisatiebureau op passende wijze op te volgen. 

n Eerland 

sca 
Voor de geldigheid van flil procascertiftcaat wordl vBfwzen naar hgl SCA CerWicaatregislaf op vywa^seen n 

Eeriand Certification B.V. 
ARBO/PS.G/08/14505 mm 07-D070015 

07-0070015.01 

Dit procssceiltöcaat beslaat M twee bladzijden. Nadruk verboden Biad 2 van 2 
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BIJLAGE 6 
SC-540 BIJLAGE G 

(Verplichtingen van de opdrachtgever overeenkomstig 
Wet- en regelgeving) 
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1. Algemeen 

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn 
bouwwerk/object, dat hij in eigendom / beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en 
zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden erin uitvoeren. 

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbest 
inventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de 
vergunning? 
1. De eigenaar van een bouwwerk; 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau; 
3. Gebruiker van een bouwwerk. 

Toelichting: 
a) De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage 

als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente 
de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens 
voor de asbestverwijdering. 

b) Als gewerkt wordt In strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste 
instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. 

De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de 
asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij 
overlaten aan het verwijderingbedrijf, hetgeen ook logisch is. 

De opdrachtgever is degene die: 
1. De opdracht tot inventarisatie verieent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor 

asbestinventarisatie; 
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voomemen tot 

slopen/verwijderen; 
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verieent aan een laboratorium c.q. 

inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verieent aan een asbest verwijderingbedrijf dat in het bezit is van een geldig 

certificaat voor asbest verwijderen; 
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en -tijdstippen; 
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbest verwijderingbedrijf ontvangt; 
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de 

eindbeoordeling; 
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaald. 

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het asbest 
verwijderingbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en 
sloopvergunning) op het werk. 

2. Asbest verwijderingbesluit 2005 

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloop- vergunning) op 
het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het Asbest verwijderingbesluit 2005. 
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling 
kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk verplichte certificatie, respectievelijk 
accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbo-besluit / Asbest verwijderingbesluit 2005. 

3. Asbest inventarisatierapport. 

Ontleend aan Asbest verwijderingbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie. 
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Art. 3-1-b: 

Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 
.... beschikt over een asbest inventarisatierapport. 

Art. 3-2-b: 
Ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de opdrachtgever) 
.... beschikt over een asbest inventarisatierapport. 

Art. 5 
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat venichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt voordat de handeling 
wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (= dus het asbest 
verwijderingbedrijf). 

Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk; 
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan degene die het 
asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, 
dus het zelf regelen. Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1) Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a. b. of d. wordt aangevangen, wordt de 

aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten 
volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport. 

2) Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of 
asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten. 

3) De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk 
opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door 
Onze Minister of een certificerende instelling. 

4) Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d. eerste lid, die de 
behandeling, bedoeld in artikel 4.54. eerste lid, onderdeel a. b. of d. verricht. 

5) Het certificaat of een afschrift daarvan in op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een 
ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 
1) De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, 

onderdeel b tot en met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door 
een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of 
een certificerende instelling. 

2) Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon ais bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3) De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die 

in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het venvijderen van asbest en 
crocidoliet, dat Is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 

4) Voor zover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de 
persoon, bedoeld in het derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor 
het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 

5) Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, 
in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 

6) 6.De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het 
inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd 
getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

Par. 4 - Bouwwerken 
Art 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om 
een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). De houder van de 
omgevingsvergunning moet een afschrift van de vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert. 
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WETGEVING EN TOELICHTING VAN 

RISICOKLASSEN 
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Wetgeving 

Voor het omgaan met asbest gelden wettelijke regels. Welke regels van toepassing zijn hangt af van 
de vraag of in het kader van beroep, bedrijf, opdrachtgever of als particulier met asbest wordt 
omgegaan. Zo is voor werkgevers, werknemers en zelfstandige beroepsuitoefenaars altijd het 
Arbeidsomstandighedenbesluit van belang. Particulieren die asbesthoudend materiaal willen 
verwijderen krijgen te maken met het Asbest verwijderingbesluit 2005 en de regels van hun gemeente. 
Bedrijven, instellingen en zelfstandigen die asbest willen (laten) verwijderen uit een bouwwerk of 
object, moeten met beide besluiten rekening houden. Omdat de gevaren die verbonden zijn aan het 
werken met asbest groot zijn geldt het Arbeidsomstandighedenbesluit voor wat betreft asbest niet 
alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor zelfstandigen zoals landbouwbedrijven. 
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Toelichting van risicoklassen bij het verwijderen van asbest 

Op 27 juli 2006 zijn de wijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit gepubliceerd met 
betrekking tot de blootstelling van werknemers aan de risico's van asbest (Stb 348). 

De belangrijkste wijziging betreft het toekennen van risicoklassen van blootstelling bij het verwijderen 

van asbesthoudende materialen. Door het gecertificeerde asbest inventarisatiebedrijf wordt een 

risicobeoordeling gemaakt (asbestbronnen worden ingedeeld in risicoklassen). De resultaten dienen 

te worden opgenomen in het inventarisatierapport. Voor het bepalen van de risicoklasse wordt er 

gebruik gemaakt van SMA-rt, het T N O rapport R2004/523, of elk ander instrument om te komen tot 

vaststelling van de risicoklassen en aantoonbaar gevalideerd is conform de actuele wet- en 

regelgeving. 

Klasse 1 
Indien bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vz /cm 3 lucht niet wordt overschreden. Bij het in 
gebruik nemen van de stoffen manager zal dit gelden bij intact, hechtgebonden materialen, die zonder 
verspanende en zonder breuk te verwijderen zijn. Het verwijderingbedrijf hoeft voor deze 
verwijderingwerkzaamheden niet (meer) gecertificeerd te zijn. De bij deze risicoklasse enkele 
behorende preventieve maatregelen zijn als volgt: 

Persoonlijke beschermingsmaatregelen behoeven niet te worden getroffen, tenzij de 
asbestconcentratie boven de genoemde grenswaarde komt (zie klasse 2). Evenmin hoeft een 
medisch dossier te worden aangelegd van de betrokken werknemers. 

Tijdens de werkzaamheden moet toezicht gehouden worden op het asbestgehalte in de lucht (er 
zal in de lucht op gezette tijden moeten worden gemeten, afhankelijk van de eerste 
risicobeoordeling). De metingen worden uitgevoerd in overeenstemming met een bij ministeriele 
regeling vast te stellen methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten 
oplevert (deze regeling bestaat nog niet). De metingen moeten worden uitgevoerd door een 
persoon die de vereiste deskundigheid bezit. De analyses moeten door een laboratorium worden 
uitgevoerd, dat voldoende is toegerust en ervaring heeft met de vereiste identificatietechnieken. 
De resultaten worden getoetst aan de grenswaarde. 

Bij overschrijding van de grenswaarde dienen doeltreffende maatregelen te worden genomen om 

de concentratie terug te brengen tot onder de grenswaarde. In dat geval dienen de betrokken 

werknemers doeltreffend te worden beschermd tegen blootstelling aan asbeststof (gebruik van 

persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een vol gelaatsmasker met P3 filter. 

Werknemers moeten doeltreffend zijn voorgelicht. Nieuw element is dat hierbij aandacht moet 

worden besteed aan het synergetisch effect van roken. 

De concentratie asbeststof moet zo laag mogelijk worden gehouden. 

Na voltooiing van de werkzaamheden dient een visuele eindinspectie te worden gehouden. 

K lasse 2 
Indien bij verwijdering de grenswaarde van 0,01 vz /cm 3 lucht wordt overschreden, maar minder 
bedraagt dan 1 vz /cm 3 lucht. De preventieve maatregelen conform S C 5 3 0 . 

K lasse 3 
Indien de luchtconcentratie tijdens verwijdering meer bedraagt dan 1 vz /cm 3 . Voor klasse 3 geldt een 
verzwaard regime conform de SC530. Het betreft voornamelijk niet-hechtgebonden (amfibool 
bevattend) asbest, zoals: spuitasbest, isolatie en amosiethoudend board. De eindbeoordeling is 
verzwaard. Bijvoorbeeld ook in aangrenzende ruimten dienen metingen te worden uitgevoerd. 
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1. Asbestinventarisatie Type-A 
Naam inventarisatiebedrijf 

SCA-code 

Rapport nummer 

Vrijgave datum 

2. Asbestinventarisatie Type-B 
Naam inventarisatiebedrijf 

SCA-code 

Rapport nummer 

Vrijgave datum 

3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 
Naam inventarisatiebedrijf 

SCA-code 

Rapportnummer 

Vrijgave datum 

Omschrijving onvoorzien asbest 

Omschrijving Plaats Hoeveelheid 

Asbest verwijderingbedrijf 
Naam 

SCA-code 

Naam Handtekening 

Verzonden naar 2. 
Door (naam) 

Datum 

Paraaf 

Verzonden naar 5. 
Door (naam) 

Datum 

Paraaf 

Verzendlijst: 1 = AIB Type-A; 2 = AIB Type-B; 3 = AIB onvoorzien, 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = opdrachtgever 
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acogroen advies 

QUICKSCAN NATUURTOETS 
NATUURMONUMENTEN 
KRAGGENBURG 

Veldonderzoek: Ing. J .G . (Janneke) Lindenholz 
Auteur. Ing. J .G . Lindenholz. Red.: Ing. M. (Marco) van der Sluis 
Project 12-301 
Datum: 30 augustus 2012 
Status: Concept 

id ing en doe ls te l l i ng 

In opdracht van Witpaard (contactpersoon dhr. J. Fuite) heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets uitgevoerd. De 
quickscan is noodzakelijk in verband met sloop- en bouwwerkzaamheden op het terrein van Natuurmonumenten aan de 
Kraggenburgerweg 21 in Kraggenburg (zie ook figuur 1 in bijlage I). Het huidige kantoor zal worden gesloopt, waarvoor in de plaats 
een nieuw en groter kantoorpand wordt gerealiseerd. Daamaast wordt de bestaande schuur aan de noordzijde uitgebreid. Ten 
behoeve van de sloop- en bouwwerkzaamheden vinden geen werkzaamheden plaats in omliggende bosgebieden en 
oppervlaktewater, alleen op bestaande gazons/ bestratingen. 

Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op een veldbezoek op 31 juli 2012, waarbij gelet is op (potenties voor de) 
aanwezigheid van (in de Flora- en faunawet) strikt beschermde flora en fauna. De consequenties van de beoogde ruimtelijke 
ingreep op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en faunawet (FFW). Ook is gekeken naar de relatie van de 
plannen met de vigerende gebiedsgerichte natuurbescherming. 

Geb iedsger i ch te na tuurbescherming 

Op de kaart 'Ecologische Hoofdstructuur" behorend bij het Omgevingsplan van de provincie Flevoland is de begrenzing van de 
EHS op perceelsniveau weergegeven. Uit deze kaart blijkt dat het plangebied onderdeel uitmaakt van de EHS "Waardevol gebied' 
(zie figuur 2 in bijlage 1). Het betreft het Voorsterbos. Aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS moet bij 
de plannen worden voorkomen. Wanneer voor de voorgenomen werkzaamheden een bestemmingsplanwijziging nodig is, dient 
nader onderzoek te worden uitgevoerd om na te gaan of in voorliggende situatie sprake is van aantasting van wezenlijke 
kenmerken en waarden. Dit onderzoek valt buiten de reikwijdte van deze opdracht. Wanneer voor de voorgenomen herinrichting 
echter geen bestemmingsplanwijziging benodigd is, is de EHS reeds verankerd in het huidige bestemmingsplan en is in principe 
geen aanvullend onderzoek in het kader van EHS nodig. 

Op basis van de ligging en de aard van de ruimtelijke ingrepen wordt Ingeschat dat de beoogde plannen geen negatieve effecten 
hebben op de in de omgeving aanwezige Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten of natuur buiten de EHS. 

F l o r a - e n faunawet: Aange t ro f fen en te verwachten soor ten 

• In de bebouwing zijn geen ruimten aangetroffen die in potentie geschikt zijn als vaste verblijfplaats voor vleermuizen; 
• In het plangebied is de aanwezigheid van verblijfplaatsen van laag beschermde kleine grondgebonden zoogdieren en 

overwinterende laag beschermde amfibieën met name te verwachten onder vegetatie, containers en opgeslagen goederen. 
Verblijfplaatsen van zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn, evenals verblijfplaatsen van zwaarder beschermde 
amfibieën, niet aangetroffen en te verwachten binnen de invloedsfeer van de plannen; 

• In de schuur zijn twee kerkuilenkasten aanwezig. In de kast in de nok aan de noordzijde, is -met uitzondering van 2010 en 
2011- sinds jaren een broedgeval van Kerkuil aanwezig is. Kerkuil is een broedvogel met een jaarrond beschermd nest. Er 
zijn geen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van andere jaarrond beschermde broedvogelnesten. In de 
bebouwing zijn verder enkele algemeen voorkomende broedvogels (zoals Spreeuw, Witte kwikstaart en Merel) broedend te 
verwachten; 

• Reptielen, beschermde flora, vissen, libellen, dagvlinders en andere ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden op basis 
van biotoopkenmerken en bekende verspreidingsgegevens ook niet in het plangebied verwacht 

F lo ra- en faunawet: Ve rvo lgs tappen en mi t igerende maat rege len 

• Als gevolg van de uitbreiding van de schuur zal de (in gebmikzijnde) kerkullenkast tijdelijk worden verwijderd. Na uitbreiding 
van de schuur zal de nestkast weer in de nok worden opgehangen. De kast in de zuidelijke nok blijft tijdens werkzaamheden 



wel beschikbaar voor Kerkuil. Wanneer daamaast de (in gebmikzijnde) kast verwijderd wordt buiten het broedseizoen van 
Kerkuil zijn geen negatieve effecten te venvachten op de functionele leefomgeving van de soort. De beste periode voor het 
verwijderen van de kast is januari/februari (Kerkuilen kunnen in Nederland namelijk een groot deel van het jaar broeden), 
tenzij Is vastgesteld dat geen broedende/nestelende Kerkuil aanwezig is; 
Werkzaamheden die potentiële broedbiotopen van (meer algemeen voorkomende) vogels verstoren of beschadigen dienen 
buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels te worden gestart. De broedperiode verschilt per soort en soms ook per 
jaar en in het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang 
is of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. Voor de aanwezige soorten kan de periode tussen half maart en 
half juli worden aangehouden als broedseizoen; 
Voor de mogelijk voorkomende laag beschermde zoogdieren en amfibieën wordt als belangrijkste mitigerende maatregel 
fasering in tijd genoemd. Schade is - indien de planning van activiteiten dit toelaat - te minimaliseren door 
grondwerkzaamheden zoveel mogelijk uit te voeren In de periode september - oktober. Dit is buiten de voortplantings- en 
overwintering periode van veel dieren, dus buiten de periode waarin dieren extra kwetsbaar zijn. Daarnaast wordt aanbevolen 
voor (en tijdens) de overwinteringperiode (dus uiterlijk eind oktober) de containers in het werkgebied te verplaatsen en de 
vegetatie in het werkgebied kort te maaien en kort te houden. 



Bijlage 1: Ligging plangebied 

Figuur 1: Ligging van het plangebied weergegeven op een luchtfoto 
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Figuur 2: Ligging van het plangebied ten opzichte van de Ecologisch Hoofdstructuur 


