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Geachte heer De Jager, beste Peter,
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Graag blijven wij op de hoogte van de stand van zaken van de procedure. Mocht u nog vragen hebben dan
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HOOFDSTUK 1

1.1

INLEIDING

Aanleiding

Aan de Neushoornweg 30 te Kraggenburg, in het buitengebied van de gemeente Noordoostpoider, bevindt
zich een perceel dat voorheen in gebruik was ten dienste van een agrarisch bedrijf. De bedrijfsactiviteiten ter
plaatse zijn beëindigd. Het is gewenst om de planologische situatie in overeenstemming te brengen met het
huidige gebruik, namelijk een reguliere woonfunctie. De domeinschuur zal inpandig worden verbouwd naar
een woning. De bestaande voormalige bedrijfswoning heeft in de nieuwe situatie geen woonfunctie meer. In
de nieuwe situatie wordt de begane gebruikt als kantoor aan huis en wordt gebruikt door de hoofdbewoner op
dit perceel. Daarnaast wordt de bovenverdieping ingericht voor de opslag van feestkleding (hobbymatig).
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder heeft op 7 mei 2015
besloten in principe medewerking te verlenen aan het voornemen. Voorliggend plan voorziet in de juridischplanologische vertaling van het voornemen. In dit plan zal worden aangetoond dat de herziening van de
bestemming in overeenstemming is met 'een goede ruimtelijke ordening' en vanuit ruimtelijk en planologisch
oogpunt verantwoord is.

1.2

Ligging van het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Neushoornweg 30 te Kraggenburg, in het buitengebied van de gemeente
Noordoostpolder. De kern Kraggenburg bevindt zich op circa 2 kilometer afstand, ten noordoosten van het
plangebied. De ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Kraggenburg en de ligging ten opzichte van
de directe omgeving wordt weergegeven in afbeelding 1.1.

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied (Bron: ArcGIS)

1.3

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg' bestaat uit de volgende stukken:
•

verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00573-ON01) en een renvooi;

•

regels.

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

Huidige planologische regime

1.4.1

Algemeen

De locatie is gelegen binnen het plangebied van het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2004". Dit
bestemmingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld op 29 september 2005 en is op 11 januari 2008
onherroepelijk geworden. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de plankaart van dit bestemmingsplan
opgenomen. Het plangebied is daarbij aangegeven met de rode belijning.

Afbeelding 1.2: Uitsnede plonkoort "Landelijk gebied 2004" (Bron: Gemeente Noordoostpolder)

1.4.2

Beschrijving bestemmingen en aanduiding

Op basis van het geldend bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied bestemd als 'Agrarisch gebied'
met de aanduiding 'intensieve veehouderij toegestaan'. Gronden met deze bestemming zijn hoofdzakelijk
bestemd voor agrarische bedrijvigheid in vorm van een gronden agrarisch bedrijf en gelet op de aanduiding
ook voor een intensieve veehouderij. Binnen het bebouwingvlak zijn gebouwen toegestaan, waaronder ten
hoogste één bedrijfswoning.

1.4.3

Strijdigheid

Op grond van het geldende bestemmingsplan is het strijdig om de gronden en bouwwerken te gebruiken als
regulier woonperceel. Het gebruik moet immers ten dienste staan van het agrarisch bedrijf. Om het gewenste
gebruik mogelijk te maken wordt de bestemming van het plangebied gewijzigd naar 'wonen'.
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1.5

Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven.
Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de gewenste situatie.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie en de
gemeente Noordoostpolder beschreven.
In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.
Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de
economische uitvoerbaarheid van het project.
Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.
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HOOFDSTUK 2

2.1

BESTAANDE SITUATIE

Het plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de Neushoornweg 30 te Kraggenburg. De ruimtelijke structuur in de omgeving
is karakteristiek voor het polderlandschap. In de omgeving zijn duidelijk de erven binnen 'groene lijsten'
waarneembaar. De rechtlijnige, lineaire structuren zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. De functionele
structuur bestaat uit verspreid liggende burgerwoningen en agrarische bedrijven. Het plangebied wordt
begrensd door de Neushoornweg aan de oostzijde een agrarisch bedrijfsperceel (Neushoornweg 29) aan de
noordzijde en agrarische cultuurgronden aan de overige zijden. De ligging van het plangebied op luchtfoto's
wordt weergegeven op afbeelding 2.1.

Afbeelding 2.1: Luchtfoto's huidige situatie plangebied (Bron: ArcGIS)

Het perceel wordt, met uitzondering van de in- en uitrit, omgeven door een forse groenwal die de bebouwing
op het perceel aan het zicht onttrekt. Binnen de begrenzing van het plangebied is diverse voormalige
bedrijfsbebouwing aanwezig. De bedrijfswoning bevindt zich aan de oostzijde. Deels zijn de gronden verhard.
De rest van de gronden zijn in gebruik als tuin. In afbeelding 2.2 is een overzicht weergegeven van de functies
van de bestaande bebouwing.
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Bestaande situatie
I Klppen-kalkoenen hok
| Wagenberging
Hek
| Overkapping
I

I Aardappel bewaarplaats
| Kippenhok

I

I Domeinschuur

L; ~:ZI Woning

Afbeelding 2.2: Functies van bebouwing in bestaande situatie (Bron: Teken&Kalkulatieburo Aalt Hoen)
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HOOFDSTUK 3

3.1

GEWENSTE SITUATIE

Planbeschrijving

Dit plan voorziet enkel in een herziening van de bestemming teneinde het perceel te mogen gebruiken voor
reguliere woondoeleinden (burgerwoning). De aanwezige, voormalig agrarische bedrijfsgebouwen blijven
gehandhaafd en hebben in de situatie een nieuwe functie. Er vinden geen fysieke ontwikkelingen plaats en de
groenwal rondom het perceel blijft overeenkomstig de huidige situatie gehandhaafd. In afbeelding 3.1 zijn de
functies van de bebouwing in de nieuwe situatie weergegeven.

Nieuwe situatie
Opslagruimte
Wagenberging
Hok
Overkapping
Aardappel bewaarplaats
Kippenhok
Kantoor
Woning
Berging

Afbeelding 3.1: Functies van bebouwing in gewenste situatie (Bron: Teken&Kalkulatieburo Aalt Hoen)

In de nieuwe situatie wordt de domeinschuur, bestaande uit schokbeton, gedeeltelijk omgebouwd naar een
woning tot een maximale inhoud van 1.200 m . Het overige deel van de domeinschuur wordt ingericht als
berging. De grotere kippen-kalkoenschuren worden verhuurd als opslagruimte voor caravans, campers,
bootjes, enz.
3

De bestaande voormalige bedrijfswoning heeft in de nieuwe situatie geen woonfunctie meer. In de nieuwe
situatie wordt de begane gebruikt als kantoor aan huis en wordt gebruikt door de hoofdbewoner op dit
perceel. Daarnaast wordt de bovenverdieping ingericht voor de opslag van feestkleding (hobbymatig). In de
nieuwe situatie is dan ook sprake van één woning op het perceel.
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3.2

Verkeer & parkeren

In de huidige situatie is voldoende gelegenheid voor het parkeren op het erf aanwezig. Ook in de nieuwe
situatie is dit het geval, omdat de erfopzet ongewijzigd blijft. De ontsluiting van het erf vindt plaats middels de
bestaande in- en uitrit aan de Neushoornweg.
Na inschatting van de verkeersbewegingen vonden in de huidige situatie circa 15 verkeersbewegingen per
etmaal plaats ten behoeve van de agrarische bedrijfsfunctie en bedrijfswoning. In de nieuwe situatie zullen
circa 8 verkeersbewegingen per etmaal plaatsvinden ten behoeve van reguliere bewoning. Het herzien van een
agrarische naar een woonfunctie, brengt geen toename van verkeersbewegingen met zich mee, maar juist een
afname. Tevens blijft de verkeersituatie overzichtelijk en heeft de ontwikkeling geen invloed op de
verkeersveiligheid, waardoor er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn.
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HOOFDSTUK 4

BELEIDSKADER

4.1

Rijksbeleid

4.1.1

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.
In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voor de middellange termijn (2028):
•
•
•

4.1.2

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijkeconomische structuur van Nederland;
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker
voorop staat;
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische
waarden behouden zijn.

AMvB Ruimte

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden in het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening (Barro). Deze is op 30 december 2011 in werking getreden. In het Barro zijn de
verschillende nationale belangen vastgelegd die doorwerking moeten krijgen bij lagere overheden. Het gaat
om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, project Mainportontwikkeling Rotterdam,
kustfundament, grote rivieren. Waddenzee en waddengebied, defensie, Ecologische Hoofdstructuur,
erfgoederen van universele waarden, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening,
buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het
kustfundament en het IJsselmeergebied.

4.1.3

Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in
stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond.

4.1.4

Conclusie toetsing aan het rijksbeleid

De Ladder voor duurzame verstedelijking moet worden gevolgd wanneer planologisch nieuwe "stedelijke
ontwikkelingen" mogelijk worden gemaakt. Nieuwe planologische bouwmogelijkheden van enige omvang
kwalificeren als zodanig en zijn 'Ladderplichtig'. Het al dan niet toenemen van het ruimtebeslag is een
belangrijk criterium voor het aanmerken van een ontwikkeling als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Indien
er in het geheel geen sprake is van toename van het ruimtebeslag (bijv. bij functiewijziging), dan is de
Afdelingslijn dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
Gelet op het feit dat:
•
•
•

er geen sprake is van nieuw beslag op de ruimte;
er geen sprake is van het toevoegen van een woning;
er sprake is van een ondergeschikte planologische wijziging zonder grootschalige nieuwe functies;
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•
•

er sprake is van een planologische wijziging die ten opzichte van de huidige toegestane functie geen
extra milieueffecten op de omgeving met zich meebrengt;
er sprake is van een aanvaardbare ontwikkeling, die in het kader van een 'goede ruimtelijke ordening'
aanvaardbaar is;

kan gesteld worden dat er geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en toetsing aan de Ladder
voor duurzame verstedelijking achterwege kan blijven.
Geconcludeerd kan worden dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit plan besloten
ontwikkeling niet in de weg staat.

4.2

Provinciaal beleid

4.2.1

Omgevingsplan Flevoland

4.2.1.1

Algemeen

In 2006 is het Omgevingsplan Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. In het omgevingsplan is het
integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een
doorkijk naar 2030. Het omgevingsplan is een samenvoeging van de vier wettelijke plannen op provinciaal
niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Door
de samenvoeging zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid compact en is de samenhang tussen de diverse
beleidsterreinen het best gewaarborgd. De provincie stelt als voorwaarden voor een evenwichtige groei: het
behoud en het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving, het milieu, het water, de natuur en het
landschap. In het omgevingsplan wordt onder andere ingegaan op de uitgangspunten voor het landelijk
gebied. Het Omgevingsplan is ook beeldend weergegeven op een visiekaart. Een uitsnede van deze visiekaart
wordt hierna weergegeven. Ten aanzien van het plangebied gelden geen specifieke uitgangspunten.

•
• •

Plangebied

ZWOLLE

Afbeelding 4.1: Visiekaart Omgevingsplan Flevoland (Bron Provincie Flevoland)
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4.2.1.2

Beleidskader voor het landelijk gebied

Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande schaalvergroting en
herstructurering van de landbouw. De provincie wil agrarische bedrijvigheid die zich primair richt op duurzame
productie (en verwerking) van landbouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. Bovendien wil de
provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch
draagvlak en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. Door de schaalvergroting in de landbouw
komen veel agrarische bouwpercelen vrij. De beleidsregel 'Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied'
biedt het kader voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Eventueel kan hier ook op
aangesloten worden met het gemeentelijke "Rood voor Rood" beleid.

4.2.1.3

Wonen

De woonfunctie is in Flevoland sterk gebonden aan het stedelijk gebied. Er is echter vraag naar bijzondere
woonmilieus en combinaties van wonen en werken. Voor een deel heeft deze vraag betrekking op wonen in
het landelijk gebied. Vrijkomende agrarische bebouwing kan gedeeltelijk in deze behoefte voorzien, onder
andere via de "Rood voor Rood" regeling. Landelijk wonen kan ook gerealiseerd worden met de aanleg van
nieuwe landgoederen en buitenplaatsen. Aan gemeenten wordt gevraagd in hun plannen vast te leggen of
nieuwe landgoederen in bepaalde gebieden worden uitgesloten.

4.2.2

Verordening voor de fysieke leefomgeving

In de provinciale "Verordening voor de fysieke leefomgeving" vindt een juridische vertaling plaats van het
beleid van provinciaal niveau. In de verordening is een aantal regels opgenomen met betrekking tot
belangrijke ruimtelijke elementen die een doorwerking hebben in het bestemmingsplan. Het betreft onder
meer aspecten als: bijzondere gebieden, waterhuishouding, waterkeringen, bescherming landschap et cetera.

4.2.3

Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008

Deze beleidsregel is inhoudelijk een voortzetting van de beleidsregel "Kleinschalige ontwikkelingen in het
landelijke gebied 2007" maar is procedureel aangepast aan de Wro, die op 1 juli 2008 van kracht is geworden.
Deze beleidsregel geeft aan op welke wijze de provincie omgaat met de uitgangspunten zoals die in het
Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot kleinschalige ontwikkelingen in het
landelijk gebied.
De provincie wil verdere ontwikkeling van de landbouw stimuleren zodat het landelijk gebied vitaal en
duurzaam blijft. Zij vindt het daarom van belang meer ruimte te bieden aan nieuwe agrarisch aanverwante
(maar ook niet- agrarische functies) en de mogelijkheid te bieden om (voormalige) agrarische bouwpercelen te
vergroten. Dit mag er dan uiteraard niet toe leiden dat de reeds in het landelijk gebied aanwezige functies
gehinderd worden, noch dat het landelijk gebied verstedelijkt.
De van belang zijnde inhoudelijke afwegingen zijn hierna weergegeven:
•

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

•
•

Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied.
Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. Vrijgekomen
boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning.

•

Landschappelijke inpassing.

•

Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van niet-agrarische
en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen zijn mogelijk,
tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige situaties in de verkeersafwikkeling .
Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere
publieksaantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets.

•
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4.2.4

Toetsing aan het provinciaal beleid

In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige ontwikkeling in de vorm van een functiewijziging van
agrarisch naar wonen. Het erf wordt niet vergroot of verkleint, de bestaande erfbeplanting blijft behouden en
de woonfunctie levert geen onevenredige negatieve effecten op omliggende agrarische bedrijven. Van een
toename van verkeerbewegingen is in geen geval sprake. Deze functiewijziging raakt geen provinciale
belangen. Het plangebied maakt geen deel uit van specifiek aangeduide gebieden of beschermingsgebieden.
Dit plan is niet in strijd met het Omgevingsplan Flevoland, dan wel de provinciale "Verordening voor de fysieke
leefomgeving".

4.3

Gemeentelijk beleid

4.3.1

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

4.3.1.1

Algemeen

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De
Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft.
De visie heeft als doel de verschillende belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap,
zorgvuldig af te wegen. En hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025. De
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke,
economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van het landschap en leefbaarheid in de
gemeente Noordoostpolder. De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent de
Structuurvisie Noordoostpolder 20205 een zekere mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis
voor ons toekomstig beleid, ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen,
uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang
te zetten.

4.3.1.2

Ambitie Bevolking en wonen

De gemeente Noordoostpolder streeft naar een aantrekkelijke, uitnodigende fysieke wonen leefomgeving en
daarbij richt de gemeente zich vooral op (tijdelijke) inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente
zet in op een afwisselend woningaanbod en voegen bijzondere woonmilieus toe, zoals in de Wellerwaard. Er
zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en wonen in vrijkomende agrarische bebouwing. De
aandacht verschuift van kwantiteit (veel bouwen) naar kwaliteit (dat wat er al is behouden, verbeteren en/of
transformeren). Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en wonen in vrijkomende
agrarische bebouwing:
Wonen op vrijkomende agrarische erven
•

Jaarlijks komen er tien tot twintig agrarische erven vrij door schaalvergroting (grond wordt verkocht,
maar het erf blijft bestaan). Om de erven een andere invulling te kunnen geven, wil de gemeente de
woonfunctie toestaan onder de voorwaarden dat:
o
het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het erf
worden gesloopt
o
de erfsingel wordt behouden, dan wel opnieuw aangeplant;
o
er maximaal vier woningen per erf worden gebouwd in maximaal drie bouwvolumes; dit kan
door te wonen in de huidige bebouwing maar ook door 'rood voor rood' (nieuwbouw in ruil
voor sloop van bestaande gebouwen)
o
het woonmilieu/woningtype niet concurreert met woningen in de dorpen
o
er geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven; bedrijven mogen niet in
hun bedrijfsvoering worden beperkt.
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4.3.1.3

Toetsing van het initiatief aan de 'Structuurvisie Noordoostpolder

2025

In voorliggend geval is enkel sprake van een functiewijziging. De bedrijfsmatige functie verdwijnt en er wordt
een woonfunctie toegestaan. Een woonfunctie wordt toegestaan onder voorwaarden. Uit een nadere toetsing
aan deze voorwaarden kan worden geconcludeerd dat:
het erf de oorspronkelijke omvang behoudt. Er bevinden zich geen schuren buiten het erf.
de erfsingel rondom het plangebied blijft intact, zodat het kenmerkende 'groene eiland' gehandhaafd
blijft.
het aantal woningen neemt als gevolg van het plan niet toe.
De woonfunctie levert geen belemmeringen op ten aanzien van omliggende (agrarische) bedrijvigheid
en past functioneel in de omgeving. Verwezen wordt naar hoofdstuk 5, waarin een nadere toetsing
plaatsvindt.
Dit plan is in overeenstemming met de uitgangspunten zoals verwoord in de 'Structuurvisie Noordoostpolder
2025'.

4.3.2

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder

4.3.2.1

Algemeen

Op 7 oktober 2010 heeft de raad de welstandsnota "Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid" vastgesteld.
De welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht in de Noordoostpolder en voor de inwoners van de
gemeente biedt het plan helderheid over de welstandsbeoordeling van hun bouwplannen. Zoals de titel van de
nota al aangeeft wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsvrije en niet - welstandsvrije gebieden. De
selectie van niet-welstandsvrije gebieden heeft plaats gevonden aan de hand van twee criteria:
•

de cultuurhistorische betekenis van de bebouwing;

•

de zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes.

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden:
1.
2.
3.
4.

4.3.2.2

de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;
de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel,
Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;
Nagele en Schokland in zijn geheel;
het landelijk gebied.

Welstandscriteria Landelijk gebied

Beleid
Uitbreidingen en verbouwingen aan oorspronkelijke woningen, boerderijen inclusief eventueel aangebouwde
schuur/stal en montageschuren dienen met respect voor de bestaande architectuur te worden uitgevoerd.
Volstaan is echter met het stellen van eisen aan de meest naar de weg toegekeerd zijde van deze gebouwen.
Bijgebouwen bij woningen en losstaande bedrijfsgebouwen zijn welstandsvrij, zij het dat voor de
bedrijfsgebouwen wel eisen worden gesteld aan het kleurgebruik. Daar zijn alleen gedekte kleuren toegestaan.
Toelichting
Het regelmatige patroon van boerderijen met erven met daarop veelal montageschuren, de
landarbeiderswoningen en de beplantingsmantel rond de even zijn uniek voor Nederland en zeer kenmerkend
voor Noordoostpolder.
Door ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, en vermindering van het aantal landbouwbedrijven, kunnen
deze karakteristieken echter veranderen. Met zorgvuldige ontwerpen is het mogelijk daarbij belangrijke
elementen te handhaven, maar noodzakelijk is dat niet. Nieuwe architectuur kan naast de bestaande
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cultuurhistorische karakteristieken verfrissend zijn en kwaliteit toevoegen in een veranderende omgeving die
dynamiek uitstraalt. In de welstandscriteria is deze visie uitgewerkt.
Uit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch oogpunt is het van belang de groensingels rond de erven te
handhaven. Dat wordt echter niet door de welstandsnota geregeld maar via het bestemmingsplan.

4.3.2.3

Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente

Noordoostpolder

Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning wordt getoetst aan de welstandsnota. Op voorhand zijn geen
belemmeringen te verwachten.
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HOOFDSTUK 5

MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN

5.1

Geluld (Wet geluidhinder)

5.1.1

Algemeen

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

5.1.2

5.1.2.1

Situatie plangebied

Industrielawaai

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder,
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven
op de nieuwe woning wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).

5.1.2.2

Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer
ruime afstand van het plangebied is gelegen.

5.1.2.3

Wegverkeerslawaai

In artikel 74 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone
hebben waarvan de grootte afhankelijk is van het aantal rijstroken en van de ligging van het plangebied
(binnenstedelijk gebied of buitenstedelijk gebied).
De nieuwe woning ligt in 'buitenstedelijk' gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in
art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Neushoornweg. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op
de gevels van een woning ten gevolge van een weg bedraagt 48 dB.
Gelet op de beperkte verkeersintensiteiten op de Neushoornweg en de afstand van de woning tot aan de weg,
kan ervan uit worden gegaan dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Hierdoor
wordt gesteld dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de woning inzake
wegverkeerslawaai. Nader onderzoek inzake wegverkeerslawaai wordt niet noodzakelijk geacht.

5.1.3

Conclusie

De Wet geluidhinder vormt in voorliggend geval geen belemmering.
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5.2

Bodemkwaliteit

5.2.1

Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.
Om hierin inzicht te krijgen, is een bodemonderzoek verricht.

5.2.2

Beoordeling

Door Sigma Bouw en Milieu is een verkennend bodemonderzoek en nader asbestonderzoek uitgevoerd. De
resultaten van het bodemonderzoek worden hierna beschreven. Voor de volledige onderzoeksrapportage
wordt verwezen naar bijlage 1.
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de milieuhygienische kwaliteit van de bodem en vast te
stellen of er sprake is van bodemverontreiniging, waarbij potentieel verdachte locaties specifiek zijn
meegenomen. De resultaten van het verkennend onderzoek worden hierna beschreven:

5.2.2.1
•

•

5.2.2.2

Potentieel verdachte locaties
Bovengrondmonster 01 (boring 1, traject 0.0-0.2 m-mv) ter plaatse van de voormalige bovengrondse
dieselolietank bevat geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmonster 02 (boring 2, traject 0.0-0.2 m-mv) ter plaatse van de voormalige bovengrondse
vat met huisbrandolie bevat geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Overige deel van de locatie

Bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
•
•
•

•

Bovengrondmengmonster M M 1 (boring 5+7 t / m 10) bevat een verhoogd gehalte cadmium, kwik en
zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+6+11 t / m 14+16+18) bevat een verhoogd gehalte
cadmium, kwik, lood en zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik, lood en/of zink (zware metalen) in de
bovengrondmengmonsters M M 1 en MM2 overschrijden de tussenwaarde niet, daarnaast is bij het
gebruik wonen met tuin de humane risicoindex voor zink <1. De gemeten gehalten cadmium, kwik,
lood en/of zink (zware metalen) in de bovengrondmengmonsters M M 1 en MM2 geven uit
milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen aanleiding tot het instellen van aanvullend
onderzoek.
Wel geldt bij een gemiddeld ecologisch beschermingsniveau t.a.v. het gehalte zink in de bovengrond
een ecologische risicoindex >1 (de mogelijkheid van ecologische risico's is aanwezig).

Ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
•
•

Ondergrondmengmonster MIV13 (boring 4+5+6) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster M M 4 (boring 2+3) bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v.
de achtergrondwaarde.

Grondwater
•

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 (t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietank) bevat geen
verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. streefwaarde en/of detectiewaarde.
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•
•

Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 (t.p.v. het vm. bovengrondse vat met huisbrandolie) bevat
een verhoogd gehalte minerale olie t.o.v. streefwaarde.
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 bevat een verhoogd gehalte barium en zink (zware metalen)
t.o.v. de streefwaarde.

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is van
bodemverontreiniging. De boven- en ondergrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie
bevat plaatselijk verontreinigingen t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd
gemeten verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor op basis van
milieuhygiënische overweging geen formele aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

5.2.3

Conclusie

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

5.3

Luchtkwaliteit

5.3.1

Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
•
•

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

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende

mate

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende
mate' is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet
luchtkwaliteit vindt niet plaats.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties)
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:
•
•
•

woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.
2

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

5.3.1.2 Besluit gevoelige

bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.
De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen
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50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.

5.3.2

Situatie plangebied

In subparagraaf 5.3.1.1 worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden een project dat "niet in
betekenende mate bijdraagt" aan luchtverontreiniging. In vergelijking hiermee is dit plan zeker aan te merken
als een project dat "niet in betekenende mate bijdraagt" aan luchtverontreiniging.
Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in
het kader het Besluit gevoelige bestemmingen.

5.3.3

Conclusie

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

5.4

Externe veiligheid

5.4.1

Algemeen

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

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999);
het Vuurwerkbesluit.

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

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

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

5.4.2

Situatie In en bij het plangebied

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen,
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen
weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied
(aangegeven met het blauwe kader) en omgeving weergegeven.
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Afbeelding 5.1: Uitsnede Risicokaart Flevoland (Bron: www.risicokaort.nl)

In de nabijheid van het plangebied bevinden zich een aantal risicovolle inrichtingen, waaronder op het
naastgelegen perceel. Hierop wordt nader ingegaan. De plaatsgebonden risicocontouren (zwart gestippelde
cirkels) van de bovengrondse opslagtanks zijn duidelijk weergegeven in afbeelding 5.1. Het invloedsgebied
voor het groepsrisico overschrijdt de terreingrens niet. Het plangebied is daarom niet binnen het
invloedsgebied gelegen. Een berekening of nadere verantwoording van het plaatsgevonden en/of groepsrisico
is niet noodzakelijk.
Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:
•
•
•
•

5.4.3

zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);
zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;
niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen.

Conclusie

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

5.5

Milieuzonering

5.5.1

Algemeen

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

5.5.2

Gebicdstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige woonwijk'
en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer.
Op basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype 'rustige
woonwijk' vergelijkbaar omgevingstype.
Het omgevingstype 'gemengd gebied' wordt in de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' omschreven als
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.
Het gebied waarin het plangebied is gelegen in het buitengebied en derhalve aan te merken met het
omgevingstype 'rustige woonwijk'.
Milieucategorie

Richtafstanden tot omgevingstype rustige
woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd
gebied
IHIHHI

1
2

10 m
30 m

Om
10 m

3.1

50 m

30 m

3.2

100 m

50 m

4.1
4.2
5.1
5.2
5.3

200 m
300 m
500 m
700 m
1.000 m

100
200
300
500
700

6

1.500 m

1.000 m

5.5.3

Situatie plangebied

5.5.3.1

Algemeen

m
m
m
m
m

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. VNG uitgave 'Bedrijven
en Milieuzonering' geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.
Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden naar de
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:
1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).
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5.5.3.2

Externe werking

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die,
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.
Dit plan voorziet in de functiewijziging van een agrarisch bedrijf naar de functie 'wonen'. Wonen betreft, in
tegenstelling tot een agrarisch bedrijf, een niet-milieubelastende functie voor de omgeving. Er is geen sprake
van een aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden.
Binnen de woonbestemming zijn wel bedrijfsmatige activiteiten aan huis en opslag van caravans, campers en
boten toegestaan. Op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' vallen een dergelijke activiteiten
onder milieucategorie 1 en 2. Hiervoor geldt een richtafstand van 10 of 30 meter. Gelet op de afstanden van
het woonperceel tot aan de gevels van de woningen in de omgeving wordt hieraan voldaan.

5.5.3.3

Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande
functies in de omgeving. Zoals aangegeven wordt de bestemming gewijzigd in 'Wonen'. Een burgerwoning
geniet in beginsel meer bescherming tegen milieubelastende functies dan een bedrijfswoning.
Nabij het plangebied zijn een tweetal grondgebonden agrarische bedrijven aanwezig, namelijk de
Neushoornweg 27 en 28.
Het bedrijf aan de Neushoornweg 28 teelt granen, peulvruchten en oliehoudende zaden. Op basis van de VNGuitgave 'Bedrijven en milieuzonering' valt een dergelijk bedrijf onder 'Akkerbouw en fruitteelt'. Hiervoor geldt
een richtafstand van 30 meter. Gelet op de afstand van het bedrijfsperceel tot aan de gevel van de nieuwe
woning wordt hieraan voldaan.
Het bedrijf aan de Neushoornweg 27 is bestemd als agrarisch bedrijf, waarbij in de huidige situatie een aan de
agrarische sector gerelateerd transportbedrijf aanwezig is. Op basis van de VNG-uitgave 'Bedrijven en
milieuzonering' valt een dergelijk bedrijf onder "Dienstverlening t.b.v. de landbouw - b.o. >500 vn ". Hiervoor
geldt een richtafstand van 50 meter. De afstand tussen het bebouwingsvlak van het agrarisch bedrijf aan de
Neushoornweg 27 tot aan de nieuwe woning bedraagt circa 70 meter. Hiermee wordt voldaan aan de
richtafstand.
2

Overige in de omgeving aanwezige milieubelastende functies zijn gelegen op ruime afstand van het plangebied
en vormen derhalve geen belemmering.
Gelet op het vorenstaande is er ter plaatse van de nieuwe woning sprake van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. De in de omgeving voorkomende bedrijvigheid wordt niet belemmerd door de in dit plan besloten
functiewijziging.
Wet eeurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit
Nabij het plangebied zijn een tweetal grondgebonden agrarische bedrijven aanwezig, aangezien geen
veehouderijen aanwezig zijn wordt niet nader ingegaan op de Wet geurhinder en veehouderij &
Acvititeitenbesluit.

5.5.4

Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
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5.6

5.6.1

Ecologie

Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet.

5.6.2

Gebiedsbescherming

5.6.2.1

Algemeen

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EE6) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 beschermd. De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is, als onderdeel van het
Nederlands Natuurnetwerk (NNN) de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
In afbeelding 5.2 wordt de ligging van het plangebied ten opzichte van de EHS en Natura 2000 weergegeven.

Afbeelding 5.2: Ligging van het plangebied t.o.v. de EHS en de Natura 2000 (Bron: Provincie flevoland)

5.6.2.2

Situatie

plangebied

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het gebied 'Zwarte Meer' op een afstand van circa 2,1
kilometer van het plangebied. Het meest nabijgelegen gebied dat is aangewezen als EHS is gelegen op 2,3
kilometer afstand ten westen van het plangebied.
Gezien de afstanden van het plangebied tot aan Natura 2000-gebieden en de EHS en het feit dat er sprake is
van een functiewijziging van agrarisch bedrijf naar wonen wordt geconcludeerd dat de in dit plan besloten
ontwikkeling geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000gebieden en/of de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS.
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5.6.3

Soortenbescherming

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of
vrijstelling worden gevraagd.
In dit geval is geen sprake van het rooien van bebouwing en/of het dempen van een watergang. Tevens is er
voorlopig nog geen sprake van sloop van bebouwing. De huidige bebouwing blijft in eerste instantie
behouden. De betonnen domeinschuur wordt wel verbouwd tot woonhuis. Hiervoor zijn wijzigingen in de
gevels en interne verbouw noodzakelijk. Gelet op de bouwstijl met betonnen gevels zonder spouw en het
intensieve gebruik, is het gebouw aan te merken als ongeschikte verblijfplaats voor beschermde soorten.
In verband daarmee is een nader (veld)onderzoek niet aan de orde. Overigens wordt benadrukt dat rekening
wordt gehouden met de in artikel 2 van de Flora- en faunawet opgenomen zorgplichtbepaling.

5.6.4

Conclusie

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

5.7

Archeologie & Cultuurhistorie

5.7.1

Archeologie

5.7.1.1

Algemeen

Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met
archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht
hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te
houden met de archeologische relicten die in het plangebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek
noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het plangebied behoudenswaardige
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot
een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.7.1.2

Situatie

plangebied

De gemeente Noordoostpolder heeft een Archeologische Basis - en Beleidsadvieskaart voor haar grondgebied
op laten stellen in 2007. Op de Basiskaart staan de archeologische waarden en verwachtingen weergegeven,
terwijl op de Beleidsadvieskaart maatregelen staan aangegeven die nodig zijn om het archeologisch erfgoed te
beschermen. In afbeelding 5.2 is een uitsnede van de Archeologische Beleidsadvieskaart weergegeven.
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Afbeelding 5.2: Archeologische Beleidsadvieskaart (Bron: Gemeente Noordoostpoider)
Aangezien er met het plan geen ingrepen in de bodem plaatsvinden kan een nadere toetsing aan de
gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart achterwege blijven. Archeologie vormt geen belemmering
voor de uitvoerbaarheid van het plan.

5.7.2

Cultuurhistorie

5.7.2.1

Algemeen

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

5.7.2.2

Situatie

plangebied

Er bevinden zich in het plangebied zelf geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten of andere
cultuurhistorische waarden. In de directe omgeving van het plangebied komen eveneens geen monumenten of
cultuurhistorische waarden voor.

5.7.3

Conclusie

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. In
het plangebied en in de omgeving van het plangebied komen geen cultuurhistorische waarden voor.

5.8

Kabels & leidingen

In of nabij het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels of leidingen aanwezig.
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HOOFDSTUK 6

6.1

WATERASPECTEN

Algemeen

In het moderne waterbeheer (waterbeheer 2 1 eeuw) wordt er gestreefd naar duurzame, veerkrachtige
watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de
watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd. Het doel van de watertoets is te
garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater,
lozingen op oppervlaktewater).
e

6.2

Beleidskaders

6.2.1

Waterbeheerplan 2016-2021

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op 27 oktober 2015 het Waterbeheerplan 20162021 "Het waterschap midden in de maatschappij" heeft vastgesteld.
Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en bevat lange termijndoelen (zichtjaar
2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met
gebiedspartners) uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het
waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende water) en het thema 'water en ruimte'. Hierbij gaat het
om reguliere werkzaamheden, zoals peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om
nieuwe ontwikkelingen.

6.2.2

Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003)

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem.
Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in:
•

afvoerblokkering in natuurgebieden;

•

vasthouden van water in natuurgebieden en landbouwgebied;

•

realisatie van duurzame oevers.

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

6.3

Watertoetsproces

BJZ.nu heeft het waterschap geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de procedure geen waterschapsbelang van de watertoets
wordt toegepast. De planontwikkeling leidt niet tot effecten met betrekking tot de waterhuishouding of de
afvalwaterketen. De watertoets: geen waterschapsbelang is opgenomen in bijlage 2 van deze plantoelichting.
Hieronder volgt een uitwerking van de relevante wateraspecten.
Oppervlaktewater
In gebied zijn geen (hoofd)watergangen

aanwezig.

Grondwater
Het plan gebied bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.
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Riolering
Er is geen sprake van toename van

afvalwater.

Hemelwater
De gemeente streeft er naar waar mogelijk de duurzaamheidprincipes voor waterbeheer toe te passen. De
nadruk ligt daarbij op nieuw te ontwikkelen bebouwing, maar dit wordt tevens beoordeeld voor delen waar
geen structurele ingrepen zijn voorzien. De aandacht is hierbij voornamelijk gericht op het verbeteren van de
waterkwaliteit en de afkoppeling van schoon verhard oppervlak van de riolering. Dit is alleen mogelijk wanneer
gelijktijdig voldoende ruimte wordt gerealiseerd ten behoeve van waterberging. In voorliggend geval is geen
sprake van een toename van verharding. Extra waterberging is niet noodzakelijk.
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HOOFDSTUK 7

7.1

JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING

Inleiding

in de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en
omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast
wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent
dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing
daar acceptabel is.

7.2

Opzet van de regels

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing
mag worden opgericht. Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouwen gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie
voor het plangebied is.

7.3

Verantwoording van de regels

Dit plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 'Agrarisch gebied' in de bestemming 'Wonen'. Hieronder
volgt een beschrijving van deze bestemming.
'Wonen'
De op de plankaart als "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

wonen, en;
instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot,
aan de zijgrenzen en de achtergrens van het bestemmingsvlak,
kleinschalige agrarische activiteiten op voormalige agrarische erven zoals het kweken van fruit,
groente, (sier)heesters en het houden van dieren.

Op en in de gronden zoals hierboven benoemd , mogen uitsluitend worden gebouwd:
a.
b.
c.

woning,
bijgebouwen, waaronder begrepen hobbykassen, dierenverblijven en soortgelijke gebouwen, en
bij een en ander behorende andere bouwwerken.

Binnen het bestemmingsvlak is maximaal 1 woning toegestaan. De maatvoering van bebouwing is gelimiteerd
in de regels. In dit geval is de bestaande situatie uitgangspunt. Afwijkende maatvoering mag worden
gehandhaafd. Het gaat uitsluitend om bestaande afwijkingen vanuit bouwkundig oogpunt. Deze afwijkingen
worden niet bezien in samenhang met het gebruik van de bebouwing.
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HOOFDSTUK 8

ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. Wel wordt met de initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten
zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van
een exploitatieplan achterwege kan blijven.

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg"
Onlwetp

HOOFDSTUK 9

9.1

VOOROVERLEG & INSPRAAK

Vooroverleg

Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader van artikel 3.1.1 Bro voorgelegd aan de overlegpartners en
er zijn reacties ontvangen van het Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. In beide reacties
wordt aangegeven dat het plan niet aangepast hoeft te worden. De reacties zijn opgenomen in bijlage 3 bij
deze toelichting.

9.2

Inspraak

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. Er zijn in het kader van het voorontwerp geen
inspraakreacties ontvangen, wel zijn er ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan.
De 'nota van ambtshalve wijzigingen' is opgenomen in bijlage 4 bij deze toelichting.
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING
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Bijlage 1

Verkennend bodemonderzoek

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

3^

Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591)65 91 28
Fax(0591)65 93 25

Bouw & Milieu

Onderwerp:

www.sigma-bm.nl
E-mail info@sigma-bm.nl

verkennend milieukundig bodemonderzoek
volgens NEN-5740
Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg
Projectnummer: 15-M7262
Opdrachtgever: mevr. van Geleuken-van Rossen
Datum:
23 april 2015

k ^ V B o u w k Milieu

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg

datum

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN5740 Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg
23 april 2015

projectnummer

15-M7262

in opdracht van

mevr. van Geleuken-van Rossen
p/a
Oudhuizerweg 9
7382 BR Klarenbeek

uitgevoerd door

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

onderwerp

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008,
het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische
onderzoeken
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000
VKB protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen"
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000
VKB protocollen 2001, 2002 en 2018"
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens "Beoordelingsrichtlijn voor het
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg
SIKB 6000, VKB protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering
met conventionele methoden"
RNI

S I K H

f i O O d

(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000,
protocol 2001 en 2002)
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of
anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu.

april 2015

g0f
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg

1

ff

'Houw it Milieu
i
Milieu

INHOUD
1

INLEIDING
1.1
Algemeen
1.2
Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek
1.3
Doel van het onderzoek
1.4
Referentiekader van het onderzoek
1.5
Opbouw van het rapport

4
4
4
4
4
5

2 VOORONDERZOEK
2.1
Basisinformatie
2.2
Keuze type vooronderzoek
2.3
Standaard vooronderzoek
2.4
Hypothese

6
6
7
7
11

3 VELDONDERZOEK
3.1
Uitvoering van het veldonderzoek
3.2
Resultaten van het veldonderzoek

12
12
13

4

CHEMISCH-ANALYTISCH

ONDERZOEK

4.1
Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek
4.2
Toetsingscriteria grond en grondwater
4.3
Analyseresultaten en interpretatie
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond
4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater

15

15
16
17
17
21

5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Aanbevelingen
Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen

23
25
26

LITERATUURLIJST
COLOFON

27
28

BIJLAGEN
1. Topografisch overzicht incl. oude topografische overzichten
2. Onderzoekslocatie met boorplan (1:1.000)
3. Boorbeschrijvingen
4. Analysecertificaten SGS BV
5. rapportage Risicotoolbox.nl
6. Onafhankelijkheidsverklaring

april 2015

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg

1

INLEIDING

1.1

Algemeen

In opdracht van mevr. van Geleuken-van Rossen is in april 2015 door Sigma Bouw & Milieu een
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 uitgevoerd op het onbebouwde deel van
het perceel gelegen aan de Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg (gemeente Noordoostpolder).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken.
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van
deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema's.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

1.2

Aanleiding van het verkennend milieukundig bodemonderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de wens inzicht te
verkrijgen in de kwaliteit van de bodem in verband met een voorgenomen eigendomsoverdracht van de
onderzoekslocatie.

1.3

Doel van het onderzoek

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

1.4

Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek,
onderzoeksnorm NEN 5740 (literatuur 1).
april 2015
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1.5

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
• vooronderzoek, (hoofdstuk 2)
• veldonderzoek, (hoofdstuk 3)
• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4)
• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5).

april 2015

g0f
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg

ii

^

in i

K Milieu

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende
de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van verkennend,
oriënterend en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (literatuur 9).
Afhankelijk van de aanleiding van het onderzoek en/of de initiële verdenking van een locatie wordt de
diepgang van het vooronderzoek bepaald. De norm NEN 5725 onderscheidt hiermee drie verschillende
typen vooronderzoek te weten: 1) een beperkt vooronderzoek, 2) een standaard vooronderzoek of 3)
een uitgebreid vooronderzoek.
Om te kunnen bepalen welk type vooronderzoek van toepassing is moet van de locatie eerst de
basisinformatie worden verzameld, vervolgens wordt de aanleiding van het onderzoek vastgesteld en ten
slotte wordt de mate van verdachtheid van de locatie bepaald.
2.1

Basisinformatie

In tabel 2.1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven.
tabel 2.1 overzicht basisinformatie
adres
plaats
gemeente
topografisch overzicht
coördinaten
kadastrale aanduiding
oppervlakte onderzoekslocatie (onbebouwde deel)
toekomstig bodemgebruik
huidig bodemgebruik
voormalig bodemgebruik
ophogingen/dempingen/stortingen
opvullingen en verhardingen
toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of
verhardingsmaterialen

voorgaand
bodemonderzoek
op de onderzoekslocatie
voorgaand
bodemonderzoek
in de omgeving

Neushoornweg nr. 30
Kraggenburg
Noordoostpolder
Zie bijlage 1
X = 188,517 Y=517,367
Gemeente Noordoostpolder
sectie C nr. 2887
max. 7.000 m""
agrarisch bedrijf/ woning/ erf/tuin
agrarisch bedrijf/ woning/ erf/tuin
agrarisch bedrijf/ woning/ erf/tuin
niet bekend
het dak van de garage, de
werktuigenloods en het kippenhok
bestaat uit mogelijk asbesthoudende
dakplaten, de aanwezigheid van asbest
elders in de bestaande bebouwing is
niet uit (niet onderzocht)

• niet bekend

• niet bekend

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Neushoornweg nr. 30, buiten de bebouwde kom van
Kraggenburg (gemeente Noordoostpolder).
De topografische ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1.
De onderzoekslocatie betreft een deel van het onbebouwde erf gelegen aan de Neushoornweg nr. 30 te
Kraggenburg.
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Op de locatie Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg bevindt zich een vrijstaande woning, een garage,
een wagenloods, een kippenhok en een landbouwschuur. Inpandig bevindt zich een grotendeels een
betonverharding.
Het onbebouwde deel van het erf is deels verhard met bestrating (tegels en betonklinkers) en deels
onverhard (tuin).
Langs de noordgrens (buiten de onderzoekslocatie) loopt een met asfalt verharde oprit.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onbebouwde terreindeel
tot aan de achterzijde van de werktuigenschuur, zoals weeggegeven in bijlage 2. De twee bestaande
pluimveestallen met omliggend erf, ten westen van de werktuigenberging, behoren niet tot de
onderhavige onderzoekslocatie.
De onderhavige onderzoekslocatie, het onbebouwde terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 7.000 m
(zie bijlage 2).

2

In de directe omgeving van de locatie bevinden zich agrarische bedrijven en agrarische percelen buiten
de bebouwde kom.
Aan de oostzijde grenst de onderzoekslocatie aan de Neushoornweg en een tegenover gelegen
agrarisch bedrijf (Neushoornweg 27).
Aan de zuid- en westzijde grenst de onderzoekslocatie aan omliggende agrarische percelen.
Aan de noordzijde grenst de onderzoekslocatie aan een tegenovergelegen agrarisch bedrijf
(Neushoornweg 29).

2.2

Keuze type vooronderzoek

Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een
voorgenomen aan- en verkoop van de onderzoekslocatie.
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 wordt in dit geval een standaard
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd.

2.3

Standaard vooronderzoek

De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt alsmede gegevens uit het milieuarchief van de gemeente Noordoostpolder (verkregen middels
mevr. H. Blankestijn en toegezonden digitale archiefstukken), de bodematlas van de provincie Flevoland
(met historisch bodembestand), het bodemloket, topografische kaarten, WatWasWaar.nl en het
handelsbestand van de Kamer van Koophandel.
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.
voormalige bodemgebruik
bodemgebruik in het verleden tot heden: (bron: opdrachtgever/gemeente/topografische
kaarten)
• De onderzoekslocatie betreft een deel van het onbebouwde erf gelegen aan de Neushoornweg nr. 30
te Kraggenburg.
Op de locatie Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg bevindt zich een vrijstaande woning, een garage,
een wagenloods, een kippenhok en een landbouwschuur. Inpandig bevindt zich een grotendeels een
betonverharding.
Het onbebouwde deel van het erf is deels verhard met bestrating (tegels en betonklinkers) en deels
onverhard (tuin).
Langs de noordgrens (buiten de onderzoekslocatie) loopt een met asfalt verharde oprit.
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onbebouwde
terreindeel tot aan de achterzijde van de werktuigenschuur, zoals weeggegeven in bijlage 2. De twee
bestaande pluimveestallen met omliggend erf, ten westen van de werktuigenberging, behoren niet tot
de onderhavige onderzoekslocatie.
De onderhavige onderzoekslocatie, het onbebouwde terreindeel, heeft een oppervlakte van ca. 7.000
m (zie bijlage 2).
2
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•

•

•

•

Op de locatie was vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw tot recent een agrarische bedrijf en
kalkoen opfokbedrijf gevestigd.
De bestaande woning dateert van 1953. De landbouwschuur dateert van 1954.
Op basis van oude topografische kaarten vanaf 1955 blijkt dat het onderzoekgebied destijds al deels
bebouwd was. Op basis van oude topografische kaarten en luchtfoto's blijkt dat de locatie tot 1949
nog onbebouwd was.
Ten behoeve van de bestaande bebouwing zijn o.a. de volgende bouwvergunningen verleend:
• 1953, bouw van een woonhuis
• 1954, bouw van een landbouwschuur
• 1969 en 1977, bouw van twee pluimveestallen
Ten behoeve van de locatie zijn de volgende milieuvergunningen verleend:
• 09-02-1972, oprichtings Hinderwetvergunning voor het oprichten van een kalkoenopfokbedrijf en
akkerbouwbedrijf
• 30-01-1990, kennisgeving besluit opslag propaan Hinderwet
• 08-05-1990, veranderingsvergunning
• 21-03-2000, revisievergunning voor een kalkoen opfokbedrijf

onder- of bovengrondse brandstoftanks: (bron: opdrachtgever/eigenaar/provincie)
• Nabij de noordoosthoek van de landbouwschuur was in het verleden, tot in de jaren '90 van de vorige
eeuw, een bovengrondse dieselolietank gesitueerd. De tank stond geplaatst op een betonverharding.
Het vul- en afgiftepunt bevond zich op de tank. De plaats van de tank is tijdens het veldwerk door de
opdrachtgever aangewezen.
Tegen de noordgevel van de woning heeft zich in het verleden een vat met huisbrandolie t.b.v. ruimte
verwarming bevonden. De plaats van de tank is tijdens het veldwerk door de opdrachtgever
aangewezen.
Op basis van informatie van Bodemloket.nl wordt op de locatie melding gemaakt van een
bovengrondse petroleum- of kerosinetank en een dieselpompinstallatie vanaf 1990.
Verder wordt melding gemaakt van een bovengrondse huisbrandolietank vanaf 1972 en een
ondergrondse dieselolietank vanaf 1972.
De ondergrondse dieselolietank bevindt zich nabij de meest oostelijk gelegen pluimveestal. Deze
tank bevindt zich buiten de onderzoekslocatie en is in het kader van dit onderzoek niet onderzocht.
De vm. bovengrondse huisbrandolietank betreft het vat dat tegen de noordgevel van de woning
stond.
Er is geen andere informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van
boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie.
aanwezigheid van asbest
(bron: opdrachtgever/gemeente)
• De daken van de werktuigenschuur, de garage en het kippenhok bestaan uit mogelijk
asbesthoudende dakplaten. De daken de werktuigenberging en het kippenhok zijn niet voorzien van
een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door weersinvloeden) naar
de onderliggende bodem wordt voorkomen.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten (niet onderzocht).
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
voormalige en huidige potentieel belastende agrarische en bedrijfsactiviteiten
(bron: opdrachtgever/ eigenaar/ gemeente/provincie)
• De locatie Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg is vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw een
agrarisch bedrijf gevestigd.
Op de locatie is sprake van een bovengrondse dieselolietank en een vat met huisbrandolie.
In de landbouwschuur bevindt zich een kleinschalige inpandige werkplaats. De werkplaats is voorzien
van een betonverharding. Teneinde de betonvloer niet te beschadigen is de werkplaats op aangeven
van de opdrachtgever niet onderzocht.
• Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie.
• Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten op
de onderzoekslocatie.

april 2015

ftajP Boilw»
Milten
n i o i i w a Milieu
r

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg

•

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie bevinden zich woningen binnen de bebouwde kom.
Op de locatie Neushoornweg 27 wordt melding gemaakt van een fruitkwekerij/boomgaard met
bovengrondse dieselolietank en huisbrandolietank.
Op de locatie Neushoornweg 28 wordt melding gemaakt van een bovengrondse dieselolietank, een
tractorpetroleuminstallatie en een opslag van bestrijdingsmiddelen.
Op de locatie Neushoornweg 32 wordt melding gemaakt van een tractorpetroleuminstallatie.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad)
op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

verrichte handelingen met grond, verhardingsmateriaal
en/of afval:
(bron:
opdrachtgever/gemeente)
• Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/sloten t.p.v.
de onderzoekslocatie.
• Er is geen andere informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen),
verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.
ondergrondse infrastructuur
• geen informatie

in het heden verleden:

(bron:

archeologische waarden:
• geen informatie (niet onderzocht)

(bron:gemeente/provincie)

niet gesprongen explosieven:
• geen informatie (niet onderzocht)

(bron:gemeente/provincie)

opdrachtgever)

huidige bodemgebruik
huidige bodemgebruik van de locatie:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
• In de huidige situatie heeft de onderzoekslocatie een woonfunctie.
aanwezigheid van asbest:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
• De daken van de werktuigenschuur, de garage en het kippenhok bestaan uit mogelijk
asbesthoudende dakplaten. De daken de werktuigenberging en het kippenhok zijn niet voorzien van
een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door weersinvloeden) naar
de onderliggende bodem wordt voorkomen.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten (niet onderzocht).
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem.
huidige verdachte/bedrijfsmatige/bodembelastende
activiteiten:
(bron:opdrachtgever/gemeente)
• Op de onderzoekslocatie vinden thans geen bodembelastende activiteiten plaats.
verhardingslagen:
(bron:opdrachtgever/terreininspectie)
• Inpandig bevinden zich grotendeels betonvloeren. Ter plaatse van het erf zijn delen voorzien van
bestrating (tegels en betonklinkers).
Langs de noordgrens, buiten de onderzoekslocatie, loopt een met asfalt verharde oprit.
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toekomstige bodemgebruik
geplande herinrichting/ bouwplannen:
• niet bekend

(bron:opdrachtgever)

geplande bedrijfsactiviteiten:
• niet bekend

(bron.opdrachtgever)

geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:
• niet bekend

(bron:opdrachtgever)

geologie, bodemsamenstelling en geohydrologie:
De ondiepe geologie en geohydrologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van
Nederland 34 (Stavoren /Steenwijk, 15B/15D/15 oost/16 west) (TNO/DGV).
Hoewel de dikte van de verschillende lagen van plaats tot plaats kan variëren is de volgorde van de
aangetroffen lagen in het onderzoeksgebied constant.
De lithostratigrafie wordt in het onderstaande beschreven.
De bovenste laag, de deklaag, is gelegen op ca. 0-2 m-NAP).
De bovenste laag, het holocene pakket, is van plaats tot plaats zeer wisselend van opbouw. Gedurende
verschillende overstromingsfasen in het Holoceen zijn door de zee mariene sedimenten afgezet.
Plaatselijk heeft veenvorming plaatsgevonden. De Holocene afzettingen vormen een slecht tot matig
doorlatende deklaag.
De pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich tussen 5-10 m-NAP. Deze goed
doorlatende zandlagen vormen het eerste watervoerend pakket.
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend pakket is in dit onderzoek
niet vastgesteld.
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.

financieel-) juridische situatie
In tabel 2.3 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
tabel 2.3
financieel/ uridische aspecten
kadastrale gegevens gemeente Noordoostpolder, sectie C, nr. 2887
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen
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2.4

Hypothese

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de
onderzoekslocatie, vooraf, als "verdacht" of "onverdacht" wordt aangemerkt.
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de locatie Neushoornweg nr.
30 te Kraggenburg vanaf de jaren '50 van de vorige eeuw tot recent een agrarisch bedrijf was gevestigd.
Op de locatie was sprake van een bovengrondse dieselolietank en een bovengrondse vat met
huisbrandolie.
In de landbouwschuur bevindt zich een kleinschalige inpandige werkplaats. De werkplaats is voorzien
van een betonverharding. Teneinde de betonvloer niet te beschadigen is de werkplaats op aangeven van
de opdrachtgever niet onderzocht.
Nabij de meest oostelijk gelegen pluimveestal bevindt zich een ondergrondse dieselolietank. Deze tank
bevindt zich buiten de onderzoekslocatie en is in het kader van dit onderzoek niet onderzocht.
De voormalige bovengrondse dieselolietank en het vm. bovengrondse vat met huisbrandolietank
zijn in dit onderzoek als potentieel verdachte deellocaties beschouwd en in dit onderzoek separaat
onderzocht.
Het onderzoek t.p.v. de voormalige bovengrondse dieselolietank en het vm. bovengrondse vat met
huisbrandolietank is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor verdachte locatie met een
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern, volgens NEN 5740, paragraaf 5.3,
strategie VEP (literatuur 1).
Er is geen andere informatie over andere (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen) of
(voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Het overige deel van de
onderzoekslocatie is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van deze
hypothese is het bodemonderzoek op het overige deel van de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de
bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte
locaties (ONV) (literatuur 1).
In tabel 2.4 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
tabel 2.4

gehanteerde onderzoeksstrategie
mogelijke verontreiniging
Grond

(deel)locatie
vm. bovengrondse
dieselolietank (ca. 4 m )

grondwater

onderzoeksstrategie

minerale olie/BTEXN

minerale olie/BTEXN

VEP

minerale olie/BTEXN

minerale olie/BTEXN

VEP

2

vm. bovengronds vat
huisbrandolie
(ca. 1 m )
2

overige deel van de locatie
(onbebouwde deel)
(ca. 7.000 m )

ONV

2

Bij de toetsing van de hypothese wordt een enkele overschrijding van de achtergrondwaarde
geïnterpreteerd als "onverdachte locatie". Dit geldt vooral voor parameters welke van nature verhoogd
aanwezig zijn en de achtergrondwaarde overschrijden.
Het opgehoorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op de
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen deel
uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740. Onderhavig onderzoek betreft geen
asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707 of NEN-5897. Op basis van onderhavig onderzoek kan
geen uitspraak worden gedaan omtrent de evt. aanwezigheid van asbestverontreiniging in de bodem.
Tevens dient opgemerkt te worden dat het aanwezige puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen op
de locatie niet chemisch-analytisch zijn onderzocht.
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3

VELDONDERZOEK

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven.

3.1

Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
VBK-protocollen 2001 en 2002.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste
boringen geprojecteerd.
plaatsen van boringen en peilbuizen
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuizen en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 09 april 2015.
Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740 een week tijd na plaatsing van de peilbuis
op 16 april 2015 uitgevoerd.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. M. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde
veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrljfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op
de internetsite van Bodem+ (http//www.sentemovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie
inspectie is geconstateerd dat de daken van de werktuigenschuur, de garage en het kippenhok bestaan
uit mogelijk asbesthoudende dakplaten. De daken de werktuigenberging en het kippenhok zijn niet
voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het
VKB-protocol 2001.
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.
vm. bovengrondse dieselolietank
Ter plaatse van deze deellocatie zijn twee boringen geplaatst tot ca. 1.0 m-mv. Eén boring is doorgezet
tot in het freatisch grondwater en ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met
een peilbuis, filtertraject van ca. 2.55-3.55 m-mv.
vm. bovengrond vat met huisbrandolie
Ter plaatse van deze deellocatie zijn twee boringen geplaatst tot ca. 1.0 m-mv. Eén boring is doorgezet
tot in het freatisch grondwater en ten behoeve van de bemonstering van het grondwater afgewerkt met
een peilbuis, filtertraject van ca. 2.1-3.1 m-mv.
overige deel van de locatie
Ter plaatse van deze deellocatie zijn zestien boringen geplaatst tot ca. 0.5 m-mv. Vier boringen zijn
doorgezet tot 2.0 m-mv. Eén boring is doorgezet tot in het freatisch grondwater en ten behoeve van de
bemonstering van het grondwater afgewerkt met een peilbuis, filtertraject van ca. 2.1-3.1 m-mv.
De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuizen zijn geplaatst conform de eisen uit het VKB-protocol 2001.
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monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het VBK-protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur
11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.

3.2

Resultaten van het veldonderzoek

Bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 3.1 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
tabel 3.1
lokale bodemopbouw
bodemlaag
hoofdbestanddeel
m-mv
0.0-0.5
zand
0.5-2.2
klei
2.2-3.55
veen

Toevoeging

Kleur

zwak siltig, plaatselijk kleilagen

lichtbruin
bruin/donkergrijs
donkerbruin

Veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.2 weergegeven.
tabel
3.2
peilbuis

veldwaarnemingen
grondwater
filtertraject
grondwaterstand
voorpompen
m-mv
m-mv
liter

EGV
troebelheid
geleidingsvermogen (NTU)
pS/cm
2.55-3.55
6.26
873
7.62
1.43
5.95
1.092
23.64
2.1-3.1
1.38
2.1-3.1
1.41
6.18 937
15.62
In de genomen grondwatermonsters is plaatselijk een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (>10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt
zodat de grondwaterstand in de peilbuizen slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm).
Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende
stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen
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Zintuiglijke waarnemingen
grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.
De belangrijkste zintuiglijke waarnemingen van het bodemmateriaal zijn in tabel 3.3 beschreven.
tabel 3.3
boring

Zintuiglijke waarnemingen grond
zintuiglijke waarnemingen
Diepte
m-mv
zwak puinhoudend
0.0-0.2
zwak puinhoudend
0.0-0.2
onder de bestrating (boring 7 en 8) is een laagje puinhoudende grond waargenomen

grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen,
asbest
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het maaiveld,
hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.
Op basis van de locatie-inspectie is geconstateerd dat de daken van de werktuigenschuur, de garage en
het kippenhok bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten. De daken de werktuigenberging en het
kippenhok zijn niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van asbestvezels
(door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
Evt. aanwezigheid van asbest in de bodem is niet in onderhavige onderzoek onderzocht.
Het opgehoorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgehoorde
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Wel bevat de grond in de enkele
gevallen puindeeltjes. Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een
7 cm edelman boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van
materiaal) is kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707. Bij het graven van
proefgaten of proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal. In
het opgehoorde monstermateriaal zijn plaatselijk puindeeltjes waargenomen.
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de
bodem/puin/halfverhardingsmateriaal geen onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat
volgens NEN-5740 is uitgevoerd. Het onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de
aan- of afwezigheid van asbest in de bodem/puin/halfverhardingsmateriaal op de onderhavige locatie.
Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden.
Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740.
Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat
dient te worden als een onderzoek uitgevoerd op basis van NEN-5707 (asbestonderzoek in grond) en/of
NEN-5897 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en
recyclinggranulaat).
Overigens wordt in algemene zin opgemerkt dat in de bodem aanwezig puinmateriaal asbest kan
bevatten.
Op basis van onderhavig onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de evt. aanwezigheid
van asbestverontreiniging in de bodem.
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707 resp. NEN-5897 geeft meer zekerheid over de
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin.
De chemische samenstelling van het aanwezige halfverhardingsmateriaal op de locatie is niet in dit
onderzoek onderzocht.
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CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van SGS BV (certificaat L092).
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 "laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek", waarvoor SGS is geaccrediteerd en erken door het ministerie van
VROM.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
"conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters".
4.1

Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn zes grond(meng)monsters
samengesteld en geanalyseerd.
grondwafer
Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
tabel 4.1 Analyse-schema
Monstercode

borlngnummer(s)

grond
001 (vm.bg-tank)
002 (vm. vat HBO)
003 (MM1)
004 (MM2)
005 (MM3)
001 (MM4)

1
0.0-0.2 m-mv
2
0.0-0.2 m-mv
5+7 t/m 10
0.0-0.5 m-mv
3+6+11t/m14+16+180.0-0.5 m-mv
4+5+6
0.5-2.0 m-mv
2+3
1.0-2.0 m-mv

grondwater
001 (peilbuis)
002 (peilbuis)
003 (peilbuis)

diepte (m-mv)

2.55-3.55 m-mv
2.1-3.1 m-mv
2.1-3.1 m-mv

zintuiglijke
waarnemingen

analysepakket

minerale olie/BTEXN+AS3000
minerale olie/BTEXN+AS3000
NEN-grond +AS3000
NEN-grond +AS3000
NEN-grond +AS3000
NEN-grond +AS3000
n
n

r)
n

minerale olie/BTEXN AS3000
minerale olie/BTEXN AS3000
NEN-grondwater AS3000
)/
v

r)/

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:.(1)
* NEN-grond
Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
PAK (10-VROM), minerale olie (GO), PBCs, droge stof, organische stoten
lutum;
Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
*NEN-water
vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen
=
barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink(Zn)
/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten =
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N) Styreen (S)
(BTEXNS);
PCB
Polychloorbifenylen;
PAK
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen;
Tribroommethaan;
Bromoform
=
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4.2

Toetsingscriteria grond en grondwater

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van "de Regeling
Bodemkwaliteit" (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5)
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van "de Circulaire Bodemsanering",
(Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6)
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli
2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de "standaard bodem"
(humus=10% en lutum=25%).
Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.
Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek Achtergrondwaarden 2000'. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.
Tussenwaarde:
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+l)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde^T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging.
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek
Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
25 m grond of 100 m grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico's).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek
RIVM).
3

3

Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.
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Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters,
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de
onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen.
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 4.2 en 4.3 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
B e o o r d e l i n g k w a l i t e i t van g r o n d v o l g e n s W b b in het k a d e r van WBB
(BoToVa toetsing T.12 versie 2.0.0 is uitgevoerd op 20 april 2015 om 15:23)
GP15-35181.002

Monster ID

GP15-35181.001

Klant Ref.

15-M7262

15-M7262

Bodentraject (m-nv)

0.0-0.2

0.0-0.2

Bodemtype

Zsl

Zk3

Zintuiglijke w aarnemingen
Voldoet aan AW

BoToVa Monster Conclusie

Voldoet aan A W
MaxBIrO.O

Toetsingswaarden
AW
TW
Eenheid

Parameter
Algemeen

IW

%

Korrelgroottefractie
Droge stof

% rrVm

Organisch stof

BW 1
4.6

BTV 1

SGS1

MaxBI:0,0
BW 2

BTV 2

SGS 2

12

87

78

1,2

3.5

3. A r o m a t i s c h e s t o f f e n
benzeen

mg/kg

0.20'

0.070

SAW

0,040

<AW

mg/kg

0.20*

0.65
55.1

1,1

ethylbenzeen

110

C,C70

<AW

0 040

<AW

tolueen

mg/kg
ug/kg

0.20*

16,1

32

0.070

<AW

0,040

<AW

1,2-xyleen

70

som 1,3- en 1,4-xyleen

ug/kg

xylenen (som)

mg/kg

0,45*

aromatische oplosmiddelen (som)

mg/kg

2.5*

40

140
8.725

80

17

0.21

<AW

12001_

0.42

SAW

0,1?
0.24

<AW
SAW

4. P o l y c y c l i s c h e a r o m a t i s c h » k o o l w a t e r s t o f f e n (PAK's)
0.035

naftaleen

mg/kg

PAK's (som 10)

mg/kg

1,5

20,75

40

C,03b

<AW

0,035
ü 035

SAW

mg/kg

190

2595

5000

70

SAW

40

SAW

7. O v e r i g e s t o f f e n
minerale olie
MonsterlD

M ons te r o m s c h r i j v i n g

GP15-35181.001

1:1 (0-20)

GP15-35181.002

2: 2 (0-20)

Legenda's
AW: Achtergrondwaarde;

TW: Tussenwaarde;

BW n: Botova Berekende Waarde;
- : Geen toetsoordeel mogelijk;

IW: Interventiewaarde

BTV n; Botova conclusie:

SGS n: SGS toevoeging

SAW: <= Achtergrondw aarde

A d d i t i o n e l e Info
Als de BW waarde in groen is afgedrukt betreft dit een waarde kleiner dan de officiële rapportage grens
SGS n bevat de Bodemindex. Bl = (BW-AW)/(IW-AW). Als AW=IW: #DfV/0
Als waarde in kolom IW is afgedrukt met Q dan betreft dit een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

april 2015

17

RMV^BOMW > Milieu
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg

t a b e l 4 . 3 : g e m e t e n g e h a l t e s (mg/kg d . s . ) in g r o n d met b e o o r d e l i n g c o n f o r m d e W e t B o d e m b e s c h e r m i n g
Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb In het kader van WBB
iBoToVatoetsingT.12 versé 2.0.0 s uitgevoerd op 23 april 2015 om 16:56)
Monster D
GP15-35181.004
GP15-35181.003
GP15-35181.005
GP15-35721.001
KM Ref.
15-M7262
15-M7262
15-M7262
15-M/262
Bodentrajecl (m-mv)
0.0-0,5
0.5-2.0
0.0-0.5
0.5-20
Bodentype
K
K
K
K
Zintuiglijke waarnemingen
BoToVa Monster Concluse
Overschrijding AW
Overschrijding AW
VoWoetaanAW
Voldoet aan AW
MaxBt0,1
MaxBlO,
MaxBID.O
HaxBtIM
Parameter
Toetsingswaarden
Algemeen
Eenheid AW
TW | IW BW1
BTV 1 SGS1 BW2
BTV 2 SGS2 BW3
BTV 3 SGS 3 BW4 BTV 4 SGS 4
Korre^roottefracle
D'oge stof
% mm
'
Organisch stol
3,7
5,7
2,1
6,9
1. Metalen
barüm(Ba)
mg/kg
105
SI
cadmum(Cd)
mg/kg 0,6
oei
0,0
0,68
CC
<AW
0.16
<AW
kobaliCoi
ng'kg
102,5
<AW
190
•1
<AW
<AW
<AW
koper (Cu)
115
24
<AW
<AW
<AW
<AW
mg'kg
190
mgsg 0.15
0.20
CC
kwik(Hg)
0,22
00
<AW
0,18
0,0
tood(Pb)
53J
<AW
<AW
<AW
0,0
290
molybdeen Mo
j j ^ g 1,5'
190
SAW
<AW
SAW
95,75
: ( <AW
30
SAW
SAW
SAW
SAW
nikkel |Ni|
mg kg 35
67,5
-c:
zink (Zn)
mg/kg | 140
430
720
202
9,1
221
SAW
SAW
0,1
4. Polycyclische aroinalische koolwaterstoffen (PAK's)
naftaleen
ng'kg
0035
fenantreen
mg'kg
0 035
CC3:
0,079
antraceen
0035
imta
fluorantheen
0,23
0,11
0,035
chryseen
0.058
0.12
benzo(a)antraccen
0,054
mg/kg
C035
0,11
0 035
benzc(a)pyreen
mg'kg
0,074
0,15
0035
benzo(k)fluorantheen
mg kg
0,035
CCJ:
0 03:
0.063
inde no(1,2,3cd)py reen
0,054
0,12
0035
mg kg
benzoighiiperyleen
mg'kg
0,035
0,035
0,079
PAKs(somlO)
mg'kg 1,5
20,75
0,53
SAW
SAW
<AW
SAW
1,0
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
• overige gechloreerde koolwaterstoffen
PCB 28
ug'kg
PCB 52
PCB1
1.9
1,2
PC8118
'2
1.9
PCB 138
yg'kg.
PCB 153
1,5
1,0
1,2
PCB 180
1,2
10
PCBs(som7)
5-:
1000
SAW
SAW
SAW
SAW
7,1
6.6
7. Overige stoffen
mnerate olie
mg'kg 190
2595 ; 5000
SAW
SAW
SAW
<AW
38
MonsterlD
Monsteromschrijving
GPI 5-35181,003
MM1:5110-50) 7 |20-50i 8 (20-50) 9 (0-50) 10 (0-50)
GP15-35181,004
MM2:3 (0-50) 6 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50)
GP15-35181,005
MM3-4(60-110)4(110-150l4(150.200)5(60-100)5(100-t50)5(150-200)6(50-90)6(100-150)6(150-200)
GP15-35721,001
MM4- 2 (150-200) 3 (50-80) 3 (100-150) 3 (150-200)
Legenda's
AW: Achtergrondw aarde: TW: Tussenwaarde: IW: Werventèwaarde
BW n Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie: SGS n: SGS toevoeging
-: Geen toetsoordeel mogelijk: sAW:<= Achtergrondwaarde: hd: hdustrie: Won: Wonen
Additionele Info
Als de BW w aarde in groen is afgedrukt betreft dt een w aarde kleiner dan de of f icéte rapportage grens
SGS n bevat de Bodemindex, Bl = (BW-AW)'(IW-AW), Als AW=IW: #DH"0
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interpretatie

onderzoeksresultaten

vm. bovengrondse

grond

dieselolietank

bovengrond (0.0-0.2 m-mv)
Bovengrondmonster 01 (boring 1, traject 0.0-0.2 m-mv) t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietank bevat
geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of
detectiewaarde.
vm. bovengronds

vat

huisbrandolie

bovengrond (0.0-0.2 m-mv)
Bovengrondmonster 02 (boring 2, traject 0.0-0.2 m-mv) t.p.v. het vm. bovengrondse vat met
huisbrandolie bevat geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
overige deel van de locatie
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 5+7 t/m 10) bevat een verhoogd gehalte cadmium, kwik en zink
(zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+6+11 t/m 14+16+18) bevat een verhoogd gehalte cadmium,
kwik, lood en zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik, lood en/of zink (zware metalen) in de
bovengrondmengmonsters MM1 en MM2 overschrijden de achtergrondwaarde, de tussenwaarde
(indicatie voor nader onderzoek) wordt in deze gevallen in de onderzochte bovengrondmengmonsters
MM1 en MM2 niet overschreden.
Op basis van berekening van de gemeten gehalten zink in de bovengrond in Risicotoolbox.nl geldt bij het
gebruik wonen met tuin een humane risicoindex <1.
De risico-index (Rl) wordt telkens berekend door de lokaal berekende waarde te delen door de landelijk
beleidsmatig vastgestelde risicogrenswaarde.
Een Risico (Rl) Index is een beleidsmatige indicator:
- een waarde kleiner dan 1 (Rl < 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde niet overschreden wordt;
- een waarde groter dan 1 (Rl > 1) betekent dat de beleidsmatige grenswaarde overschreden wordt, en
dat er potentieel problemen voor de beoordeelde vorm van bodemgebruik kunnen zijn.
Indien gekozen wordt voor een gemiddeld ecologisch beschermingsniveau geldt t.a.v. het gehalte zink in
de bovengrond een ecologische risicoindex >1.
M.b.t. de ecologische risico's is tevens de ecologische druk, uitgedrukt in potentieel aangetaste fractie
(PAF) en msPAF (mengselPAF) bepaalt. De PAF en msPAF voor zink blijkt verhoogd.
Indien gekozen wordt voor een matig ecologisch beschermingsniveau geldt dat er geen verhoogde
risicoindex wordt berekend.
De aanwezigheid van ecologische RI's duiden op een overschrijding van het gewenste
beschermingsniveau van ecologie voor wonen met tuin. Dit betekent, dat de kwaliteit van de lokale
ecosystemen sterker onder druk staat dan beleidsmatig wenselijk is in woongebieden.
Het is een (bestuurlijke) afweging wel beschermingsniveau wenselijk is. Hierbij kan worden
meegewogen wat de ecologische waarde is van tuinen bij woningen. In geval van verharde delen zal de
ecologische waarde laag zijn. Daarnaast geldt dat de berekening is gebaseerd om het gemiddelde
gemeten gehalte. Hierdoor dient rekening gehouden te worden dat risico's plaatselijk hoger of lager
kunnen uitvallen dan hier is berekend.
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De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik, lood en/of zink (zware metalen) in de
bovengrondmengmonsters MMI en MM2 zijn op basis van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren
aan de zintuiglijk waargenomen afwijkingen of bijmengingen in het monstermateriaal.
In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk
gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen in de bovengrond gemeten. In
algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een
negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.
De overige onderzochte stoffen zijn in de bovengrondmengmonsters MM1 en MM2 niet verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 4+5+6) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster l\/IM4 (boring 2+3) bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het ondegrondmengmonster MM4 overschrijdt
de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in dit geval in het
onderzochte ondergrondmengmonster MM4 niet overschreden.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in de ondergrondmengmonster MM4 is op basis
van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan de zintuiglijk waargenomen afwijkingen of
bijmengingen in het monslermateriaal.
De overige onderzochte stoffen zijn in het ondergrondmengmonster MM4 niet verhoogd gemeten t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Ste. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien erop een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.
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4.3.2

*

- Milieu

Milieuhygiënische kwaliteit grondwater

In de tabel 4.4 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.4 gemeten gehaltes (pg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb in het kader van WBB
(BoToVatoetsingT.13 versie 1.1.0 is uitgevoerd op 21 april 2015 om 16:04)
Monster ID
GPI 5-35572.001
Klant Ref.
15-M7262
Bsilbuis (filterstelling)
Ec-veld en pH-veld
grondw aterstand
BoToVa Monster Conclusie
Voldoet aan SW

GPI 5-35572.002
15-M7262

Overschrijding SW

Parameter
Toetsingswaarden
1. Metalen
Eenheid
SW
TW
IW
BW 1
BTV 1
SGS 1
barium (Ba)
50
337.5
625
cadmium (Cd)
3,2
ug/i
kobalt (Co)
20
60
100
ug/l
koper(Cu)
15
45
75
kw ik (Hg)
ug/l
0.05
0.175
0.3
loodiFb)
ug/l
15
45
75
molybdeen (Mo)
ug/l
5
152,5
300
nikkel (M)
15
ug/l
45
75
zink (Zn)
65
ug/l
432.5
800
3. Aromatische stoffen
benzeen
0,2
ug/l
15.1
30
0,14
SSW
ethylbenzeen
<SW
ugfl
150
tolueen
ug/l
503.5
1000
<sw
1.2-xyleen
ug/l
som 1.3- en 1,4-xyleen
ug/l
xylenen (som)
0,2
35,1
70
<SW
ug/l
styreen (yinyibenzeen)
153
300
ug/l
isopropylbenzeen (cumeen)
uafl
aromalis che oplos middelen (s om)
ug/l
[150]
0.63
4. Polycyclische aromatische koolwat»rstoff«n (PAK's)
naftaleen
ug/l
0 014
0,01
35,005
70
<SW
PAK's (som 10)
DIMSLS
0 00020
(para!)
5. Gechloreerde koolwaterstoffen
a. (vluchtige) chloorkoolwatcrstoffen
monochlooretheen (vinylchloride)
_ ug,'l 0,01
2.505
dichbormethaan
0,01
600.005
1000
1,1-dichloorethaan
ug/l
453,5
900
1,2-dichloorelhaan
UQ;!
203,5
400
1.1-dichlooretheen
0.01
5.005
cis-l^-dichlooretheen
ug/l
trans-1.2-dichlooretheen
ug/l
1.2-dichlooretheen (som)
ug/l
0.01
10.005
20
1.1- dlchloorpropaan
ug/l
1.2- dichloorpropaan
ugfl
ug/l
1 .S-dlchloorpropaan
dichloorpropanen (som)
ug/l
40.4
80
trichloormethaan (chloroform)
ug/l
203
400
1.1,1-trichloorethaan
ug/l
150.005
300
1,1.2-trichloorethaan
_ ug/l
65.005
130
tnchlooretheen (Tri)
262
500
ug'l
tetrachloormethaan (Tetra)
ug/l
0.01
5.005
tetrachboretheen (Per)
0.01
ug/l
20.005
40
7. Overige stoffen
minerale olie
ug/l
50
325
600
SSW
3i
tribroommethaan (bromoform)
315
630
ug/l
MonsterlD
Monsteromschrijving
GPI 6-36672.001
RJ1: 1 (255-355)
GPI 6-36572.002
Pb 2: 2 (210-310)
GP16-36572.003
Pb 3: 3(210-310)
Legenda's
SW: Streefw aarde; TW: Tussenw aarde: IW: btervenliew aarde
BW n: Botova Berekende Waarde; BTV n: Botova conclusie: SGS n: SGS toevoeging
--: Geen toetsoordeel mogelijk: >SW: > Streefwaarde. ^SW: <= Streefwaarde
para!: Ejikele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
Additionele Info
Als de BW waarde in groen is afgedrukt betreft dit een waarde kleiner dan de officiële rapportage grens
SGS n beval de Bodemindex. Bl = (BW-AW)/(IW-AW)- Als AW=IW: #DIV/0
Als w aarde in kobm IW is afgedrukt met 0 dan betreft dit een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging

Overschrijding SW

htaxBtO.3

MaxBtO.O

MaxBtO.O

april 2015

GPI 5-35572.003
15-IUP262

BW 2

0,14
0,36

BTV 2

SGS 2

<sw
<SW
<SW

BW 3
240
0.28
2,1

<sw

<SW
<SW
<SW
<SW

0.14

SSW
<SW
<SW

0.27

!SGS3
0,3

<SW
<SW

0,036
2.8
1,4
3,5
82

<SW

<SW
0.21
1.1

0.85
0,014
0 00020

BTV 3

<SW
(para!)

0.014
0,00020

<sw

<sw

(para!)

<SW
<SW
<SW
0,14
0.070
0 070
0.070

<sw
<SW

<SW
0.14
0.14
0.14
042
0.14

<SW

<sw
<SW

0.070
0,0

36
0,14

<sw
<sw
<sw
<sw
<sw

0,0
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interpretatie

resultaten
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grondwater

peilbuis 1 (2.55-3.55 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 (t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietank) bevat geen
verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. streefwaarde en/of detectiewaarde.
peilbuis 2 (2.1-3.1 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 (t.p.v. het vm. bovengrondse vat met huisbrandolie) bevat een
verhoogd gehalte minerale olie t.o.v. streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 overschrijdt de
streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in dit geval niet benaderd.
peilbuis 3 (2.1-3.1 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 bevat een verhoogd gehalte barium en zink (zware metalen)
t.o.v. de streefwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium en zink (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van
peilbuis 3 overschrijden de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) wordt in
deze gevallen niet benaderd.
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk
verhoogde achtergrondwaarden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 3 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.

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

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan
grond
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in de grond plaatselijk puindeeltjes waargenomen.
vm. bovengrondse dieselolietank
bovengrond (0.0-0.2 m-mv)
Bovengrondmonster 01 (boring 1, traject 0.0-0.2 m-mv) t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietank bevat
geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of
detectiewaarde.
vm. bovengronds vat huisbrandolie
bovengrond (0.0-0.2 m-mv)
Bovengrondmonster 02 (boring 2, traject 0.0-0.2 m-mv) t.p.v. het vm. bovengrondse vat met
huisbrandolie bevat geen verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
overige deel van de locatie
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 5+7 t/m 10) bevat een verhoogd gehalte cadmium, kwik en zink
(zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 3+6+11 t/m 14+16+18) bevat een verhoogd gehalte cadmium,
kwik, lood en zink (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten cadmium, kwik, lood en/of zink (zware metalen) in de
bovengrondmengmonsters MM1 en MM2 overschrijden de tussenwaarde niet, daarnaast is bij het
gebruik wonen met tuin de humane risicoindex voor zink <1.
De gemeten gehalten cadmium, kwik, lood en/of zink (zware metalen) in de bovengrondmengmonsters
MMI en MM2 geven uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek.
Wel geldt bij een gemiddeld ecologisch beschermingsniveau t.a.v. het gehalte zink in de bovengrond een
ecologische risicoindex >1 (de mogelijkheid van ecologische risico's is aanwezig).
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM3 (boring 4+5+6) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM4 (boring 2+3) bevat een verhoogd gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de
achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het ondegrondmengmonster MM4 overschrijdt
de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor geen aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek.
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grondwater
peilbuis 1 (2.55-3.55 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1 (t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietank) bevat geen
verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. streefwaarde en/of detectiewaarde.
peilbuis 2 (2.1-3.1 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 (t.p.v. het vm. bovengrondse vat met huisbrandolie) bevat een
verhoogd gehalte minerale olie t.o.v. streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het grondwater ter plaatse van peilbuis 2 overschrijdt de
tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geeft daardoor geen aanleiding tot het instellen
van aanvullend onderzoek.
peilbuis 3 (2.1-3.1 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 3 bevat een verhoogd gehalte barium en zink (zware metalen)
t.o.v. de streefwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium en zink (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van
peilbuis 3 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) niet en geven daardoor geen
aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.

Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg
deels als milieukundig verdacht en deels als milieukundig onverdacht aangemerkt.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is
van bodemverontreiniging.
De boven- en ondergrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat plaatselijk
verontreinigingen t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De plaatselijk verhoogd gemeten
verontreinigingen overschrijden de tussenwaarde niet en geven daardoor op basis van milieuhygiënische
overweging geen formele aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.
De onderzoeksresultaten stemmen niet geheel overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde
hypothese "onverdacht" dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat
er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.
Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de
bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek conform de NEN 5707 maakt geen onderdeel uit van de
scope van onderhavig onderzoek.
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Aanbevelingen
1) »

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is
het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal
bevoegd gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze
bodemgebruikswaarden te conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke
model.
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie verkregen
dat de bovengrond (bovengrondmengmonster MM1 en MM2) mogelijk geschikt is als toepassing
grond met bodemkwaliteitsklasse " i n d u s t r i e " en als zodanig beperkt toepasbaar is.
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas
verkregen op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik
van grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.

2) »

Tijdens de terreininspectie is geconstateerd dat de daken van de werktuigenschuur, de garage en
het kippenhok bestaan uit mogelijk asbesthoudende dakplaten. De daken de werktuigen berg ing
en het kippenhok zijn niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie van
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen.
Evt. aanwezigheid van asbest in de bodem is niet in onderhavige onderzoek, dat volgens de norm
NEN-5740 is uitgevoerd, onderzocht.
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in de grond plaatselijk puindeeltjes waargenomen.
Op basis van onderhavig onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de evt.
aanwezigheid van asbestverontreiniging in de bodem.
Indien inzicht wordt gewenst in de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem wordt geadviseerd
een asbestonderzoek volgens NEN-5707 resp. NEN-5897 uit te voeren.

Afwijkingen t.o.v. de normen en werkzaamheden
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen BRL SIKB 2001.
T.a.v. ondergrondmengmonster MM4 wordt opgemerkt dat de conserveringstermijn voor PAK en droge
stof is overschreden, de beïnvloeding hierdoor wordt als minimaal beschouwd.
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen andere afwijkingen plaatsgevonden t.o.v.
de geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.

april 2015

25

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740 Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg

Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op het onbebouwde deel van perceel gelegen aan
de Neushoornweg nr. 30 te Kraggenburg (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan
alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie
bijlage 2.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de
bodemkwaliteit verdachte deellocaties die buiten het onderzoeksgebied zijn gelegen, de bodemkwaliteit
van niet verkende bodemlagen etc.
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele
aanwezigheid van asbest in de bodem/puin/halfverhardingsmateriaal t.p.v. de ondezoekslocatie.
T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en
volledigheid van de verzamelde historische informatie.
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in
het betreffende mengmonster.
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het
steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen, bv. t.g.v. as-, verbrandings-, of afvalgaten, of
op plaatsen waar, niet bekende, vm. bodembedreigende activiteiten werden uitgevoerd.
Het kan op basis van dit onderzoek niet geheel uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging
bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.
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boring 1
klinker
Zand, mattg fijn, zwak sittig.
lichtbruin Edelmanboor

Klei. matig siltig. bruingrijs.
Edelmanboor

Klei. matig siltig lichtbruin,
Edelmanboor

Klei matig siltig. lichtbruin.
Edelmanboor

Klei, matig siltig. donkergrijs,
Edelmanboor

Klei, matig siltig, donkergrijs.
Edelmanboor

Veen, mineraatarm,
donkerbruin, Edelmanboor

Veen, mineraalarm,
donkerbruin, Edelmanboor
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boring 4

boring 3

braak
Zand. matig fijn. zwak siltig,
lichtbruin. Edelmanboor

_3ras_
Klei, matig siltig. lichtbruin.
Edelmanboor

Klei, matig siltig. lichtbruin.
Edelmanboor

Klei. matig siltig, lichtgrijs.
Edelmanboor

Klei. malig siltig. donkergrijs,
Edelmanboor
Klei, matig siltig. grijszwart,
Edelmanboor
Klei, matig siltig, donkergnjs,
Edelmanboor

Veen, mine raai arm,
donkertrum, Edelmanboor
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boring 6
legel
Zand, matig fijn. zwak siltig,
lichtbruin, Edelmanboor
•

Klei, matig siltig. lichtbruin.
Edelmanboor

Klei. matig siltig. donkergrijs.
Edelmanboor

Klei, matig siltig, lichtgrijs
Edelmanboor

Klei, matig siltig. lichtgrijs.
Edelmanboor

Klei. matig siltig donkergrijs,
Edelmanboor

boring 7

boring 8
tegel
Zand. matigfijn, zwak siltig.
zwak puinhoudend, lichtbruin.
Edelmanboor

tegel
Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak puinhoudend, lichtbruin.
Edelmanboor

Klei. matig siltig. lichtbruin,
Edelmanboor

Klei, matig siltig. lichtbruin.
Edelmanboor

boring 9

boring 10
g
Klei, matig siltig. lichtbruin.
Edelmanboor

_ ras_
Klei, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

r a s
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boring 11

boring 12
gras
Klei. matig siltig. lichtbruin
Edelmanboor

gras
Klei, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

boring 13

boring 14
gras
Klei. matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor
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Klei, matig siltig. sporen
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Klei, matig siltig. lichtbruin,
Edelmanboor
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boring 15

boring 16
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o

flras
Klei. matig siltig sporen
schelpen, lichtbruin.
Edelmanboor

gras
Klei, matig siltig sporen
schelpen, lichtbruin
Edelmanboor

boring 18

boring 17

Klei, matig sillig, sporen
schelpen, lichtbruin.
Edelmanboor

Klei, matig siltig sporen
schelpen, lichtbruin.
Edelmanboor

boring 20

boring 19

Klei, matig siltig bruingrijs,
Edelmanboor

Zand. matig fijn, zwak siltig
lichtbruin, Edelmanboor

Klei, malig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor

Klei, matig siltig, lichtbruin,
Edelmanboor
•
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Grind, uiterst zandig

Q

geen olie-water reactie

-E}

zwakke olie-water reactie

%

matige olie-water reactie

-B

sterke olie-water reactie

•

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

zand
^

gl >0
9 >i
9 >io

Zand, kleng

Zand, zwak siltig

leem
^

^

9

>100

9

>1000
>10000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

•

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters

Zand, uiterst siltig

geroerd monster

overige toevoegingen
Z

^

Veen, mineraalarm

=

matig humeus

Veen, zwak kleiig

—

sterk humeus

Veen, sterk kleiig

ongeroerd monster

zwak humeus

zwak grindig

overig
A

bijzonder bestanddeel

4

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

*

grondwaterstand

•

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

^

bentoniet afdichting

filter

c

matig grindig

sterk grindig
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Gerapporteerd
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ADDITIONELE OPDRACHT INFO
Klant opdracht omschrijving

Neushoornweg 30, Kraggenburg

MONSTER IDENTIFICATIE
G P I 5-35181.001

1: 1 (0-20)

GP15-35181.002

2 : 2 (0-20)

GPI5-35181.003

M M I : 5 (10-50) 7 (20-50) 8 (20-50) 9 (0-50) 10 (0-50)

GP15-35181.004

MM2: 3 (0-50) 6 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 18 (0-50)

GP15-35181.005

MM3: 4 (60-110) 4 (110-150) 4 (150-200) 5 (60-100) 5 (100-150) 5 (150-200) 6 (50-90) 6 (100-150) 6 (150-200)

OPMERKINGEN
Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010, 3020. 3030, 3040. 3050. 3110, 3120. 3130,
3140 en 3150.
De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

11

CIS

LAC

/SO f7025 (BELAC

005-TEST)

Rudi Herman
Lab Operations Manager
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan
u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedmgs-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de
informatie vervat in dil document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat, SGS is enkel aansprakelijk ten
aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen met vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Elke met toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dü document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op
analyseresultaten gemarkeerd met een "•""treft u ook aan m deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rappon.

SGS Belgium NV

Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
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RPR Antwerpe
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Belfius 550-3560000-93

GP15-35181
ANALYSERAPPORT
Monstemummer

GP15-35181.001

GP15-35181.002

GP15-35181.003

GP15-36181.004

GP15-35181.005

3.7

5.7

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bcmonstenngsdatum

OPDRG
09-04-2015

Bemonsteringspluts
Ontvangstdatum Monster

Oiganlsche stof

10-04-2015

[Contorm NEN 5754]

Organische stot

Lutum
Q

[Confom NEN 5753]

< Zpm

Droge stof

8(,

ge» % ds

[Conform NEN-ISO 11465]

Droge stof

Analyse conform AS3000
O

[AS3000]

Analyse conform AS3000
Beschnjving niet maalbare artefacten
Massa niel maalbare artelacten

Vluchtige verbindingen

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3030 pb.1]
«0.020

Q

Benzeen

mg/kg ds

0.020

<0.020

O

Ethylbenzeen

mgrttg ds

0.020

<0.020

<0.020

O

Tolueen

mg/ttg ds

0.020

<0.020

<0.020

O

m-, p-Xyteen

mg/kg ds

0.040

<0.040

<0.040

O

o-Xyleen

mg/kg ds

0.020

<0.020

<0.020

Q

Naftaleen

mg/kg ds

0.050

<0.050

<0.060

Minerale olie Fracties

Q

mg/kg ds

5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Fractie C-12-C-22

mg/kg ds

6.0

<5.0

«5.0

<5.0

<5.0

<6.0

Fractie C-22 - C-30

mg/kg ds

6.0

<6.0

6.9

7 1

6.4

<5.0

Fractie C-30 - C-40

mg/kg ds

6.0

<5.0

6.9

7.9

7.4

<5.0

Minerale otie (GC)

mg/kg ds

20

<20

«20

«20

<20

«20

Kwlkniet-vlijehtig
O

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.7]

Fractie C-10-C-12

als Hg

[Confomi NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772]

Kwik

Metalen

mg/kg ds

0.16

0.050

[Conform NEN 6961/NEN 6966 C l ]

O

Banum

mg/kg ds

20

64

50

42

Q

Cadmium

mg/kg ds

D 20

0.40

0.48

<0.20

Q

Cobalt

mg/kg ds

3.0

6.1

6.1

6.2

Q

Koper

mg/kg ds

5.0

15

24

8.0

O

Lood

mg/kg ds

10

30

43

11

O

Molybdeen

mg/kg ds

1.5

<1.5

<1.5

<1.5

O

Nikkel

mg/kg ds

4.0

17

17

18

O

Zink

mg/kg ds

20

120

140

40

Naftaleen V

mg/kg ds

0.060

<0.050

<0.050

<0.050

Fenantreen V

mg/kg ds

0.060

<0.050

0.079

<0.050

Antraceen V

mg/kg ds

0.060

<0.060

<0.050

<0.060

Fluoranteen V

mg/kg ds

0.050

0.11

0.23

«0.060

Benzo[a]an1raceen V

mg/kg ds

0.060

0.054

0.11

«0.060

Chryseen V

mg/kg ds

0.050

0.058

0.12

«0.060

Benzo[k]fluoranteen V

mg/kg ds

0.050

<:O.050

0.O63

«0.050

PAtCs
O

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010pb.6]
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Environmental Services
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JSCS

GP15-35181
ANALYSERAPPORT
Monstemummer

GP1S-3S181.001

GP15-35181.0O2

GP15-35181.O03

GP15.36181.004

GP15.36181.O05

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG
09-04-2015

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster

PAK's

10-04-2015

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb. 6] (continued)

O

Benzofajpyreen V

mg/kg ds

0.050

0.074

0.15

«0.050

Q

Benzo[gliilperyleen V

mg/kg ds

0.050

<0.050

0.079

«0.060

Q

lndeno[123cdlpyreenV

mg/kg ds

0.050

0.054

0.12

«0.050

«0.0010

PCB's

(Conservering S1KB3001 Analyse AS3010 pb 8]

PCB nr. 26

|6)

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

«0.0010

PCB nr. 52

16]

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

«0.0010

«0.0010

PCB nr. 101

(6)

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

«0.0010

«o.ooio
«0.0010

PCBnr.118

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

«0.0010

PCB nr. 138

(6)

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

«0.0010

«0.0010

PCB nr. 153

(6)

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

«0.0010

«0.0010

PCB nr. 180

(6)

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

«0.0010

«0.0010
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Chromatogram
Sample Name : 1535181001
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\clata\Glc\IS-GC35\2015-04\mo-35-0413-049-20150417-081620.raw
Date : 17-04-2015 08:16:27
Method
: min olie pe
Time of Injection: 16-04-2015 15:05:04
Start Time : 5.00 min
End Time : 20.00 min
Low Point:-86.10 mV
High Point: 1722.02 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -86.10 mV
Plot Scale: 1808.1 mV

Response [mV]
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Chromatogram
Sample Name : 1535181002
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC35\2015-04\mo-35-0413-050-20150417-081 SSS.raw
Date ; 17-04-2015 08:16:37
Method
: min olie pe
Time of Injection: 16-04-2015 15:33:58
Start Time : 5.00 min
End Time : 20.00 min
Low Point:-85.51 mV
High Point: 1710.22 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset:-85.51 mV
Plot Scale: 1795.7 mV

Response [mV]
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Chromatogram
Sample Name : 1535181003
Sample #; 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC35\2015-04\mo-35-0413-051 -20150417-081644.raw
Date : 17-04-2015 08:16:48
Method
: min olie pe
Time of Injection: 16-04-2015 16:02:52
Start Time : 5.00 min
End Time : 20.00 min
Low Point: -85.47 mV
High Point: 1709.48 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset:-85.47 mV
Plot Scale: 1795.0 mV

Response [mV]

Pagina 6 / 9

Chromatogram
Sample Name : 1535181004
Sample #: 001
Page 1 ol 1
FileName : \\NLOT025\clata\Glc\IS-GC35\2015-04\mo-35-0413-052-20150417-081655,raw
Date : 17-04-2015 08:16:58
Method
: min olie pe
Time of Injection: 16-04-2015 16:31:48
Start Time : 5.00 min
End Time : 20.00 min
Low Point:-86.14 mV
High Point: 1722.71 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -86.14 mV
Plot Scale: 1808.8 mV

Response [mV]
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-7.24

14

;i6

•8

20

22
11.74
C 24

-C 26

4°

=C28
30
= 3 32
1C34
36

S.
C 38
b —

16.84

: 40

m
18.04

Pagma 7 / 9

Chromatogram
Sample Name : 1535181005
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC35V2015-04\mo-35-0413-053-20150417-081705.raw
Date : 17-04-2015 08:17:09
Method
: min olie pe
Time of Injection: 16-04-2015 17:00:42
Start Time : 5.00 min
End Time : 20.00 min
Low Point:-86.09 mV
High Point: 1721.71 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -86.09 mV
Plot Scale: 1807.8 mV

Response [mVJ
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SGS

GP15-35181
ANALYSERAPPORT

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN
Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.

SGS Belgium NV Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
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B-2030 Antwerpen

RPR Antwerpen

BTW BE 404,862.750

Betfius 550-3560000-93

SGS

GP15-35721
ANALYSERAPPORT

KLANT

LABORATORIUM

Sigma Bouw en Milieu

Laboratorium manager

Rudi Herman

Klant

Laboratorium

SGS Belgium NV

Adres

Phileas Foggstraat 153

Environmental Services
Adres

7825AW Emmen Nederland

Spoorstraat 12
Postbus 78

Contactpersoon

4430 AB 's-Gravenpolder

Dhr. A. van Wuijkhuijse

Telefoon
Telefoon

+31 (0) 113 31 92 00

Fax

Fax

+31 (0) 113 31 92 99

Email

alexander@sigma-bm.nl

Email

nl.envi.cs@sgs.com

Project

Standard Project

Klant Ref

15-M7262

SGS referentie

G P I 5-35721

Aanvraag Ontvangen

20-04-2015

Gerapporteerd

23-04-2015

ADDITIONELE OPDRACHT INFO
Neushoornweg 30, Kraggenburg

Klant opdracht omschrijving

MONSTER IDENTIFICATIE
GP15-35721.001

MM4: 2 (150-200) 3 (50-80) 3 (100-150) 3 (150-200)

OPMERKINGEN
Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010. 3020. 3030. 3040. 3050, 3110. 3120. 3130,
3140 en 3150.
De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

IS017025

(BELAC

005-TEST)

Rudi Herman
Lab Operations Manager
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan
u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedings-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van drt document dient te weten dat de
informatie vervat in dil document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat. SGS is enkel aansprakelijk ten
aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uil te oetenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op
analyseresultaten gemarkeerd mei een
treft u ook aan In deze bijlage. De rapportages van eventuele exteme uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.
m m

SGS BelaiLim NV

Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
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SGS

GP15-35721
ANALYSERAPPORT
Monstemummer

GP15-35721.001

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG
0944-2015

Bemonsteiingsplaats
Ontvangstdatum Monster

Analyse conform AS3000
O

1044-2015

[ASSOOO]

Analyse confomi AS3000
Beschnjving niet maalbare artefacten
Massa niet maalbare ariefacten

Kwik nlet-vluchtig
O

als Hg

[Conform NEN 6961 Analyse NEN-ISO 16772]

Kwik

mg/kg ds

Organische stof

[Confomi NEN 5754]

Organische slot

Metalen

g

gew % ds

[Confomi NEN 6961/NEN 6966 C l ]

O

Barium

mg/kg ds

20

51

O

Cadmium

mg/kg ds

0.20

<0.20

O

Cobalt

mg/kg ds

3.0

6.5

O

Koper

mg/kg ds

5.0

9.0

Q

Lood

mg/kg ds

10

12

O

Molybdeen

mg/kg ds

1.6

<1.5

O

Nikkel

mg/kg ds

4.9

19

O

Zink

mg/kg ds

20

43

Lutum

[Confomi NEN 5753]

Q

2 pm

<

Droge stof

[Confomi NEN-ISO 11465]

Droge stof

gew %

Minerale olie Fracties

Q

[Conservering S1KB3001 Analyse AS3010 pb.7]

Fractie C-10-C-12

mg/kg ds

5.0

<S.0

Fractie C^12-C-22

mg/kg ds

5.0

<5.0
<5.0

Fractie C-22 - C-30

mg/kg ds

5.0

Fractie C-30 - C-40

mg/kg ds

5.0

6.6

Minerale olie (GC)

mg/kg ds

20

«20

Naftaleen V

mg/kg ds

0.050

«0.050

Fenantreen v

mg/kg ds

0.050

«0.060

Antraceen V

mg/kg ds

0.060

«0.050

Fluoranteen V

mg/kg ds

0.060

«0.060

Benzo[alantraceen V

mg/kg ds

0.050

«0.060

Chryseen V

mg/kg ds

0.060

«0.060

Benzo(klfluoranteen V

mg/kg ds

0.060

«0.050

Benzolajpyreen V

mg/kg ds

0.060

«0.050

Benzolghijperyleen V

mg/kg ds

0.050

«0.050

Indenol 123cdJpyreenV

mg/kg ds

0.050

«0.050

«0.0010

PAK's

PCB's

[Conservering S1KB3001 Analyse AS3010 pb.6]

[Conservering SIKB3001 Analyse AS3010 pb.8]

Q

PCB nr. 28

(6)

mg/kg ds

0.0010

O

PCB nr. 62

(6)

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

O

PCBrir.101

(6)

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

O

PCBnr.118

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

O

PCBnr.138

(6)

mg/kg ds

0.0010

«0.0010

SGS Belgium NV

Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
t+32 (0)3 545 86 71 f+32 (0)3 545 86 79 ebe.envlronmenl@sgs.com
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SGS

GP15-35721
ANALYSERAPPORT
Monstemummer

GPI 5-35721,001

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum
Bemonsterfngsplaats
Ontvangstdatum Monster

PCB's

[Conservering 81KB3001 Analyse AS3010 pb.8] (continued)

O

PCBnr.153

(6)

m g / k g ds

0.0010

<:0.0010

Q

PCBnr.180

(6)

m g / k g ds

0.0010

0.0010

SGS Belgium NV

Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
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Chromatogram
Sample Name: 1535721001
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\cla1a\Glc\IS-GC14\2015-04\mo-14-0420-079-20150423-081350.raw
Date : 23-04-2015 08:13:55
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 23-04-2015 00:28:05
Start Time : 3.00 min
End Time : 15.00 min
Low Point:-57.09 mV
High Point: 1141.71 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -57.09 mV
Plot Scale: 1198.8 mV

Response [mV]
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SGS

GP15-35721
ANALYSERAPPORT

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten in dit analyserapport kan hebben beïnvloed,
GP1S-35721.001 - MM4: 2 (150-200) 3 (50-80) 3 (100-150) 3 (150-200):
PAK's: De conserveringstermijn is voor de desbetreffende analyse overschreden
Droge stof: De conserveringstermijn is voor de desbetreffende analyse overschreden

SGS Belgium NV

Environmenlal Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
I +32 (0)3 545 86 71 I +32 (0)3 545 86 79 e be,environment@sgs,com

uri www.be,sgs,com
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B-2030 Antwerpen RPR Antwerpen

BTW BE 404,882,750

Betfius 550-3560000-93

SGS

GP15-35572
ANALYSERAPPORT

LABORATORIUM

KLANT

Laboratorium manager

Rudi Herman

Klant

Laboratorium

SGS Belgium NV

Adres

Sigma Bouw en Milieu
Phileas Foggstraat 153

Environmental Services
Adres

7825AW Emmen Nederland

Spoorstraat 12
Postbus 78
Contactpersoon

4430 AB 's-Gravenpolder

Dhr. A. van Wuijkhuijse

Telefoon
Telefoon

+31 (0) 113 31 92 00

Fax

Fax

+31 (0) 113 31 92 99

Email

alexander@sigma-bm.nl

Email

nl.envi.cs@sgs.com

Project

Standard Project

SGS referentie

G P I 5-35572

Klant Ref

15-M7262

Aanvraag Ontvangen

16-04-2015

Gerapporteerd

21-04-2015

ADDITIONELE OPDRACHT INFO
Klant opdracht omschrijving

Neushoornweg 30, Kraggenburg

MONSTER IDENTIFICATIE
G P I 5-35572.001

P b l : 1 (255-355)

GP15-35572.002

Pb 2: 2 (210-310)

G P I 5-35572.003

Pb 3: 3 (210-310)

OPMERKINGEN
Het laboratorium is erkend voor het uitvoeren van analyses zoals genoemd in SIKB-protocollen 3010. 3020. 3030. 3040. 3050. 3110. 3120. 3130.
3140 en 3150.
De analyses gemarkeerd met een Q zijn ISO17025 geaccrediteerd (BELAC 005-TEST)
Het laboratorium beschikt over een erkenning voor de met een E gemarkeerde analyses.

HANDTEKENINGEN

/SO 17025 (BELAC

005-TEST)

Rudi Herman
Lab Operations Manager
Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle opdrachten en documenten uitgevoerd en uitgegeven op basis van onze algemene voorwaarden. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan
u toegezonden. De aandacht wordt gevestigd op de beperking van aansprakelijkheid, de vergoedmgs-en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de
informatie ven/at in dit document enkel de bevindingen van SGS op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever, bevat, SGS is enkel aansprakelijk ten
aanzien van haar opdrachtgever en dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortspruitend uit de handelsdocumenten.
Elke niet toegestane wijziging evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uitzicht van dit document is onwettig en overtreders zullen vervolgd worden.
Prestatiekenmerken van geaccrediteerde verrichtingen zijn opvraagbaar. In de bijlage is informatie vermeld over de houdbaarheid en conserveringsaspecten van de aangeleverde monsters. Toelichting op
analyseresultaten gemarkeerd met een '"" treft u ook aan in deze bijlage. De rapportages van eventuele externe uitbestedingen zijn bijgevoegd aan dit rapport.

SGS Belgium NV

Environmental Services Haven 407 Polderdijkweg 16 B-2030 Antwerpen
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B-2030 Antwerpen RPR Antwerp

BTW BE 404.882.750

Belfius 550-3560000-S3

„SGS

GP15-35572
ANALYSERAPPORT
Monstemummer
Matrix

GP15-35572.001

GP15-3S572.002

GP15-S5572.003

Grondwater

Grondwater

Grondwater

Bemonsteringsdiepte
Bemonsterd door
Bemonsteringsdatum

OPDRG

OPDRG

OPDRG

1W14-201S

16-04-2015

1S-04-201S

17-04-2015

17-04-2015

17^)4-2016

Bemonsteringsplaats
Ontvangstdatum Monster

Vluchtige verbindingen

[Conservenng SIKB3001 Analyse AS-3130]

Q

Benzeen
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Chromatogram
Sample Name : 1535572001
Sample #; 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-04\mo-34-0413-220-20150420-082631.raw
Date: 20-04-2015 08:26:35
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 18-04-2015 07:23:38
Start Time : 3.50 min
End Time : 15.00 min
Low Point:-62.80 mV
High Point: 1255.96 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset:-62.80 mV
Plot Scale: 1318.8 mV

Response (mV)
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Chromatogram
Sample Name : 1535572002
Sample #: 001
Page 1 of 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-04\mo-34-0413-222-20150420-082654.raw
Date: 20-04-2015 0826:58
Method
:MinoliePE
Time of Injection: 18-04-2015 08:11:54
Start Time : 3.50 min
End Time : 15.00 min
Low Point:-64.24 mV
High Point: 1284.84 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset:-64.24 mV
Plot Scale: 1349.1 mV

Response [mV]
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Chromatogram
Sample Name : 1535572003
Sample #; 001
Page 1 ot 1
FileName : \\NLOT025\data\Glc\IS-GC34\2015-04\mo-34-0413-223-20150420-082705.raw
Date: 20-04-2015 08:27:09
Method
: Min olie PE
Time of Injection: 18-04-2015 08:36:03
Start Time : 3.50 min
End Time : 15.00 min
Low Point:-64.26 mV
High Point: 1285.25 mV
Scale Factor: 1.0
Plot Offset: -64.26 mV
Plot Scale: 1349.5 mV
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I NJ I I I I I I I I

II

4.50
_4.60

_C10

4.89

m
=5.24
-5.44

; 12

§:f§

-5.87
— C 14

7.04

7.65
7.75
-8.00
-8.17

€20
',22

-8.38
-8.52

•,24

-8.81
-8.96
-9.14
-9.24

: ?6

9.44
-9.60
9.78
-9.95

;28
-C30

10.32
-10.42

32

^ _10 34
;36

10.95

;38

-11.30

140

-11.85
12.19
-12.31
-12.59
-12.77

Pagma 6 / 7

SGS

GP15-35572
ANALYSERAPPORT

BIJLAGE

HOUDBAARHEIDS- EN CONSERVERINGS OPMERKINGEN
Alle monsters zijn correct geconserveerd bij het laboratorium aangeleverd.
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BIJLAGE 5 BEREKENING RISICOTOOLBOX.NL

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl
R i s i c o ' s behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie

1.1.3.4
1.13

Algemeen
Naam berekening:
Modus:
Monstergroep:
Bodemgebruiksfunctie:
Bijzonderheden:

<Nieuw>
berekenen risico's actuele bodemkwaliteit
/Neushoornweg 30 Kraggenburg/bovengrond
Wonen met tuin
Humane biobeschikbaarheid lood; 0,74

I

—

De risicotoolbox berekent de risico's van een chemische bodemkwaliteit voor milieu, mens en landbouwproductie die horen
bij een ingevoerde chemische bodemkwaliteit en bodemfunctie.
De risicotoolbox maakt hiervoor gebruik van
wetenschappelijke modellen uit de normstellingspraktijk. Modellen kunnen slechts een voorspelling geven van te verwachten
risico's. De kwaliteit van deze voorspellingen wordt bepaald door de betrouwbaarheid van de modellen en de mate waarin
deze van toepassing zijn op de lokale situatie. De modellen achter de risicotoolbox hebben uiteenlopende betrouwbaarheden
en de toepasselijkheid hangt sterk af van de lokale situatie. De verantwoordelijkheid voor de interpretatie van de resultaten ligt
bij de gebruiker van het instrument.
Het bovenstaande betekent dat voorspellingen van risico's die zowel boven als onder de - voor de gekozen
bodemgebruiksvorm relevante - risicogrenswaarde liggen slechts indicatief zijn. Juist bij resultaten die dicht bij
risicogrenswaarden liggen is het belangrijk om hierbij in de interpretatiefase stil te staan. De risicotoolbox kan op twee
manieren rekenen :
1)
2)

Berekenen van de risico's van voorgestelde Lokale Maximale Waarden
Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit

Deze berekening is het resultaat van functie 2.
Functie 2: Rekenen aan de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit
Naast de eerste verplichte functie, waarin de risico's van Lokale Maximale Waarden worden berekend, kan de risicotoolbox
ook de risico's van de actuele chemische bodemkwaliteit inzichtelijk maken.
De modelberekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in functie " 1 " , uitgebreid met enkele aanvullende parameters. De
uitkomsten geven de risico's weer van de ingevoerde bodemkwaliteit in relatie tot de ingevoerde gebruiksfunctie. De
ingevoerde bodemkwaliteit kan de gemiddelde bodemkwaliteit zijn van het betreffende gebied, maar er mag ook gekozen
worden voor een andere percentielwaarde uit de verdeling van bodemkwaliteitsgegevens. Deze keuze dient te worden
aangegeven bij het invoeren van de gegevens. De keuze voor een percentielwaarde heeft invloed op de betekenis van de
uitslagen van de risicotoolbox, de gebruiker dient hier rekening mee te houden bij de interpretatie.
De uitkomsten in termen van risico's zijn niet zonder meer van toepassing indien de ingevoerde bodemkwaliteit als

Resultat
Ecologisch*

risico's

Beschermingsniveau: Gemiddeld, geen doorvergiftiging (Wonen met tuin)

Stof

Concentratie [mg/kg]

Concentratlegrens [mg/kg]

Zink
221,00
(*) Let op: op de ingevoerde concentratie is de standaardbodemtypecorrectie toegepast
Human*

200,00

Risico-index
1/11

risico's

Stof

Blootstelling [mg/kg Ig/dag]

Rlsicogrens [mg/kg Ig/dag]

Risico-index

Zink

0,00217

0,25

0,01

E c o l o g i s c h * (mengsel) risico's (msPAF)

Parameter
PAF Zink
msPAF (mengsel)

Waarde
6,08
6,08

Toelichting bij de resulta
Ecologisch*

risico'

De ecologische risico's in de risicotoolbox worden berekend door de concentratie van stoffen in de bodem (gecorrigeerd naar
standaardbodem) te toetsen aan risicogrenswaarden. Deze risicogrenswaarden komen overeen met de grenswaarden die zijn
gebruikt voor de afleiding van de Generieke Maximale Waarden. De ecologische grenswaarden worden beleidsmatig
vastgesteld. Bij de onderbouwing van de grenswaarden wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van stoffen op soorten. In deze onderbouwing kan er voor een aantal stoffen rekening worden gehouden met de
effecten van doorvergiftiging.
Human*

risico's

In de risicotoolbox wordt de blootstelling van mensen aan stoffen als gevolg van bodemgebruik berekend met het model
CSOIL. Dit model wordt ook gebruikt voor de afleiding van landelijke normen (Landelijke Maximale Waarden). In de
risicotoolbox wordt het model doorgerekend met de lokatiespecifieke bodemkwaliteit en bodemeigenschappen. CSOIL
berekent een levenslang gemiddelde blootstelling voor de gekozen bodemfunctie. Aan de bodemfunctie zijn belangrijke
blootstellingsparameters gekoppeld (bijvoorbeeld: mate van gewasconsumptie, blootstelling van kinderen via inname van
grond).
Landbouw

risico's

De berekeningen van de landbouwrisico's worden uitgevoerd met de methoden die zijn gehanteerd voor de onderbouwing van
de LAC2006 waarden, In de risicotoolbox worden deze methoden zoveel mogelijk locatiespecifiek ingezet (dat wil zeggen:
rekening houdend met het lokale bodemtype). Voor de stoffen en landbouwproducten waarvoor dit niet mogelijk is, wordt
getoetst aan de generieke LAC-waarden.
T o x i s c h * druk (msPAF)
Naast de standaard ecologische risicobeoordeling wordt in de risicotoolbox ook de toxische druk (op ecosystemen) van
stoffen en van het mengsel van stoffen berekend. Net als in de standaard ecologische risicobeoordeling vormen
wetenschappelijke gegevens over de effecten van stoffen op soorten de basis voor deze berekening. Bij de bepaling van de
toxische druk wordt verder rekening gehouden met de lokale bodemeigenschappen (organisch stof, lutum en zuurgraad) en
met de generieke achtergrondwaarde (AW2000).
Let op: de berekening van toxische druk in de risicotoolbox is met geschikt om het verspreiden van baggerspecie te toetsen.
Gebruik hiervoor het instrument TOWABO.
Voor aanvullende informatie over de berekeningen in de risicotoolbox: zie www.rlsicotoolboxbodem.nl/methoden

Resultaten - grafisch

Ecologische risico's

0.2

1.2

0.6

0.4

Risico-index

Humane risico's

0.0

0.2

0.4

0.6

Risico-index

0.8

1.0

Stof
Zink

Concentratie [mg/kg]
221,00
Bodemeigenschappen:
Organisch stof:
Lutum:
pH (CaCI2):

10 %
25 %
6

Concentratie in
standaardbodem [mg/kg]
221,00

Type
P95

Resultaten - grafisch - additioneel
In deze sectie worden de berekende ecologische en humane risico's voor alle functies
(beschermingsniveaus) in 3D staafdiagrammen weergegeven. Op deze wijze kan een indruk worden
verkregen van de gevoeligheid van de uitslagen voor de gekozen functies.

Ecologische risico's
Risico-index

Risico-index

Gemiddeld
Beschermingsniveau

Matig

Stof

Resultaten zijn altijd inclusief doorvergiftiging (indien waarden beschikbaar)

Humane risico's

Natuur

Plaatsen waar kinderen spelen
Moestuin
Functie

Stof

BIJLAGE 6
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:
"veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek"
"milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)"
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB'ers

M.J.A. van Wuykhuyse

Datum: 09-04-2015

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

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

Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg"
Ontwerp

Bijlage 2

Watertoetsresultaat - geen waterschapsbelang

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

35

ZUIDERZEE

datum
dossiercode

LAND

13-10-2015
20151013-37-11718

Geachte heer/mevrouw P. Daggenvoorde,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de procedure geen waterschapsbelang.
Waterparagraaf geen waterschapbelang
Hierbij ontvangt u de waterparagraaf voor de procedure geen waterschapsbelang. Deze is automatisch gegenereerd op basis
van de antwoorden op vragen en het ingetekende plangebied. Deze waterparagraaf kunt u opnemen in de ruimtelijke
onderbouwing van uw ruimtelijk plan.
Positief wateradvies en geen vooroverleg
Waterschap Zuiderzeeland geeft op basis van de door u gegeven antwoorden een positief wateradvies met daarbij een
algemene opmerking die betrekking heeft op het bestemmen van waterbelangen. Wij willen u verzoeken de waterbelangen (o.a.
waterlichamen, waterkeringen en rioolwaterzuiveringen) die eventueel aanwezig zijn binnen het plangebied op een juiste manier
te bestemmen of te reguleren. Het team Waterprocedures van het waterschap kan op uw verzoek daarover adviseren.
In verband met het beperkte waterschapsbelang achten wij het niet nodig om, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader
van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening met Waterschap
Zuiderzeeland vooroverleg te voeren over het ruimtelijk plan dat betrekking heeft op deze ontwikkeling cq dit plangebied. Indien
de relevante wateraspecten in het ruimtelijk plan goed bestemd of gereguleerd worden dan zien wij het ontwerp ruimtelijk plan
met vertrouwen tegemoet. Deze kunt u zenden naar watertoets@zuiderzeeland.nl
Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320)274911
watertoets(5)zuiderzeeland.nl

Waterparagraaf geen waterschapsbelang
De initiatiefnemer heeft Waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de procedure geen waterschapsbelang van de watertoets
wordt toegepast. De planontwikkeling leidt niet tot effecten met betrekking tot de waterhuishouding of de afvalwaterketen. De
relevante waterbelangen, zoals waterkeringen, rioolwaterzuiveringen en waterlichamen zijn opgenomen in de verbeelding en/of
gereguleerd in de regels van het ruimtelijk plan.
Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
Indien er wijzigingen in de planontwikkeling optreden die consequenties hebben voor het watersysteem dan verzoeken wij u
contact op te nemen met het Waterschap Zuiderzeeland onder telefoonnummer 0320 274911 of via de email
watertoets@zuiderzeeland.nl. Ook is het mogelijk de digitale watertoets opnieuw te doorlopen.

De WaterToets 2014

Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg"
Ontwerp

Bijlage 3

Wettelijk vooroverleg artikel 3.1.1 Bro

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

WATERSCHAP
DATUM

BEHANDELD

7 juni 2016

C. van der Heijden
DIRECT

LAND

DOOR

NUMMER

06-46 91 98 81

UW WATERSCHAP
GEM. NOORDOOSTPOLDER
Gemeente Noordoostpolder
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
De heer P. de Jager
Postbus 155
8300 AD EMMELOORD

INGEK. I

JUNi 2GI6

Geachte heer De Jager,
voorontwerpbestemmingsplan
'Landelijk gebied Neushoornweg 30 te
Kraggenburg'

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. van
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u het voorontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied - Neushoornweg 30 te Kraggenburg'
ontvangen.
Via deze brief geven wij een reactie op het plan.

ONS KENMERK

PPAWP-T/2016/475493
«R

470859

Algemeen
Het voorliggend voorontwerp bestemmingsplan voorziet in een juridischplanologische regeling teneinde een functiewijziging van de bestemming van
de gronden tar hoogte van de Neushoornweg 30 van 'Agrarisch gebied' met de
aanduiding "intensieve veehouderij toegestaan' naar 'wonen' mogelijk te maken.
Inhoudelijk

uwe
21 april 2016

Digitale watertoets
Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland
voor het plangebied op 13 oktober 2015 een standaardwaterparagraaf/
uitgangspuntennotitie ontvangen {dossiercode 20151013-37-11718).
Geen waterschapsbelang
Uit de betreffende watertoets is de procedure "geen waterschapsbelang"
Naar voren gekomen. Dit betekent dat het waterschap, in verband met het
beperkte waterschapsbelang, het niet noodzakelijk acht om, aanvullend op
de digitale watertoets, in vooroverleg te treden omtrent voorliggend plan.

0 9 JUN 2016

Ruimtelijke onderbouwing
In hoofdstuk 6 Wateraspecten van de ruimtelijke onderbouwing wordt met
betrekking tot het beleid van het waterschap verwezen naar het
Waterbeheerplan 2010-2015.
Waterbeheerplan 2016-2021
Ten aanzien van het voorgaande willen wij u erop wijzen dat de Algemene
Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op 27 oktober 2015 het
Waterbeheerplan 2016-2021 "Het waterschap midden in de maatschappij"
heeft vastgesteld.
Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en
bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), doelen voor de planperiode
(2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met gebiedspartners) uit gaat voeren.
ADRES

WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Undelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl
1/3

De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het
waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende water) en het
thema 'water en ruimte'.
Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals peilbeheer, onderhoud
aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen.
Het WPB3 is digitaal opvraagbaar en te downloaden via de site van het
waterschap: www.zuiderzeeljind-nlWij verzoeken u de (inhoud van de) tekst hierop aan te passen.
Vervolg
Verounnino- en/of meldinaplicht
Naast een wijziging van de functie van de bestaande domeinschuur (naar
"wonen') voorziet voorliggend plan ook in een wijziging van de bestaande woning
(naar "kantoor').
De hiervoor beschreven functiewijzigingen zal ook leiden tot een wijziging van de
bestaande lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woning en de
kantoorruimte.

Kantoorruimte
Door de functiewijziging van de woning naar "kantoor' zijn ten aanzien van de
lozing van afvalwater in oppervlaktewater de regels op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.
In het kader daarvan is degene die een inrichting/bedrijf drijft verantwoordelijk
om maatregelen te treffen teneinde nadelige gevolgen voor het milieu te
voorkomen dan wel te beperken.
Melding AIM
Gelezen het voorgaande willen wij de initiatiefnemer erop wijzen het plan
c.q. de wijziging te melden via de Activiteitenbesluit Intemet Module
(AIM): www.aimonline.nl. De AIM verschaft nadere informatie omtrent
milieuregels en maatregelen.
Aan de hand van de door de initiatiefnemer via de AIM aangeleverde
gegevens kan het waterschap de initiatiefnemer verder adviseren.
Woning
Voor het geschikt maken en in gebruik nemen van de domeinschuur als woning
zijn ten aanzien van de lozing van het huishoudelijk afvalwater in
oppervlaktewater de regels op grond van het Besluit lozing afvalwater
huishoudens (BLAH) van toepassing.
Conform het BLAH en het beleid "directe lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard in het buitengebied' van het waterschap dient de lozing van het
huishoudelijk afvalwater plaats te vinden door middel van een septic tank van
ten minste 6 m .
3

Melding BLAH
De initiatiefnemer van het plan wordt verzocht om de wijze van afvoer
van huishoudelijk afvalwater in de nieuwe situatie te melden bij het
waterschap. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het bijgesloten
meldingsformulier (tevens opvraagbaar via de website van het

waterschap: wy»w,iruiderzeeitind.nl).
ONSKCNMUW
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Conclusie
Gelezen het voorgaande heeft het waterschap geen verdere op- en/of aanmerkingen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan 'Landelijk
gebied - Neushoornweg 30 te Kraggenburg'.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via
e-mail: c.vanderheiidentöizuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-46 91 98 8 1 .
Hoogachtend,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college.
de teammanager Waterprocedures,

ONS KENMERK
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Nota van ambtshalve wijzigingen tussen voorontwerp- en
ontwerpbestemmingsplan "Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg'
Aanpassingen toelichting
•
Diverse ondergeschikte aanpassingen en correcties in tekst, nummering en
opmaak.
•
In het kader van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening hebben wij reacties ontvangen van het waterschap
Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. In beide reactie wordt aangegeven
dat het plan niet aangepast hoeft te worden. Wel is door het waterschap een
tekstuele aanpassing doorgegeven. In hoofdstuk 6 Wateraspecten van de
toelichting wordt met betrekking tot het beleid van het waterschap verwezen
naar het Waterbeheerplan 2010-2015. Dit moeten worden aangepast in:
Waterbeheerplan 2016-2021
De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland op 27 oktober 2015
het Waterbeheerplan 2016-2021 "Het waterschap midden in de maatschappij"
heeft vastgesteld.
Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en
bevat lange termijndoelen (zichtjaar 2050), doelen voor de planperiode
(2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met gebiedspartners)
uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken
van het waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende water) en het
thema 'water en ruimte'. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals
peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om
nieuwe ontwikkelingen. Voor de volledigheid zullen de reacties opgenomen
worden als bijlage bij de toelichting.
Aanpassingen regels
•
Aan- en uitgehouwen en bijgebouwen veranderen in bijbehorende
bouwwerken.
Aanpassingen verbeelding
•
De woonbestemming wordt tot de weg en hart van de erfsloot gelegd. Dit sluit
aan bij de systematiek van de andere woonbestemmingen in de
beheersverordening Landelijk gebied.

Regels

Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg"
ontwerp

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1
Artikel 1
Artikel 2

Inleidende regels
Begrippen
Wijze van meten

3
3
7

Hoofdstuk 2
Artikel 3

Bestemmingsregels
Wonen

8
8

Hoofdstuk 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel
Algemene gebruiksregels
Algemene afwijkingsregels
Algemene procedureregels
Overige regels

11
11
12
13
14
15

Hoofdstuk 4
Artikel 9
Artikel 10

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
Slotregel

Bijlage bij de regels

16
16
17
19

Bijlage 1

20

Mogelijkheden bedrijfsmatige activiteiten aan huis

BJZ.nu
Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan "Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg"
ontwerp

Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels
Begrippen

1.1
plan:
het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg" met identificatienummer
NL.IMRO.0171.BP00573-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
1.3
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5
aan huis verbonden bedrijf
de in Bijlage 1 Mogelijkheden bedrijfsmatige activiteiten aan huis genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de
aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of
bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;
1.6
aan huis verbonden beroep
de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk,
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.7
achtererfgebied
erf aan de achterkant en aan de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van
de voorkant, van het hoofdgebouw;
1.8
ander bouwwerk
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.9
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.10
bebouwingspercentage
de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden;
1.11
bestaand
a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in ontwerp ter visie leggen
van het plan;
b. met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het plan;
1.12
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.13
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
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1.14

bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;
1.15
bijbehorend bouwwerk
een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen
aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met een dak;

1.16

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
1.17
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten;
1.18
bouwperceelgrens
een grens van een bouwperceel;

1.19

bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.20
dak
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;
1.21
detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren van
goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.22

dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;
1.23
dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling
een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten,
fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van
een garagebedrijf en een seksinrichting;
1.24
erf
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en, voor zover een bestemmingsplan
van toepassing is, deze die inrichting niet verbiedt;
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1.25
extensieve openluchtrecreatie
vormen van recreatief medegebruik door middel van al dan niet aangelegde en aanwezige voorzieningen,
waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden;

1.26

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.27
hoofdgebouw
het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en uiterlijke verschijningsvorm
het belangrijkste is;
1.28
horeca
hotel, pension, restaurant, café, cafetaria of daaraan verwante inrichting, waar tegen vergoeding logies wordt
verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt, een en
ander, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, met uitzondering van nachtclubs, discotheken, dancings of
soortgelijke inrichtingen, onder horeca is in ieder geval niet begrepen een seksinrichting;
1.29
kampeermiddel
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan;
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen
bouwwerk zijnde waarvoor ingevolge artikel 40 van de Woningwet een bouwvergunning is vereist, één en
ander voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn
bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.30
kantoor
een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan wel financiële,
organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al dan niet met een
(publiekgerichte) baliefunctie;

1.31

kas

opstallen van glas, of ander lichtdoorlatend materiaal, boogkassen en schermhallen met een hoogte van 1,5
meter of meer boven het maaiveld;
1.32
kleinschalig kampeerterrein
een kampeerterrein voor niet meer dan 15 kampeermiddelen - geen stacaravans zijnde - dat gedurende de
periode van 15 maart tot en met 31 oktober in gebruik is;
1.33
normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen
de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;
1.34
nutsvoorziening
een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat opereert in een sector
die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke producten of diensten ten nutte van het
publiek levert;
1.35
ondergeschikte functie
functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt;
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1.36
prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen
vergoeding;
1.37
seksinrichting
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig
was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden.
Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in
combinatie met elkaar;
1.38
Staat van Bedrijfsactiviteiten
de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt;
1.39
verbeelding
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);
1.40
voorgevel
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg
grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;
1.41
woning
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de
huisvesting van één huishouden;
1.42
woonhuis
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
bebouwingspercentage
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;
2.2
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3
de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4
de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te
stellen constructiedeel;
2.5
de hoogte van een kap
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van
de kap;
2.6
de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.7
de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.8
het bebouwd oppervlak van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.9
a.
b.
c.

peil
voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg;
voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of
namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2
Artikel 3

3.1

Bestemmingsregels
Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.
c.

wonen;
instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot, aan de
zijgrenzen en de achtergrens van het bestemmingsvlak;
kleinschalige agrarische activiteiten op voormalige agrarische erven zoals het kweken van fruit, groente,
(sier)heesters en het houden van dieren.

met daarbijbehorende:
d.
e.
f.
g.
h.
i.

gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
andere-werken;
tuinen, erven en paden;
waterhuishoudkundige voorzieningen;
parkeervoorzieningen.

3.2

Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:
3.2.1
a.
b.
c.

Toegestane

bebouwing

woning;
bijgebouwen, waaronder begrepen hobbykassen, dierenverblijven en soortgelijke gebouwen, en
bij een ander behorende ander bouwwerken.

3.2.2

Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

in een bestemmingsvlak mag het aantal woningen niet meer bedragen dan één;
woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een strook van 40 meter vanaf de aan de wegzijde
gelegen grens van het op de verbeelding aangegeven bestemmingsvlak;
de afstand van de woning tot de weg mag niet minder dan de bestaande afstand bedragen;
de afstand van alle gebouwen tot de achter- en zijgrenzen van het bestemmingsvlak mag niet minder dan
12 meter bedragen;
de inhoud van een woning mag niet meer dan 1200 m bedragen;
de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen;
de goothoogte van een niet inpandige woning mag niet minder dan 4,5 meter en niet meer dan 6 meter
bedragen;
de hoogte van een niet inpandige woning niet meer dan 10 meter bedragen;
de gezamenlijke oppervlakte van bij een zelfde woning behorende vergunningplichtige bouwwerken mag
niet meer dan 120 m bedragen;
bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 3 meter achter het verlengde van de voorgevelrooilijn
van de betreffende woning;
de goothoogte en hoogte van bijbehorende bouwwerken mogen niet meer bedragen dan daarbij hierna is
aangegeven:
3

2

j.
k.

Bouwwerken

Maximale goothoogte

Aanbouwen

3,5 meter

Maximale hoogte
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Bijgebouwen

3,5 meter

6 meter

Pergola's en overkappingen

3 meter

Erf- of terreinscheidingen voor de
voorgevelrooilijn

1 meter

Overige andere bouwwerken

2 meter

I.

in afwijking van het bepaalde onder d tot en met k geldt dat afwijkingen in maten en afmetingen, zoals die
bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, gehandhaafd mogen worden.

3.3

Specifieke gebruiksregels

3.3.1

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.
c.

het gebruik van de voormalige bedrijfswoning als zelfstandige woonruimte;
het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte;
het gebruik van de bebouwing zonder aanleg en instandhouding van afschermende erfbeplanting in de
vorm een erfsingel van ten minste 6 meter breed.

3.3.2

Geoorloofd

gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend:
a.

een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:
1. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten
hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt
ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke
oppervlakte per woning niet meer dan 75 m bedraagt;
2. de uitstraling van de woning intact blijft;
3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige
toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
5. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
6. de activiteit uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend;
7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 Mogelijkheden
bedrijfsmatige activiteiten aan huis.
opslag en stalling van caravans, campers en boten e.d., mits:
1. de nevenactiviteit mag ten hoogste 20% van het bestemmingsvlak plaatsvinden met een maximum
vloeroppervlakte van 2.000 m ;
2. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij de woning behorende gronden en bebouwing mag
niet onevenredig worden belemmerd;
3. er mag geen onevenredig groter verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden;
4. het parkeren behorende bij het ander gebruik dient binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein
plaats te vinden;
5. er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, in de open lucht plaatsvinden,
en
6. het andere gebruik dient qua aard en schaal te passen bij de specifieke kwaliteiten en schaal van
omgeving, met name op het gebied van visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische
installaties.
2

b.

2

3.4

Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1

Afwijken van gebruiksregels

kamperen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van het:
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a.
b.

gebruiken van gronden als standplaats van ten hoogste 15 kampeermiddelen, in de periode van 15
maart/31 oktober, en
bouwen van daarbij behorende, niet voorbewoning bestemde gebouwen, zoals sanitaire ruimten, en
andere bouwwerken, tot een goothoogte van 3,5 meter en een hoogte van 5 meter;

mits, is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het landschap door middel van
afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot, waarbij de breedte van de erfbeplanting niet
minder dan 6 meter mag bedragen.

3.4.2

Afwijken van gebruiksregel ander gebruik op voormalig agrarische erven

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd a f t e wijken van het bepaalde in lid 3.1 ten behoeve van het
gebruik van gebouwen op voormalige agrarische erven uitsluitend als ondergeschikte functie, voor het
volgende gebruik:
a.
b.

het bieden van overnachtsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m ;
horeca ten dienste van extensieve recreatie, zoals een tuinhuis, een terras, een speeltuin, een
pannenkoekenrestaurant, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m ;
educatief centrum gericht op landbouw en/of natuur;
kunstnijverheid, ateliers en musea;
(kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m ;
detailhandel gerelateerd aan het onder b en d genoemde ander gebruik tot maximale
verkoopvloeroppervlakte van 100 m ;
2

2

c.
d.
e.
f.

2

2

Bij het verlenen van de afwijking dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
g.

de nevenactiviteit mag ten hoogste 20% van het bestemmingsvlak plaatsvinden met een maximum
vloeroppervlakte van 2.000 m ;
de agrarische functie van aangrenzende, niet bij de woning behorende gronden en bebouwing mag niet
onevenredig worden belemmerd;
er mag geen onevenredig groter verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden;
het parkeren behorende bij het ander gebruik dient binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaats
te vinden;
er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, in de open lucht plaatsvinden, en
het andere gebruik dient qua aard en schaal te passen bij de specifieke kwaliteiten en schaal van
omgeving, met name op het gebied van visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische
installaties.
2

h.
i.
j.
k.
I.
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Hoofdstuk 3
Artikel 4

Algemene regels
Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5

5.1

Algemene gebruiksregels

Gebruik

Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel,
strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.

5.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken
van:
a.
b.
c.
d.
e.

gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte;
gronden als staanplaats voor onderkomens;
gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en
producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de
gronden.
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Artikel 6

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:
a.
b.
c.

d.
e.

f.

de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten,
afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken;
de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;
de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en
richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of
onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele
verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;
de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet
meer dan 40 m;
het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de
(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en
lichtkappen, wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw
bedraagt;
de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of stallingsruimte
wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.
2

g.
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Artikel 7

7.1

Algemene procedureregels

Afwijken bij een omgevingsvergunning

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking bij een omgevingsvergunning is de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht genomede procedure van toepassing.

7.2

Wijziging

Voor een besluit tot wijziging van het plan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing,
met dien verstande dat burgemeester en wethouders binnen acht weken na afloop van de termijn van
terinzagelegging omtrent de wijziging besluiten.
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Artikel 8

8.1

Overige regels

Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het
moment van vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 4
Artikel 9

9.1

Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is,
dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan,
mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a.
b.

9.2

gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 9.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 9.1 met maximaal 10%.

9.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 9.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.4

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

9.5

Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 9.4, te veranderen o f t e laten
veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en
omvang wordt verkleind.

9.6

Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 9.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer
dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

9.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 9.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 30 te Kraggenburg'.
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1

Mogelijkheden bedrijfsmatige activiteiten aan huis
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BIJLAGE 2: MOGELIJKHEDEN BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN AAN HUIS
Afstanden
SBI-Code

Indices

OMSCHRIJVING

"5 S
o ü)

22
221
2223
223
36
362
52
527
55
5552
61, 62
61. 62
6322, 6323
633
64
641
642
65, 66, 67
65. 66. 67
70
70
72
72
73
731
732
74
74
85
8512.8513
8514,8515
93
9302
9305

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
0
Grafische afwerking
10
Reproduktiebedrijven opgenomen media
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

10

Fabricage van munten, sieraden e.d.
DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

10

0

10

10

0

10

10

0

10

10

10

30

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)
LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

10

10

10

10

Cateringbedrijven
VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT

30

10

10

30

Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)

0

10

0

Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)

0

10

0

Reisorganisaties
POST EN TELECOMMUNICATIE

0

10

0

10
10
10

Post- en koeriersdiensten
Telecommunicatiebedrijven
FINANCIËLE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

0
0

30
10

0
0

30
10

Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen
VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

30

0

30

Verhuur van en handel in onroerend goed
COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

10

0

10

Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

10

0

10
30
10

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek
OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

30

10

30

30

0

0

10

0

Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
(Dieren-)artsenpraktijken. klinieken en dagverblijven
Consultatiebureaus
OVERIGE DIENSTVERLENING

10
0

10

10

10

10
0

10

Schoonheidsinstituten

10

Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

10

10
10
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