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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 

Voor de locatie Drietorensweg 7 in Ens is een plan ontwikkeld. Op dit perceel is sprake van 
een voormalig agrarisch erf, waarvan de schuren nog steeds intact zijn, maar inmiddels de 
agrarische functie verloren hebben. Om het historisch erfgoed te beschermen en een vitaal 
platteland te behouden heeft de gemeente Noordoostpolder de regeling 'Extra woningen op 
vrijkomende erven' vastgesteld. 

Initiatiefnemer is voornemens om deel te nemen aan de regeling 'Extra woningen op 
vrijkomende erven'. Op het erf aan de Drietorensweg 7 is een schokbetonschuur aanwezig. 
Deze schuur verkeert in een dusdanig slechte staat dat het behoud geen reële optie is. Het 
plan is om deze schuur daarom te saneren, waarvoor op basis van de gemeentelijke regeling 
voor extra woningen op vrijkomende erven een vervangende woning gerealiseerd wordt.

Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening 
van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om deze 
ontwikkeling mogelijk te maken.   

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied bestaat uit het voormalig agrarisch erf aan de Drietorensweg 7 in Ens. Het 
plangebied ligt circa één kilometer ten noorden van de bebouwde kom van Ens. Het 
plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie C, perceelsnummer 
1090. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Figuur 1.1: Ligging plangebied ten opzichte van Ens en omgeving (bron: Google Maps)

Voor wat betreft de begrenzing van het plangebied wordt het huidige bestemmingsvlak 
(zichtbaar in figuur 1.2) aangehouden. Zie voor de exacte plangrenzen de digitale verbeelding. 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan

Voor de Drietorensweg 7 in Ens geldt de beheersverordening 'Landelijk gebied'. Deze 
beheersverordening is op 2 februari 2016 door de gemeenteraad van de gemeente 
Noordoostpolder vastgesteld.  

Figuur 1.2: Uitsnede beheersverordening 'Landelijk Gebied' (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Binnen de beheersverordening is aan de locatie de bestemming 'Bedrijven' toegekend met de 
aanduiding 'B7'. Vanuit de planregels wordt duidelijk dat de gronden zijn bestemd voor 
bedrijven en de daarbij behorende voorzieningen, waarbij in onderhavig geval 'B7' aangeeft 
dat het gaat om een agrarisch dienstverlenend bedrijf aan de Drietorensweg 7, Ens. Ten 
zuiden van het plangebied is een woonbestemming (nr. 9a-b) gelegen met de aanduiding 
'2W', wat inhoudt dat er twee aaneengebouwde woningen zijn toegestaan. Daarnaast heeft 
dit perceel de aanduiding 'voormalige arbeiderswoning'. Ten westen van het perceel is een 
agrarisch bouwperceel gelegen (nr. 16). 

Het realiseren van een extra woning aan de Drietorensweg 7 in Ens is op basis van het 
huidige planologische regime niet toegestaan. Een herziening van de beheersverordening is 
noodzakelijk om het voornemen mogelijk te maken

1.4  De bij het plan behorende stukken

Het onderhavige bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens' bestaat naast 
deze toelichting uit de volgende stukken. 

Verbeelding, schaal 1:1000 (tek. nr.  NL.IMRO.0171.BP00597-VS01)
Bijlagen bij de toelichting
Regels 
Bijlagen bij de regels
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1.5  Leeswijzer

De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden de 
huidige situatie en het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het beleidskader.  
In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde omgevingsonderzoeken behandeld.  
In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 
wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in hoofdstuk 7 wordt ten slotte de 
maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht.
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Hoofdstuk 2  Het plan

2.1  Beschrijving huidige situatie

Op het adres Drietorensweg 7 in Ens is in het buitengebied van de gemeente 
Noordoostpolder een voormalig agrarisch erf gelegen. Het erf bestaat uit de (voormalig 
agrarische) bedrijfswoning, een schokbetonschuur en een werktuigenberging. In 
onderstaande tekening is de bestaande bebouwing weergegeven. 

Figuur 2.1: bestaande erfbebouwing Drietorensweg 7 in Ens

Het voormalige bedrijfsperceel wordt omgeven door een forse blokvormige groensingel, welke 
kenmerkend is voor de planmatig opgezette verkaveling in de omgeving. Aan de overzijde van 
de Drietorensweg is een actief grondgebonden agrarisch bedrijf gelegen. Aan de zuidzijde, 
buiten de groensingel zijn een tweetal woningen gelegen. Onderstaand is de huidige situatie 
middels een luchtfoto weergegeven. 
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Figuur 2.2: Huidige situatie, luchtfoto uit 2015 met Drietorensweg 7 ten oosten van de weg

2.2  Toekomstige situatie 

2.2.1  Erfopzet

Het perceel aan de Drietorensweg 7 betreft een locatie van een voormalig agrarisch erf, 
waarvan de schuren nog steeds intact zijn, maar inmiddels de agrarische functie verloren 
hebben. Om verval van vrijkomende agrarische erven te voorkomen en een vitaal platteland te 
behouden heeft de gemeente Noordoostpolder de regeling 'Extra woningen op vrijkomende 
erven' vastgesteld. Initiatiefnemer is voornemens om aan de deze regeling deel te nemen. 

De beoogde toekomstige situatie betreft het saneren van de bestaande schokbetonschuur op 
het erf. Deze schokbetonschuur, alhoewel kenmerkend voor de omgeving, is niet meer 
behoudenswaardig en verkeert in een dusdanig slechte staat dat besloten is over te gaan op 
volledige sanering. Hiervoor in de plaats wordt gekozen om een nieuwe vrijstaande woning te 
realiseren. De toekomstige erfsituatie is middels onderstaande tekening in beeld gebracht. 
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Figuur 2.3: Toekomstige situatie Drietorensweg 7 in Ens

De ontwikkeling brengt tevens met zich mee dat de bedrijfsbestemming van het erf verwijderd 
zal worden. Initiatiefnemer heeft een eigen bedrijf, maar de benodigde ruimte hiervoor is 
dusdanig kleinschalig van aard, dat de bedrijfsbestemming niet gehandhaafd dient te worden. 
De woonbestemming betreft daarom de hoofdfunctie, waarvoor geldt dat bij recht een aan 
huis verbonden bedrijf toegestaan is.

Een belangrijk aspect van de erfopzet is de bestaande erfsingel. De erfsingels zijn in eerste 
instantie aangelegd in verband met de wind in het open polderlandschap. De hoogte van de 
schuren en woningen was zodanig dat er windsingels werden aangelegd die op den duur 
zouden bestaan uit een bovenscherm van bomen en een benedenscherm van struiken. Dit 
werd de beste beschutting geacht voor de gebouwen op en de gebruikers van het boerenerf. 
De erfsingels worden als waardevolle landschapselementen beschouwd en bescherming en 
instandhouding van deze singels is dan ook het uitgangspunt. Hiervoor wordt tevens 
verwezen naar paragraaf 4.9 onderdeel 'cultuurhistorie' en Bijlage 6.
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Figuur 2.4: bovenaanzicht Drietorensweg 7 met erfsingel en locatie beoogde woning

Voor wat betreft het verkeersaspect en parkeren 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 
Drietorensweg.

2.2.2  Beeldkwaliteit

Rood voor rood

De regeling 'rood voor rood' kent een dubbele doelstelling, namelijk; een kwaliteitsverbetering 
van voorheen agrarische erven door verwijdering van voormalige niet oorspronkelijke 
bedrijfsbebouwing èn behoud van juist de oorspronkelijke bebouwing door hierin extra wonen 
toe te staan. Hiermee wil de gemeente Noordoostpolder de vitaliteit van het landelijk gebied 
bevorderen.

In de regeling is bij wijze van uitzondering opgenomen dat ook sloop en nieuwbouw van de 
oorspronkelijke schokbetonschuur denkbaar is in ruil voor een woning. De gedachte hierachter 
is dat het voor kan komen dat de staat van onderhoud van de schokbetonschuur dermate 
slecht is dat hergebruik niet meer mogelijk is. Sloop is dan voorstelbaar onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat maatwerk bij nieuwbouw noodzakelijk is. Met dit maatwerk wil 
de gemeente Noodoostpolder bijdragen aan de kwaliteit van het erf en samen met de 
eigenaren op zoek naar een vorm die gebruik maakt van oorspronkelijke ontwerpprincipes van 
deze erven. Op deze manier wil de gemeente Noodoostpolder de unieke cultuurhistorie van 
Noordoostpolder 'levend houden'. 

Beeldkwaliteit

De vorm waarin dit gedaan wordt kan per erf verschillen. Hier is geen blauwdruk voor. Wel 
denkt de gemeente in de richting van een schuurachtige woning waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de kenmerken van de oorspronkelijke bebouwing. Daarbij wordt gedacht aan de 
situering, de nokrichting, het volume, de vorm en/of maatverhoudingen, kleurgebruik en/of 
details. Hiermee wil de gemeente eigentijds zijn (net als de schokbetonschuren destijds) en 
tegelijk voorkomen dat woningen een architectuur hebben die teveel afwijkt van het eigene 
van Noordoostpolder, waardoor het onderscheidend vermogen van de polder vervaagt. 
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Aan het einde van deze paragraaf zijn enkele referentiebeelden bijgevoegd.

Als hulpmiddel om een dergelijk resultaat te bereiken maken we gebruik van een 
beeldkwaliteitsparagraaf in het bestemmingsplan. Het huidige welstandsbeleid voorziet 
namelijk niet in critera voor deze situatie. Uiteraard sluiten we wel zoveel mogelijk aan op de 
criteria uit het welstandstandsbeleid die van toepassing zijn op erven. De 
beeldkwaliteitsparagraaf zal tegelijkertijd met het bestemmingsplan worden vastgesteld door 
de gemeenteraad en deel uit gaan maken van de gemeentelijke welstandsnota.

De criteria zijn ingedeeld naar criteria voor plaatsing, vormgeving en detail/kleur/materiaal.

Plaatsing

1. De woning is geplaatst in de oorspronkelijke plattegrond van de schokbetonschuur.
2. De nokrichting is gelijk aan die van de oorspronkelijke bebouwing.

Vormgeving

3. De woning heeft een heldere hoofdvorm die qua dakhelling, goot- en nokhoogte en 
breedte en diepte, refereert aan de verhoudingen van de oorspronkelijke 
schokbetonschuur;

4. De woning is voorzien van een zadeldak.
5. De woning heeft geen dakkapel. Loggia('s) in het dakvlak zien wij als passend alternatief.

Detaillering, kleuren en materialen

6. Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen.
7. Zonnepanelen (en overige duurzaamheidsmaatregelen) moeten een eenheid vormen met 

de architectuur.
8. Kleurstelling dakbedekking is gelijk aan oorspronkelijke schokbetonschuur of juist donker, 

gedekt.
9. Kleurgebruik is verder natuurlijk en sober. 
10. Gebruik of refereer aan de stijlkenmerken van de oorspronkelijke bebouwing.
11. Vernieuwende toepassingen zijn mogelijk, mits afgestemd op de oorspronkelijke 

bebouwing.
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Figuur 2.5: collage referentiebeelden beeldkwaliteit 
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

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): 

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische 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. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee 
geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. 
Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die 
regionaal neerslaan. Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze 
Structuurvisie heeft het Rijk op basis van de Wet ruimtelijke ordening, twee besluiten 
waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten zijn verschillend van elkaar in aard 
(beleidsmatig versus procesmatig):

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders die 
nodig zijn om het vigerend ruimtelijk beleid te borgen.
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid 
voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van 
ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij verschillende overheden.

Mede gelet op de ligging van het plangebied, zijn er geen directe raakvlakken met de hiervoor 
beschreven Nationale belangen.

Conclusie

Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals deze 
benoemd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt geconcludeerd dat 
er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid. 

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de ladder voor duurzame verstedelijking 
geïntroduceerd. Het doel van deze ladder is het bevorderen van een zorgvuldig gebruik van 
de schaarse ruimte én het voorkomen van overprogrammering. Om dit te bereiken is de ladder 
voor duurzame verstedelijking opgenomen als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro, artikel 3.1.6, tweede lid). Dit betekent dat bij ruimtelijke besluiten (zoals het 
vaststellen van een bestemmingsplan) moet worden gemotiveerd hoe een zorgvuldige 
afweging is gemaakt van het ruimtegebruik. De procesvereiste is alleen van toepassing op 
ruimtelijke besluiten die voorzien in een stedelijke ontwikkeling. In het Bro is een stedelijke 
ontwikkeling gedefinieerd als: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen. 

Per 1 juli 2017 kent het Besluit ruimtelijke ordening een aangepaste regeling voor de 
toepassing van de ladder.
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Daarbij zijn kortgezegd de volgende uitgangspunten van belang:
De huidige definities worden niet gewijzigd. De uitgezette lijn in de jurisprudentie blijft 
hiermee in stand.
De begrippen 'actuele' en 'regionale' zijn geschrapt.
De nieuwe Ladder bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samengevoegd en trede 
3 is geschrapt.
Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide 
motiveringsplicht.
Er is een nieuw artikellid toegevoegd voor de Laddertoets bij uitwerkings- en 
wijzigingsplannen. De Laddertoets kan dan worden doorgeschoven naar het moment van 
vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan.

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt 
wordt vergezeld door een toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking.

De toetsing aan de ladder schrijft geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale 
resultaat moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale 
omstandigheden kent en de verantwoordelijkheid draagt voor de ruimtelijke afweging met 
betrekking tot die ontwikkeling.

Onderhavig plan

Uit jurisprudentie is inmiddels gebleken dat de ladder voor duurzame verstedelijking niet van 
toepassing is voor kleinschalige ontwikkelingen.

De compensatiewoning wordt gerealiseerd op een bestaand erf. De woning wordt gesitueerd 
nabij de bestaande bebouwing. De bestaande schokbetonschuur wordt gesloopt vanwege de 
bouwkundige staat, waardoor op dit perceel sprake is van transformatie en herinvulling. Mede 
gelet op het geringe aantal van één woning is er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling 
als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. 

Uit de uitspraak (ECLI:RVS:2013:2471) blijkt namelijk dat de ontwikkeling van drie woningen 
niet wordt gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid 
Bro. Onderhavig plan betreft de realisatie van één woning en is daarmee nog kleinschaliger. 
De ladder van duurzame ontwikkeling is daarom niet van toepassing op het voorliggende plan. 
Het plan is in lijn met een goede ruimtelijke ontwikkeling.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsplan Flevoland (2006)

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.

Vitaliteit van 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. Het Omgevingsplan biedt de mogelijkheid om op experimentele basis af te 
wijken van het Omgevingsplan.

De woonfunctie is in Flevoland sterk gebonden aan het stedelijk gebied. Er is vraag naar 
bijzondere woonmilieus en combinaties van wonen en werken. Voor een deel heeft deze 
vraag betrekking op wonen in het landelijk gebied
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Toets

Het voorliggende plan voorziet in de sloop van een voormalig agrarische schuur welke in 
onbruik is geraakt en daarmee gevoelig is voor verval. De schuur verkeert in bouwkundig 
slechte staat. In compensatie voor het saneren van de schuur, biedt de gemeente 
Noordoostpolder de mogelijkheid om een extra woning binnen het plangebied te realiseren.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten om onder voorwaarden een positieve 
grondhouding aan te nemen ten aanzien van het verzoek van de gemeente Noordoostpolder, 
en hiermee de bereidheid uit te spreken om door toepassing van het Experimentenkader van 
het Omgevingsplan Flevoland 2006 af te wijken van provinciale omgevingsbeleid, voor een 
maximaal aantal van 26 concrete verzoeken. Dit voornemen draagt bij aan een 
instandhouding van de leefbaarheid in het landelijk gebied van Flevoland. Het voornemen past 
daarmee binnen de uitgangspunten van het Omgevingsplan Flevoland. 

3.2.2  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.

Toets

De beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied schept een kader voor de 
toekomst van het landelijk gebied in Flevoland. Het onderhavig plan past niet rechtstreeks 
binnen de beleidsregel. Zo voldoet het plan bijvoorbeeld niet aan het uitgangspunt van één 
woning per erf. Inmiddels is het experimentkader 'Extra woningen op erven' vastgesteld, 
waaraan de provincie Flevoland toestemming heeft verleend. Op basis hiervan kan 
voorliggende plan doorgang kan vinden.

Het voorliggende plan betreft een herinvulling van een voormalig agrarisch perceel. Met 
behulp van het voornemen wordt bebouwing in bouwkundig slechte staat gesloopt. 
Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid geboden tot het toevoegen van één extra woning, 
waardoor wordt bijgedragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied. Hierbij worden 
de bestaande (agrarische) functies in de omgeving niet belemmerd.  
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3.2.3  Agenda vitaal platteland (2014)

Flevoland is een sterk agrarisch gebied. Voor een vitaal platteland dat voldoende inkomsten 
genereert voor al haar inwoners (ook in de kleine kernen), zijn werkgelegenheid en 
verdienvermogen cruciaal. Een teruglopende economische kracht vertaalt zich ook in een 
slechtere woningmarkt en daarmee in terugloop van scholen, winkels en voorzieningen. Het 
verdienvermogen van het platteland van Flevoland moet daarom gestimuleerd worden, zonder 
landschap en duurzaamheid te schaden. Sterker: voor de lange termijn en voor de 
groeipotentie van nieuwe werkvormen en activiteiten is dit een randvoorwaarde. Flevoland 
dient ruimte te geven om op grotere schaal, met behoud van de bodemkwaliteit, te 
produceren, dan wel om te schakelen naar passendere productievormen op die plaatsen waar 
de bodem daalt en/of waar natuur of woonkernen mogelijkheden bieden voor nieuwe 
activiteiten.

Flevoland gelooft dat er naast de traditionele landbouw ruimte is voor meer recreatie en 
toerisme en voor verdere verduurzaming van de landbouw. Hier zal de provincie zich voor 
inzetten via een aantal bestaande en een aantal nieuwe werksporen die in de volgende 
collegeperiode (waar nodig) tot een aanpassing van beleid kunnen leiden om nieuwe (pionier) 
activiteiten en innovaties de ruimte te geven. Dit is een voortzetting van onze traditie, waarbij 
geconstateerd kan worden dat het provinciale beleid op dit moment niet tot frustratie van 
landbouwontwikkelingen leidt. Dit is de inzet om te komen tot een vitaal platteland. 

Vrijkomende agrarische erven

Meer ruimte (in de breedte) voor invulling van vrijkomende agrarische erven biedt een grotere 
kans de unieke structuur van Noordoostpolder te behouden zonder dat de aanblik verpaupert. 
Door meer herinvullingsmogelijkheden te bieden, is er minder kans op het verdwijnen van 
erven (en de unieke structuur). Onder de noemer “Erf zoekt kans” wil de provincie samen met 
stakeholders bezien hoe groot de problematiek is en wat de beste aanpak voor deze kwestie 
is. De provincie juicht nieuwe initiatieven toe en zegt toe het gesprek met initiatiefnemers te 
zullen voeren daar waar men tegen bestaande (provinciale) regels aanloopt.

Toets

De ontwikkeling beoogd met onderhavig plan is een nadere invulling van de mogelijkheden 
voor vrijkomende agrarische erven. Het voornemen geeft hiermee hernieuwde invulling aan 
een voormalig agrarisch erf, waarbij de landschappelijke structuur en erfstructuur in stand 
worden gehouden. Het erf blijft hiermee behouden voor het kenmerkende buitengebied van 
Flevoland. 

3.2.4  Experimentenkader Extra woningen op vrijkomende agrarische erven

Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben in de vergadering van 31 januari 
2017 besloten in te stemmen met de toepassing van het experimentenkader 'Extra woningen 
op erven' van de gemeente Noordoostpolder. Hiermee is de mogelijkheid gecreërd om plannen 
op basis van dit experimentenkader planologisch-juridische kaders voor extra woningen op 
vrijkomende agrairsche erven vast te stellen.

De voorgenomen ontwikkeling betreft een kleinschalige ontwikkeling voor het saneren van 
een in onbruik geraakte agrarische opstal op een voormalig agrarisch erf en de realisatie van 
een nieuwe woning op basis van de gemeentelijke beleidsnotitie 'Extra woningen op 
vrijkomende agrarische erven'. Het voornemen zorgt hiermee voor een bijdrage aan een 
behoud van een vitaal platteland. Het onderhavig plan geeft invulling aan het gestelde 
provinciale beleid. 
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3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Noordoostpolder 2025

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 het toekomstig beleid, 
ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, uitwerkingsplannen, 
bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang te 
zetten.

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:

het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het 
erf worden gesloopt
de erfsingel wordt behouden, dan wel opnieuw aangeplant; 
 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)
het woonmilieu/woningtype niet concurreert met woningen in de dorpen 
er geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven; bedrijven mogen niet in 
hun bedrijfsvoering worden beperkt.

3.3.2  Beleidsuitwerking mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende agrarische 
erven (2015)

Als reactie op de toenemende leegstand van agrarische erven heeft de gemeente 
Noordoostpolder in haar ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ aangegeven ruimte te willen 
bieden aan extra wonen op erven.

De provincie Flevoland heeft in 2014 met veel gebiedspartners een agenda gemaakt voor een 
vitaal platteland. Ook zij ziet de vrijkomende agrarische erven als een belangrijk punt van 
aandacht. In de agenda wordt de volgende ambitie uitgesproken.

"Meer ruimte (in de breedte) voor invulling van vrijkomende agrarische erven biedt een 
grotere kans de unieke structuur van Noordoostpolder te behouden zonder dat 
de aanblik verpaupert. Door meer herinvullingsmogelijkheden te bieden, is er minder kans op 
het verdwijnen van erven (en de unieke structuur). Onder de noemer “Erf zoekt kans” wil de 
provincie samen met stakeholders bezien hoe groot de problematiek is en wat de beste 
aanpak voor deze kwestie is. De provincie juicht nieuwe initiatieven toe en zegt toe het 
gesprek met initiatiefnemers te zullen voeren daar waar men tegen bestaande (provinciale) 
regels aanloopt."

Door de verdergaande schaalvergroting in de landbouw en het niet tijdig of onvoldoende 
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inspelen op kansen voor hergebruik, komen het unieke landschappelijke karakter en de 
leefbaarheid van het landelijk gebied van Noordoostpolder onder druk te staan.

Nieuwe mogelijkheden op de vrijgekomen erven bieden een unieke kans om zowel de 
landschappelijk kwaliteiten te herstellen c.q. te verbeteren als de leefbaarheid van het 
landelijk gebied te vergroten. Eenzame erven worden kleine woongemeenschapjes als er 
meer mogelijkheden voor wonen op erven wordt toegestaan. Zo kunnen ook bijvoorbeeld 
ouderen met hun kinderen zelf hun zorg organiseren.

Aan het realiseren van een extra woning zijn in het beleid 'Extra woningen op erven' zes 
voorwaarden gesteld waaraan zal moeten worden voldaan:

1. Het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het 
erf worden gesloopt;

2. De erfsingel wordt behouden, of wel opnieuw aangeplant;
3. In totaal zijn maximaal vier woningen per erf toegestaan, 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). In de beleidsuitwerking is dat 
nader uitgewerkt:
a. Streven naar behoud van de oorspronkelijke erven met hun oorspronkelijke 

bebouwing, waar in deze oorspronkelijke bebouwing een tweede of derde woning 
mogelijk is. Ook sloop en nieuwbouw van de oorspronkelijke woning en/of 
(schokbeton)schuur is mogelijk. Hiervoor zal maatwerk worden geboden.

b. In ruil voor het slopen van minimaal 700 m2 niet-oorspronkelijke bebouwing op het 
eigen erf wordt de bouw van een extra woning mogelijk gemaakt.

c. Voor het realiseren van nieuwe bebouwing (onder a. en b.) wordt via welstandbeleid 
en/of een maatwerk-beeldkwaliteitsplan voorwaarden gesteld aan de situering, 
vormgeving, materiaal en kleurgebruik. Hierbij moet een duidelijke link met de 
oorspronkelijke bebouwing worden gelegd.

4. Het woonmilieu/woningtype mag niet concurreren met woningen in dorpen;
5. Er mogen geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven. Bedrijven mogen 

niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.
6. De gemeente houdt een overzicht bij van de lopende aanvragen. Er geldt voor de periode 

tot 2022 dat er maximaal 26 extra woningen op erven in Noordoostpolder mogen komen. 
Van belang is om te toetsen of het plan concreet genoeg is.

Indien het onderhavig plan wordt getoetst aan de voornoemde voorwaarden ontstaat het 
volgende beeld:

1. Het erf heeft de oorspronkelijke omvang behouden. Er zijn bovendien geen schuren buiten 
het erf aanwezig, waardoor voldaan wordt aan deze voorwaarden;

2. De erfsingel is aanwezig en wordt behouden. Hiertoe is in de regels van dit plan een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen;

3. De bestaande schokbetonschuur verkeert bouwkundig bezien in zeer slechte staat. Het 
behoud van de schuur is op basis hiervan niet mogelijk. De keuze is daarom gemaakt om 
een extra woning door middel van nieuwbouw te realiseren en de bestaande schuur te 
saneren. Zie voor een nadere motivering voor de sloop Bijlage 1. Hierdoor is maatwerk 
van toepassing. Hier is vorm aangegeven door voor de nieuwbouwwoning voorwaarden te 
stellen voor wat betreft beeldkwaliteit. De woning krijgt eenzelfde voetprint, zelfde rooilijn 
en vergelijkbare vormgeving als de bestaande schuur. Door het opstellen van deze  
beeldkwaliteitseisen wordt aan de gestelde voorwaarde, onder 3 a voldaan;

4. In de kernen is het niet mogelijk een vergelijkbare woning (volume woning, oppervlakte 
hobbyruimte, erfgrootte) te realiseren. Daarmee concurreert het woonmilieu en het 
woningtype niet met woningen in dorpen. Aan deze voorwaarde wordt voldaan;

5. Van belemmering van de omliggende bedrijven is geenszins sprake.  Zie hiervoor ook de 
nadere toelichting in oaragraaf 4.1;

6. Het maximum aantal van 26 extra woningen is vooralsnog niet ingevuld. Het plan valt 
binnen het quotum van 26 extra woningen. Onderhavig plan voorziet bovendien in een 
concreet voornemen en voldoet hiermee aan deze voorwaarde. 

Toets

Het onderhavig plan geeft invulling aan de beleidsuitwerking 'extra woningen op vrijkomende 
agrarische erven'. Een in onbruik geraakte voormalig agrarische opstal wordt gesaneerd, 
waarbij - overigens met respect voor de aanwezige erf- en groenstructuren - een extra 
woning voor in de plaats komt. Geconcludeerd kan worden dat het voornemen invulling geeft 
aan dit gemeentelijk beleid. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het 
bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor het plan 
relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, artikel 3.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend plan 
en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk 
middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk 
worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de milieukundige uitvoerbaarheid 
beschreven. Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, 
milieuzonering, geur, flora & fauna, archeologie & cultuurhistorie, verkeer  en water.

4.1  Milieuzonering

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

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere 
gevoelige functies;
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

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

Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. De richtafstanden van de richtafstandenlijst gelden ten opzichte van het 
omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied' dan wel 'gemengd gebied'. In het 
voorliggende geval is er sprake van het omgevingstype 'rustige woonwijk/buitengebied'. In 
figuur 4.1 zijn de richtafstanden weergegeven.

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

 

bestemmingsplan Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens 

NL.IMRO.0171.BP00597-VS01   20



   

Toets

Voor het onderhavig plan is gekeken naar mogelijke hinder voor omliggende functies als het 
gaat om milieuzonering. De dichtstbijzijnde milieubelastende functie is het agrarisch bedrijf 
aan de Drietorensweg 16.

Het tegenover het perceel Drietorensweg 7 gelegen perceel Drietorensweg 16 is voorzien van 
een agrarische bestemming met een mogelijkheid voor het vestigen van een intensieve 
veehouderij, als tweede bedrijfstak. Dit betekent dat hier in principe alle agrarische 
activiteiten uitgeoefend kunnen worden die toegelaten worden op basis van het vigerende 
bestemmingsplan.Aan een dergelijke functie is op grond van de VNG- publicatie een 
richtafstand van 200 meter toegekend.

Ter plaatse van de Drietorensweg 7 betreft de bebouwing welke het dichtstbij de inrichting 
aan de Drietorensweg 16 is geistueerd de bestaande woning. Deze afstand tussen de 
bestaande woning tot grens bouwvlak Drietorensweg 16 bedraagt circa 60 m. De locatie van 
de extra te realiseren woning ligt op ruimere afstand. Deze locatie vormt dan ook geen 
belemmering voor de huidige ontwikkelings- en gebruiksmogelijkheden aan de Drietorensweg 
16. Voor het overige zijn er geen andere belangen in de omgeving aanwezig die er op 
voorhand voor zorgen dat uitvoering van het 'rood voor rood plan' niet uitvoerbaar is.

De locatie van de compensatiewoning zorgt niet voor onevenredige aantasting van de 
agrarische en/of andere belangen in de omgeving.  Het meest nabijgelegen agrarische bedrijf 
is het bedrijf gelegen aan de Drietorensweg 16, waarvan de onderlinge afstand niet kleiner 
wordt door het onderhavig plan. Op het vlak van milieuzonering blijft sprake van een goede 
ruimtelijke ordening.

4.2  Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader vergunningverlening, als 
het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. De Wgv stelt één 
landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën 
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten 
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere 
diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet 
worden aangehouden.

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

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

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

Toets

Ter plaatse van de Drietorensweg 7 betreft de bebouwing welke het dichtstbij de inrichting 
aan de Drietorensweg 16 is geistueerd de bestaande woning. Deze afstand tussen de 
bestaande woning tot grens bouwvlak Drietorensweg 16 bedraagt circa 60 m. De locatie van 
de extra te realiseren woning ligt op ruimere afstand. Deze locatie vormt dan ook geen 
belemmering voor de huidige ontwikkelings- en gebruiksmogelijkheden aan de Drietorensweg 
16. Op basis van dit gegeven wordt geacht dat geur geen belemmering vormt voor het plan. 
Er blijft sprake van een goed woon- en leefklimaat en het aanwezige agrarische bedrijf wordt 
niet extra in de mogelijkheden beperkt.
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4.3  Bodem

Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het 
(bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Bij een ruimtelijk plan moet worden bepaald of de 
bodemkwaliteit van het betreffende gebied geschikt is voor het beoogde gebruik. Hiervoor is 
er sprake van een wettelijke verplichting om informatie over de bodemkwaliteit te inzichtelijk 
te maken. Hierbij is het van belang te weten of er mogelijk sprake is van een 
bodemverontreiniging, of er gezondheidsrisico's of ecologische risico's zijn en wat de 
mogelijkheden zijn om er tijdig iets aan te doen. 

Toets

Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is gebruik gemaakt van een verkennend 
bodemonderzoek van Kruse Milieu (projectcode 17018110, d.d. 08-06-2017) om ter plaatse de 
milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem vast te stellen (zie Bijlage 2)].

In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op 
een terreindeel ter grootte van circa 1100 m² aan de Drietorensweg 7 in Ens. De aanleiding 
van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw van een 
woning. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit.

Het grootste deel van het onderzochte terrein is beschouwd als niet verdacht. Een deel is als 
verdachte deellocatie meegenomen. Dit betreft de voormalige opslag van 
bestrijdingsmiddelen.

Resultaten veldwerk

In totaal zijn er op het onverdachte deel 8 boringen verricht, waarvan er 2 zijn doorgezet tot 
2.0 m-mv. Ter plekke van de voormalige bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen is één 
boring verricht tot 3.4 meter diepte. Deze boring (11) is afgewerkt tot combinatiepeilbuis, 
welke gebruikt is voor zowel de onverdachte locatie als de verdachte deellocatie.

Gebleken is dat de bodem tot circa 1.2 m-mv bestaat uit zandige leem. Hieronder is sterk 
kleiige veen aangetroffen. Vanaf 1.7 m-mv is tot einde boordiepte (3.4 m-mv) matig fijn, zwak 
siltig zand opgeboord. In de grond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Ter 
plekke van boringen 4 en 8 is een oude puinverharding aangetroffen. Deze boringen zijn 
vervangen door inspectiegaten waarbij een mengmonster van de fijne fraktie is samengesteld 
ter analyse op asbest. Er zijn in de bodem geen bodemvreemde materialen waargenomen. 
Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen op het 
maaiveld, in de puinlagen of in de bodem. Het freatische grondwater is in peilbuis 11 
aangetroffen op 2.30 meter min maaiveld.

Resultaten chemische analyses

Op basis van de resultaten van de chemische analyses wordt het volgende geconcludeerd:

Onverdachte locatie

de bovengrond is licht verontreinigd met kwik en lood; 
de ondergrond is niet verontreinigd;

Verdachte deellocatie (voormalige opslag bestrijdingsmiddelen)

de bovengrond is licht verontreinigd met kwik, lood, hexachloorbenzeen, drins, DDD en 
DDE en matig verontreinigd met DDT;
het grondwater (combinatiepeilbuis met onverdachte locatie) is licht verontreinigd met 
barium, zink, Beta HCH en Dieldrin.

Resultaten asbestanalyses

MM FF 4+8 bevat geen asbest.

Hypothese

De hypothese "verdachte locatie" kan worden aangenomen, aangezien er lichte 
verontreinigingen met bestrijdingsmiddelen zijn aangetoond in de bovengrond en in het 
grondwater.

De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond.

Conclusies en aanbevelingen
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In de boven- en ondergrond op de onverdachte locatie zijn enkele lichte verontreinigingen 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4 van het onderzoek. Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren op de onverdachte 
locatie.

Ter plekke van de voormalige bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen zijn enkele lichte 
verontreinigingen met enkele metalen en bestrijdingsmiddelen aangetoond. Het gehalte DDT 
overschrijdt de tussenwaarde. Gezien het feit dat dit grondmonster uit de meest verdachte 
bodemlaag is genomen en er geen sprake is van een sterke verontreiniging achten wij nader 
onderzoek niet noodzakelijk.

Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld, in de puinlagen of in de bodem. Dit is analytisch bevestigd. 
Het mengmonster van de fijne fractie bevat geen asbest.

Slotconclusie

Uit milieukundig oogpunt is er naar de mening van Kruse Milieu geen bezwaar tegen de 
voorgenomen nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's 
voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en 
toekomstige gebruik (wonen met tuin).

4.4  Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder moet er bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
c.q. een ontheffing op grond van de Wro, een onderzoek worden gedaan naar de 
geluidsbelasting op de gevels van geluidsgevoelige objecten, voor zover deze 
geluidsgevoelige objecten zijn gelegen binnen een zonering van een industrieterrein, wegen 
en/of spoorwegen.

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:

Woningen.
Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals 
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische 
kleuterdagverblijven, etc.

Enerzijds betekent dit dat (geluids-)eisen worden gesteld aan de nieuwe milieubelastende 
functies, anderzijds betekent dit eveneens dat beperkingen worden opgelegd aan de nieuwe 
milieugevoelige functies.

Toetsing 

Wegverkeerslawaai

Op grond van het artikel 74 van de Wet geluidhinder bevindt zich langs een weg een 
geluidszone, die aan weerszijde een breedte heeft van:

a. in stedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 200 meter;

b. in buitenstedelijk gebied:
voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
voor een weg, bestaande uit een of twee rijstroken: 250 meter.

Deze zonering geldt niet:

c. voor wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
d. voor wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt;
e. wegen waarvan op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveau 

vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 meter uit de as van de meest nabij gelegen 
rijstrook 48 dB (A) of minder bedraagt (art. 74, lid 3 Wgh).

Het plangebied ligt nabij de Drietorensweg. De nieuwe woning ligt in ‘buitenstedelijk’ gebied 
binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, 
van de Drietorensweg. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van 
een woning ten gevolge van een weg bedraagt 48 dB.
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Voor het plan is indicatief akoesitsch onderzoek uitgevoerd. Het document is opgenomen in 
Bijlage 3. Uit de berekingen volgt dat de invallende geluidsbelasting op de gevel ligt op Lden 

44dB. In de bijlage is de berekende gevelwaarde grafisch eveneens weergegeven. Hieruit 
kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 

1. binnen het plangebied is de invallende geluidswaarde op de voorgenomen gevel 
berekend, deze ligt onder de voorkeursgrenswaarde van Lden 48dB. 

2. op grond van de Wgh zijn er geen belemmeringen voor de bouw van het voorgenomen 
object. 

3. een nader of aanvullend akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting a.g.v. 
wegverkeerslawaai is niet noodzakelijk. 

Industrielawaai

Zoals reeds benoemd in paragraaf 4.1 geldt ten opzichte van het omliggende agrarische 
bedrijf een richtafstand van 30 m voor het aspect geluid. De afstand tussen de nieuw te 
realiseren woning en het bouwvlak van het agrarisch bedrijf is 70 m. Hiermee wordt 
ruimschoots voldaan aan de benodigde onderlinge afstand. 

4.5  Luchtkwaliteit

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 onder meer 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). 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de 
bijdrage aan de 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 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

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

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 50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen 
deze zones is toetsing aan de grenswaarden die genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Toets

Zoals bovenstaand is aangegeven zijn er een aantal voorbeelden waarin sprake is van een 
ontwikkeling die in betekende mate bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Als het vergelijk 
wordt gemaakt met het onderhavig plan, kan geconcludeerd worden dat een dergelijke 
kleinschalige ontwikkeling (toevoegen van één extra woning) niet in betekende mate bijdraagt 
aan de luchtverontreiniging. 
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Er blijft sprake van een goed woon- en leefklimaat in de omgeving. Het aspect luchtkwaliteit 
vormt geen belemmering voor onderhavig plan. 

4.6  Externe veiligheid

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. Per 1 januari 2010 moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en 
ander brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst 
aan wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid. Concreet gaat het om 
risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en transport 
gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is 
afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

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

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen 
(cRvgs). Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Bevb) en de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 

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

Plaatsgebonden risico (PR): Risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een 
kans per jaar dat een persoon onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 
verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen een 
inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen 
overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 
inrichting en een ongewoon voorval binnen de inrichting waarbij een gevaarlijke stof 
betrokken is.

In het BEVI zijn de risiconormen wettelijk vastgelegd. Deze normen zijn niet effectgericht maar 
gebaseerd op een kansberekening. Tevens geven de risiconormen alleen de kans weer om als 
direct gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen te overlijden. Gezondheidsschade en de 
kans op verwonding of materiële schade zijn daarin niet meegenomen. Er is in het BEVI geen 
harde norm voor het groepsrisico vastgesteld. Voor het groepsrisico geldt geen norm maar 
slechts een oriënterende waarde. Er is sprake van een verantwoordingsplicht in geval van een 
toename van het groepsrisico.

Risicokaart 

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.

Toets

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van minstens 820 m van het plangebied geen 
risico's op basis van de externe veiligheid zijn gelegen, derhalve geldt dat het plangebied: 

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

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en 
regelgeving met betrekking tot externe veiligheid.
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4.7  Water

Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in 
ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte 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). 

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de 
oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese Unie. Aan alle oppervlaktewateren in 
een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. 
Ruimtelijk relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan 
(inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Waterbeheerplan 2016-2021

De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 27 oktober 2015 het 
Waterbeheerplan 2016- 2021 "Het waterschap midden in de maatschappij" 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. 

Watertoetsproces

Op 27 maart 2017 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 4. Op 
basis van de verrichte watertoets geldt de normale procedure.  

Waterveiligheid

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een 
zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen 
van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse 
gebieden tegen hoog water. Het plangebied ligt niet buitendijks.

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

Voldoende water

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

Het plangebied is gelegen in een gebied met een substantieel risico op opbarsten van de 
grond bij 110 cm tot 120 cm ontgraving. Indien initiatiefnemer overgaat tot het ontgraven van 
de grond tot een diepte van ca. 110 cm of dieper adviseert het waterschap te overwegen om 
gericht onderzoek te doen naar het opbarstrisico ter plaatse. Opbarsten of (bijna) aansnijden 
van het pleistocene zandpakket dient voorkomen te worden vanwege de kans op instabiliteit 
van de bodem, ongewenste kwel of inzijging.

Ten behoeve van de planontwikkeling is mogelijk bronnering nodig waarbij het grondwater 
wordt weggepompt om werkzaamheden in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen 
uitvoeren. Het waterschap kijkt onder andere naar effecten van een onttrekking op 
verontreinigingen in de omgeving, verzakking, bodemdaling of gevolgen voor de natuur. Het 
onttrekken en lozen van grondwater dient gemeld te worden.

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied 
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toegevoegd. Derhalve is er geen sprake van noodzaak voor extra compensatie aangaande 
waterberging. 

Schoon water

Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de 
aquatische flora en fauna in het beheergebied. De chemische toestand van deze wateren 
vormt hier geen belemmering voor. 

In de nabijheid van het perceel bevindt zich op dit moment geen openbaar rioolstelsel, terwijl 
de voorgenomen ontwikkeling ziet op een nieuwe lozing van huishoudelijk afvalwater. De 
lozing van huishoudelijk afvalwater uit de te realiseren woning betreft een nieuwe lozing. Het 
is niet toegestaan het afvalwater aan te sluiten op de septic tank van de bestaande woning. 
Het waterschap denkt graag met de initiatiefnemer mee over de verwerking van dit 
afvalwater. De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de meldings- en/of vergunningsplicht bij 
de handelingen in of nabij het watersysteem. Indien het voor de realisatie van het plan 
noodzakelijk is om grondwater te onttrekken, dan dient dit ten minste vier weken voor 
aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap te worden gemeld via het 
Omgevingsloket. Een voorgenomen lozing van huishoudelijk afvalwater dient ten minste zes 
weken voor aanvang via het Omgevingsloket gemeld te worden op grond van het Besluit 
lozing afvalwater huishoudens (Blah). Aan de hand van de ingediende gegevens kan het 
waterschap de initiatiefnemer adviseren als sprake is van lozing(en) in oppervlaktewater.

Met inachtneming van de uitgangspunten van de watertoets wordt geconcludeerd dat het 
aspect water geen belemmering vormt voor het onderhavig plan. 

4.8  Ecologie

Bij een ruimtelijk plan moeten de gevolgen van de voorgenomen ontwikkeling met betrekking 
tot aanwezige natuurwaarden in beeld worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de 
relatie van het plan met beschermde gebieden, beschermde soorten, en de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). De wettelijke kaders hiervoor worden gevormd door Europese 
richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), nationale regelgeving (Wet natuurberscherming) 
en provinciale regelgeving (EHS in provinciale verordening). 

Toetsing 

Bij dit bestemmingsplan wordt hiervoor gebruik gemaakt van een quickscan flora en fauna 
(Natuurbank Overijssel, kenmerk: 1063, d.d. 3 april 2017), zie ook Bijlage 5. De resultaten zijn 
in de volgende alinea's opgenomen.

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten, dieren 
en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van 
de voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen 
activiteit een negatief effect heeft op beschermd (natuur)gebied.

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal 
algemeen voorkomende en talrijke faunasoorten geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en 
voortplantingslocaties’ als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling worden uitgevoerd.

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt 
functioneel leefgebied voor beschermde soorten. Mogelijk vliegen vleermuizen soms over het 
plangebied tijdens het foerageren langs de randen en kronen van de bomen net buiten het 
plangebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties voor dit 
aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Het plangebied vormt geen functioneel 
leefgebied voor andere beschermde soorten. Er is geen nader onderzoek vereist en er hoeft 
geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wnb aangevraagd te worden.

Het plangebied behoort niet tot het Nationaal Natuurnetwerk of Natura2000-gebied. Vanwege 
de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op beschermd 
gebied buiten het plangebied.

Conclusie

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 
natuurbescherming of de Omgevingsverordening Flevoland. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de Wnb aangevraagd te worden. De 
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Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Flevoland vormen geen belemmering 
voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

4.9  Archeologie en Cultuurhistorie

Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz), een wijziging 
op de Monumentenwet 1988, van kracht geworden. Deze wijziging van de wet heeft ervoor 
gezorgd dat gemeenten een archeologische zorgplicht krijgen 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. 

4.9.1  Archeologie

Op basis van de archeologische beleidskaart van de gemeente Noordoostpolder is een hoge 
archeologische verwachting van toepassing op de locatie. 

Figuur 4.3: uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: gemeente Noordoostpolder)

Toets 

Ten behoeve van het aspect archeologie heeft afstemming plaatsgevonden met de 
gemeentelijk archeoloog van de gemeente Noordoostpolder. Op de verwachtingskaart is er 
sprake van een hoge verwachting. Deze is gebaseerd is op het onderliggende pleistocene 
dekzand dat ligt op 4 tot 6 m -NAP. Het maaiveld ligt op 2,8 -NAP, dus nog circa 1,2 tot 3,2 m 
boven het dekzand. Gezien het bouwplan zal de bodemingreep niet veel dieper zijn dan een 
meter voor de fundering van de nieuwe woning. Op basis hiervan is dan de kans op 
aantasting van een eventuele vindplaats heel erg gering. Nader archeologisch onderzoek is 
voor onderhavig plan niet noodzakelijk. 
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4.9.2  Cultuurhistorie

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. De bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in 
de Monumentenwet 1988. Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische 
elementen voor latere generaties.

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 
opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische 
waarden rekening is gehouden. De cultuurhistorisch-landschappelijke waarde van de 
Noordoostpolder is groot. Tegelijkertijd is er heel duidelijk de behoefte om te blijven 
verbeteren. Bovendien wil de gemeente ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen, die 
zorgvuldig een plek moeten krijgen in het landschap. Het cultuurhistorisch erfgoed van 
Nederland bestaat uit monumentale panden, historische zichtlijnen, kenmerkende 
landschappen en waardevolle lijn- en/of vlakelementen. Het cultuurhistorisch erfgoed geeft 
een beeld van de geschiedenis van het landschap. Daarom is bescherming van deze 
elementen van belang.

Cultuurhistorie en beleid

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

Erf Drietorensweg en omgeving

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

De ligging van het erf geeft uitdrukking aan het modulaire systeem van verkaveling van de 
polder. Een regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd meest rationele agrarische 
verkaveling; een kavelmaat van 300 langs de weg en 800 meter in de diepte. Die verkaveling 
leidde tot agrarische bedrijven van 12 tot 48 hectare, dus variërend van een halve tot 2 
kavels. De kavels zijn aan de achterzijde begrensd door een tocht. Het erf van ca. 1 ha. is 
gesitueerd aan de weg in de hoek van de kavel, naast de kavelsloot, alleen of in clusters van 
2, 3 of 4 erven. 
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Figuur 4.4: molulaire opbouw

De grootte van het erf zegt verder iets over de grootte van het bedrijf. De Bedrijven met 
minder dan 24 hectare kregen een boerenerf van 0,7 tot 0,8 hectare. Voor bedrijven van 24 
hectare en groter werden erven van 0,9 tto 1,0 hectare ingepland. Dit was bovendien 
gebaseerd op een functionele analyse van de inrichting van het boerenerf door 
landschapsarchitect Bijhouwer. Kortom de grootte van het erf zegt iets over de 
oorspronkelijke omvang/uitgifte van het bedrijf. Het erf aan de Drietorensweg is iets groter 
dan 0,8 ha. Het laat zien dat hier van oorsprong een kleiner bedrijf van 12 ha. was gevestigd. 
De hoeveelheid erven, op iedere kavel 1, aan de Drietorensweg is hier ook een indicatie voor.

Assenkruis

Verder ligt het erf tegen het zogeheten 'assenkruis' van de polder aan. Het assenkruis, het 
complement van de dorpenringweg, verbindt deze niet alleen met het centrale Emmeloord, 
maar draagt ook zorg voor de verankering van de Noordoostpolder aan zijn omgeving. Het 
assenkruis is niet eenduidig van opbouw, maar bestaat meestal uit een vaart (hier de 
Enservaart) en een hoofdweg (Kamperweg), die van elkaar gescheiden zijn door een 
beplantinstrook. Samen met een beplante parallelweg (Hier de Drietorensweg) begrenst deze 
singel een zone die zich door zijn maat (800 m breed; één kaveldiepte) onderscheidt van de 
overige ruimtes in de polder (meestal 1600 m; twee kaveldieptes). De dorpenringweg en 
assenkruis vormen samen het netwerk van hoofdwegen vanaf welke de meeste mensen de 
polder beleven.
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Figuur 4.5: voorbeeld assenkruis

Het erf

Het erf zelf heeft ook een aantal kenmerken die bijdragen aan de bijzondere inrichting van de 
polder.  

De oorspronkelijk aanwezige montageschuur (in de volksmond schokbetonschuur, genoemd 
naar de bouwer NV Schokbeton) is er een van het type B5 (vijf spantvakken). Het 
basisontwerp bestond uit één groot rechthoekig gebouw met een centrale tas, een zadeldak 
en rechte topgevels. De daadwerkelijke plattegrond was afhankelijk van de bedrijfsomvang, 
eventuele graslandverplichting en tijdstip van bedrijfsuitgifte.

Verder was/is het principe nog zichtbaar dat wanneer de vrijstaande pachterswoning en 
schuur een gelijke dakhelling hadden, beide gebouwen zodanig geplaatst werden dat de 
nokken parallel liepen. Via het gebruik van eenzelfde dakbedekking (rode pannen) werd 
gezorgd voor eenheid.

Wat verder opvalt is de aanwezigheid van een min of meer volwassen erfsingel. Ook deze 
singel is een basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. Het kent een vast 
maatvoering. Het type beplanting was deels afhankelijk van de ondergrond. Het doel was 
vooral om beschutting te creëren in het open vlakke polderland en een stukje menselijke 
maatvoering aan te brengen. De erfsingels zijn daarmee een belangrijk element op het 
schaalniveau van de polder als geheel. Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het 
groene eilanden in een open agrarische bedrijfsruimte. Meer informatie hierover is terug te 
vinden in Bijlage 6.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

5.1  Planopzet en systematiek

De in hoofdstuk 2 beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een 
bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid, bedrijven en burgers. Het 
bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding (plankaart) en regels en is voorzien van een 
toelichting. De regels en verbeelding (plankaart) vormen het juridisch bindende deel. Op de 
verbeelding worden de toegekende bestemmingen en aanduidingen visueel weergegeven. De 
regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de 
gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik 
van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De toelichting heeft zelf geen juridische 
bindende werking, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de 
onderbouwing van de opgenomen bestemmingen.

5.2  Toelichting op de regels

5.2.1  Opbouw

In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels 
gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier 
hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de 
algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is 
aangesloten op de SVBP2012, zoals verplicht is sinds 1 juli 2013. Dit houdt onder meer in dat 
het plan IMRO-gecodeerd wordt opgeleverd. Navolgend wordt de opbouw, indeling en 
systematiek van de regels kort toegelicht. 

Inleidende regels

Begrippen

In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte 
begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. 
Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot 
verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. 

Wijze van meten

Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven 
wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de 
verbeelding (plankaart) geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden.

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

bestemmingsomschrijving: 

De omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de 
aan de grond toegekende functies;

bouwregels:

In de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels 
geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd. 
Indien mogelijk wordt verwezen naar bouwvlakken en aanduidingen op de verbeelding 
(plankaart);

afwijken van de bouwregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van de bouwregels 
ten aanzien van het oppervlak en de vorm van bijbehorende bouwwerken;

specifieke gebruiksregels:

In dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval zijn toegestaan dan 
wel strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke toegestane en strijdige 
gebruiksvormen genoemd, maar alleen die functies, waarvan het niet op voorhand duidelijk is. 
Het gaat hierbij in feite om een aanvulling/verduidelijking op de in de 
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bestemmingsomschrijving genoemde functies;

afwijken van de gebruiksregels:

Bij een omgevingsvergunning kan onder voorwaarden worden afgeweken van het in de 
bestemmingsomschrijving beschreven gebruik van hoofdgebouwen.

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel:

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 
bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 
mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 
gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld;

Algemene gebruiksregels:

Deze bepaling bevat een opsomming van strijdig gebruik van gronden en bouwwerken in 
algemene zin;

Algemene afwijkingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af te 
wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij 
toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven;

Algemene wijzigingsregels:

In deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te 
wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbevoegdheden met een algemene strekking. De criteria, 
die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn 
aangegeven;

Overige regels:

Hier staan regels geformuleerd ten aanzien van bijvoorbeeld welstand en wegverkeerslawaai 
en er wordt de mogelijkheid geboden om nadere eisen aan de plaats en de afmetingen van 
de bebouwing.

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

Bouwwerken welke op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan 
(of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd 
met de bebouwingsregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal 
opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk 
bouwwerk alsnog een bouwvergunning kan worden verleend. Burgemeester en wethouders 
kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het 
overgangsrecht is opgenomen zoals opgenomen in artikel 3.2.1 Bro. Het gebruik van de grond 
en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag 
eveneens worden voortgezet;

Slotregel: 

Deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. 

5.2.2  Bestemmingen

Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals 
bouwregels, gebruiksregels en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de  
bestemmingen  'Wonen', in dit plan opgenomen:

Enkelbestemmingen 

'Wonen'

Bestaande burgerwoningen hebben de bestemming “Wonen” gekregen. Op de verbeelding is 
per bestemmingsvlak middels een aanduiding aangegeven hoeveel woningen aanwezig 
mogen zijn. 

Binnen het bestemmingsvlak is in dit geval maximaal één woning toegestaan. De maatvoering 
van bebouwing is gelimiteerd conform de regels van de beheersverordening 'Landelijk gebied'. 
In dit geval is de bestaande situatie voor wat betreft de bestaande woning uitgangspunt. 
Afwijkende maatvoering mag daarbij worden gehandhaafd. 

'Wonen - Extra woningen op erven'
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Voor extra woningen op erven is de bestemming 'Wonen - Extra woningen op erven' 
toegekend. Daarbij is middels een aanuididng de locatie voor de extra woning weergegeven. 
Voor deze woningen zijn specifieke regels geformuleerd.

In onderhavig geval is ervoor gekozen om de bestaande schokbetonschuur te saneren en 
hiervoor in de plaats één nieuwe woning te realiseren.

'Groen - Erfsingel'

De erfsingel rondom het erf is aangemerkt als 'Groen - Erfsingel'. De erfsingels in 
Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. Het 
kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels afhankelijk van de ondergrond. Het 
doel is vooral om beschutting te creëren in het open vlakke polderland en een stukje 
menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels zijn daarmee een belangrijk element op 
het schaalniveau van de polder als geheel.

Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open agrarische 
bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van 
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van 
Noordoostpolder. Dit gebied behoort niet tot het achtererfgebied binnen deze bestemming is 
daarmee geen vergunningvrije bebouwing toegestaan.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, 
eerste lid, sub f van het Besluit ruimtelijke ordening 2008 (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. 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, waaronder leges en planschadekosten, komen voor rekening van de 
aanvrager. Hiermee is het kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van 
artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1  Vooroverleg

Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat het bestuursorgaan, dat 
belast is met de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg pleegt met instanties, zoals 
gemeenten, waterschappen, provinciale diensten en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor 
ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het 
geding zijn.

Rijksdiensten
Op 1 januari 2012 is de Vrom-Inspectie samengevoegd met de Inspectie V&W tot de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT heeft in het nieuwe toezichtbeleid geen adviserende 
en coördinerende rol meer met betrekking tot de advisering over gemeentelijke ruimtelijke 
plannen. Dit betekent onder meer dat geen plannen voor vooroverleg naar de ILT gestuurd 
hoeven te worden.  Omdat de coördinatierol vervalt, reageren andere rijksdiensten 
(Rijkswaterstaat, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) afzonderlijk.

Rijkswaterstaat
Bij brief van 10 februari 2012 heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat zij tijdig betrokken wenst 
te worden bij plannen die betrekking hebben op de drie netwerken die bij Rijkswaterstaat in 
beheer zijn: het hoofdwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem. 
Aangezien geen van de belangen van Rijkswaterstaat in het plan betrokken zijn, is 
vooroverleg met deze dienst niet vereist.

Defensie
Bij brief van 16 februari 2012 wordt aangegeven dat binnen het Ministerie van Defensie de 
behartiging van ruimtelijke plannen wordt uitgevoerd door de Dienst Vastgoed Defensie. Het 
gaat hierbij om militaire terreinen (direct ruimtebeslag), het beheer van diverse zoneringen, 
brandstofleidingen, verstoringsgebieden, laagvliegroutes en -gebieden (indirect ruimtebeslag). 
De belangen die door het Ministerie van Defensie worden bewaakt, spelen in het voorliggend 
plan geen rol. Vooroverleg met de Dienst Vastgoed Defensie (Directie noord) is niet vereist.

Ministerie van Economische Zaken
Bij brief van 6 maart 2012 wordt aangegeven dat gemeentelijke bestemmingsplannen die een 
relatie hebben met rijksinpassingsplannen op het terrein van energie-infrastructuur gemeld 
moeten worden bij het Ministerie van Economische Zaken. Het onderhavige bestemmingsplan 
heeft geen raakvlakken met de energie-infrastructuur, waardoor vooroverleg met dit 
ministerie niet vereist is.

Provincie Flevoland

Conform het door de provincie Flevoland gehanteerde beleid is het plan voor vooroverleg 
verzonden aan de provincie Flevoland. De provincie heeft in haar reactie aangegeven aan dat 
geen provinciaal belang bij het plan betrokken is. Daarnaast zijn gemaakte opmerkingen van 
de provincie Flevoland verwerkt in het bestemmingsplan. De vooroverlegreactie is opgenomen 
in Bijlage 7.

Waterschap Zuiderzeeland
Op 27 maart 2017 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap. 
De conclusie van die digitale toets is dat de normale procedure van toepassing is. Op basis 
hiervan heeft op 28 maart 2017 telefonische afstemming plaatsgevonden met het waterschap 
Zuiderzeeland. Hierin is aangegeven dat de compensatieverplichting niet van toepassing is, 
omdat verharding vrijwel niet toeneemt. Wel relevant is de wijze waarop afvalwater wordt 
afgevoerd en dit is beschreven in paragraaf 4.7. Daarnaast heeft emailcorrespondentie met 
het waterschap plaatsgevonden en het positieve resultaat hiervan is opgenomen in Bijlage 8. 
Hiermee is voldaan aan het verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 16 november 2017 voor een periode van 
zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten 
aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging 
zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  onderbouwing sloop Drietorensweg 7 in Ens
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Onderbouwing sloop Schokbetonschuur Drietorensweg 7, Ens 
 
 

Onderstaande bouwkundige aspecten zijn voor ons reden over te gaan tot sloop van de Schokbetonschuur.. 

 

1.1 De dakpannen zijn versleten. Dit is zichtbaar door het afschilferen. 

1.2  De gordingen van het dak begin door te zakken.  

1.3 Er is betonrot, waardoor hier en daar het betonijzer in het zicht komt, waardoor er inmiddels roest 

aan de wapening is ontstaan. 

1.4 Er is een betonvloer met koelgoten aanwezig. 

1.5 Op de gevels is aan de binnenzijde voor een belangrijk deel polyurethaan schuimisolatie 

aangebracht. 

1.6 De schokbeton van dit type heeft aan de binnenzijde het verstevigingprofiel. 

1.7 De fundering van de schuur is niet van heipalen voorzien. De spanten staan op z.g. 

funderingsputten. 

 

Bouwkundige maatregelen die het gevolg zijn van bovenstaande: 

2.1 Om er een woning in te maken zal het complete dak verwijderd moeten worden. 

2.2 De bestaande betonvloer inclusief koelgoten moet er uitgebroken en verwijderd worden. 

2.3 Voor het aanbrengen van een gemetselde buitenmuur met isolatie zullen er eerst aan de buitenzijde 

heipalen aangebracht moeten worden met een nieuwe fundering. 

2.4 Voor een nieuwe indeling binnen zullen er ook binnen heipalen met fundering gemaakt moeten 

worden. Dit om een geïsoleerde systeemvloer aan te kunnen brengen en dragende binnenmuren. 

2.5 De bestaande betonnen ramen zullen verwijderd moeten worden in verband met het plaatsen van 

nieuwe kozijnen. 

2.6 Doordat het verstevigingprofiel van de schokbetonelementen aan de binnenzijde zit, zal er een extra 

spouw aangebracht moeten worden om vochtproblemen te voorkomen. 

2.7 Aan de buitenzijde moet sowieso isolatie aangebracht worden alvorens een nieuwe buitenmuur 

gebouwd kan worden. 

2.8 Er moeten op diverse plaatsen extra bouwkundige maatregelen getroffen worden om koude bruggen 

op te lossen. 

2.9 Om een bruikbare verdieping te realiseren zullen er dakkapellen geplaatst moeten worden. 

 

Na het plaatsen van nieuwe kozijnen, afgestemd op het gebruik in een nieuwe situatie, een nieuwe 

buitenmuur en een nieuw dak voorzien van dakkapellen is de schokbeton schuur als zodanig niet meer 

herkenbaar.  

In het kader van “het experimentenkader extra woningen op erven” passen toch ook situaties waarbij de 

schokbetonschuur is vervangen door een nieuwbouw woning met de contouren en goothoogte van de 

huidige schokbetonschuur en passend in het landelijk gebied. 

 

J.A. Ritsema 

 

 



   

Bijlage 2  verkennend bodemonderzoek Drietorensweg 7 in Ens
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van Ad Fontem op het 
terrein aan de Drietorensweg 7 in Ens door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van een woning. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat zich op 
de locatie een bovengrondse opslag voor bestrijdingsmiddelen heeft bevonden. Deze locatie 
wordt als verdachte deellocatie beschouwd. Het overige deel van de locatie kan als onverdacht 
worden beschouwd. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 
van bodem en grond”. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op de verdachte deellocatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskernen ook daadwerkelijk op de vermoede plaatsen aanwezig 
zijn en in hoeverre de verontreinigende stoffen in de grond en het freatisch grondwater 
respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden overschrijden.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in april en mei 2017 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 
2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat 
Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
Tevens worden de resultaten vergeleken met de wetgeving inzake asbest in bodem en puin, 
welke door de ministeries van SZW en I & M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een 
restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 
 

2.1 Beschrijving huidige situatie 
 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Drietorensweg 7, op circa 1.2 kilometer ten noorden 
van de bebouwde kom van Ens. Het te onderzoeken deel van het terrein heeft de RD-
coördinaten x = 184.280 en y = 518.595 en is kadastraal bekend als gemeente N.O.P. (Ens), 
sectie C, perceelnummer 1090. De Drietorensweg is ten zuidwesten van de onderzoekslocatie 
gelegen. 
 
Bebouwing en verharding 
Op de locatie aan de Drietorensweg 7 bevindt zich een woning met twee schuren. Een van 
deze schuren zal worden gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw van een woning. De 
onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel, en bestaat uit de projectie van het 
bouwblok. De onderzoekslocatie is bebouwd met de te slopen schuur en is deels verhard met 
tegels. Het overige deel is onbebouwd en onverhard en bestaat uit gras of ligt braak. 
 
Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie betreft een deel van het perceel, en bestaat uit de projectie van het 
bouwblok. De onderzoekslocatie overlapt de bestaande, te slopen schuur.  
De schuur is thans deels verhuurd ten behoeve van de opslag van oldtimers. De andere 
ruimtes zijn voor opslag voor privédoeleinden. Deze ruimtes zijn deels voorzien van tegels. Het 
overige deel is voorzien van een betonvloer. In deze schuur bevindt zich in de oosthoek een 
voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen. Deze opslag wordt als verdachte deellocatie 
meegenomen in het onderzoek.  
 
In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning 
dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op het te bebouwen terreindeel. 
De onderzoekslocatie is bebouwd met de te slopen schuur en deels verhard met klinkers en  
deels onverhard (gras of braakliggend). De onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 
1100 m². 
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en is de tekening behorende bij 
de milieuvergunning (uit 1982) opgenomen. Tevens is de situatieschets opgenomen waarop de 
boorlocaties uit onderhavig bodemonderzoek zijn weergegeven. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (Ad Fontem) en bij 
de gemeente Noordoostpolder en omgevingsdienst OFGV. De volgende informatie is 
verzameld: 
- De locatie is op de bodemkwaliteitskaart van gemeente Noordoostpolder aangeduid als:  
  Achtergrondwaarde 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming 
- Door de eigenaar is aangegeven dat de te slopen schuur/loods tot voor circa 10 jaar werd  
  gebruikt voor de opslag van pootaardappelen. Er werden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. 
- Vóór 1985 was in deze loods een kleine ruime voor opslag van bestrijdingsmiddelen (niet  
  bekend is welke bestrijdingsmiddelen dit waren). 
- Vóór 1985 waren op basis van de milieutekening uit 1982 diverse brandstoftanks aanwezig.    
  De huidige eigenaar betwijfelt de aanwezigheid van deze tanks, met uitzondering van een  
  bovengrondse HBO-tank bij de huidige woning. Deze tanks bevinden (bevonden) zich op  
  ruime afstand van de onderzoekslocatie en worden derhalve niet meegenomen in het  
  onderzoek. 
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- Voor zover bekend is er op het te bebouwen terreindeel nooit sprake geweest van opslag in   
  tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel 
- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor  
  werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn (behoudens de eerder  
  genoemde bestrijdingsmiddelenopslag). 
- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en  
  hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden 
- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor  
  werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn (behoudens de eerder  
  genoemde bestrijdingsmiddelenopslag). 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. Er  
  bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of sloopafval direct naast of op  
  de onderzoekslocatie.  
- Er is nog niet eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. 
 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
 
Bodemopbouw  
De bodem van de Noordoostpolder bestaat voornamelijk uit zware zeekleigronden en zavel. 
Plaatselijk komen veenlagen voor.  
De Holocene deklaag vormt de bovenste beschermende laag voor het eerste watervoerende 
pakket. Het eerste watervoerend pakket wordt gevormd door de Forma-ties van Kreftenheye, 
Twente en Eem. Het tweede watervoerend pakket onder de scheidende laag wordt gevormd 
door de formaties van Urk, Enschede en Harderwijk. Tabel 1 vat het bovenstaande kort samen. 
 
Tabel 1. 

van 
(m ten opzichte van 

NAP) 

tot 
(m ten opzichte van 

NAP) 

lithologie formatie 

+ 1 - 5 klei Naaldwijk 
- 5 - 10 veen Nieuwkoop 

- 10 - 190 grof zand Boxtel, Kreftenheye, 
Urk, Appelscha, Peize 

- 190 245 leem en zandlagen Maassluis 

 
Geohydrologie  
In de Noordoostpolder komen met name de grondwatertrappen IV, VI en VII voor. De 
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) ligt over het algemeen tussen de 40 en 80 cm 
onder maaiveld. De gemiddeld laagste grondwaterstand ligt 80 cm of meer onder maaiveld.  
De stijghoogtes variëren van NAP - 3 m in het noorden tot NAP - 5 m in het zuidwesten van de 
Noordoostpolder.  
Ongeveer de helft van de Noordoostpolder is een kwelgebied. Kwel komt met name voor ten 
westen van Emmeloord en aan de oostrand van de polder.  
 
De grondwaterstromingsrichting op de onderzoekslocatie is zuidoostelijk (bron: RUD).  
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 
van bodem en grond”.  
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan het grootste deel van de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. Er is één 
verdachte deellocatie aan te wijzen. Het betreft de voormalige bovengrondse opslag van 
bestrijdingsmiddelen. 
 
De hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740 wordt voor het onverdachte deel van de 
locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie geen of slechts licht 
verhoogde gehalten worden gemeten.  
De locatie van de voormalige bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen wordt beschouwd 
als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van OCB in de grond en in het grondwater. De 
hypothese “verdachte locatie” uit NEN 5740 wordt gebruikt. De onderzoeksstrategie op de 
verdachte deellocatie is gebaseerd op de NEN 5740, paragraaf 5.3: Onderzoeksstrategie voor 
een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 
verontreinigingskern (VEP).  
 
In de normen NEN 5740 zijn voor onverdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor 
een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De 
gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de 
bodemkwaliteit ten behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplan-wijziging of 
eigendomsoverdracht.  
 
De onderzoeksstrategie alsmede het boorplan zijn goedgekeurd door de gemeente 
Noordoostpolder. In overleg met de gemeente is er voor gekozen de peilbuis op de verdachte 
deellocatie te combineren met het overige te onderzoeken terreindeel. Hierbij wordt de peilbuis 
voor de voormalige toegangsdeur van de bestrijdingsmiddelenopslagruimte geplaatst. 
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot 
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal 
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbest op en in de bodem 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
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Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de boringen tot een 
halve meter diepte conform NEN 5707 vervangen door inspectiegaten ten behoeve van 
onderzoek op asbest.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897 van toepassing, “Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat”. 
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte en verdachte 
locaties uit NEN 5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende 
NEN- en NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Onverdacht terreindeel 
Op een terreindeel van circa 1100 m² worden in totaal 8 boringen verricht (gecodeerd als 1 tot 
en met 8), waarvan 6 tot 0.50 meter en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor 
het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters ten behoeve van het 
onderzoek op de onverdachte locatie wordt gebruik gemaakt van de peilbuis op de verdachte 
deellocatie (ter plekke van de voormalige bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen).  
 
Voormalige bovengrondse opslag bestrijdingsmiddelen 
Ter plaatse van de voormalige bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen wordt 1 peilbuis 
geplaatst. Hiertoe wordt één diepe boring verricht met behulp van een Edelmanboor en 
overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis (peilbuis 11).  
 
Van iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het 
opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Eventuele asbestmonsters worden onderzocht door ACMAA Asbest BV, een door de Raad voor 
Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze analyses 
worden in een verkennend onderzoek van deze omvang drie (meng)monsters samengesteld en 
er wordt één grondwatermonster genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Asbestanalyses vinden alleen dan plaats, indien zintuiglijk asbestverdacht materiaal wordt 
waargenomen. Indien zintuiglijk asbestverdachte materialen worden waargenomen, wordt per 
gat een materiaal(verzamel)monster samengesteld. De eventuele monsters worden onderzocht 
door ACMAA Asbest BV, een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium.  
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Tabel 2: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

Bovengrond t.p.v. voormalige 
opslag bestrijdingsmiddelen 
(1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, OCB, lutum 
en droge stof 

Grondwater (1x) 
(combinatiepeilbuis) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), OCB, zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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3.4 Toetsing analyses 
 

3.4.1. Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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3.4.2. Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in bodem 
en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest 
een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses en de asbestanalyses worden weergegeven in paragraaf 
4.3. en in paragraaf 4.4. worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in april en mei 2017 uitgevoerd door de heer R. Veltmaat. De 
veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/07).  
 
Er zijn op 7 april 2017 in totaal 9 boringen verricht met behulp van een Edelmanboor. 
Bij het boren is ter plekke van boringen 4 en 8 is puin aangetroffen, waarna deze direct zijn 
vervangen door inspectiegaten. Ten behoeve van het asbestonderzoek zijn de boringen 4 en 8 
tot een diepte van 0.5 meter vervangen door gaten met een lengte en een breedte van 0.3x0.3 
meter (er is doorgeboord tot op de ondergrond (ongeroerde bodem). Het opgegraven materiaal 
is uitgezeefd over 16 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De gaten 
zijn handmatig met een schop gegraven. 
 
Ter plekke van de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen is met behulp van een 
Edelmanboor één boring doorgezet tot 3.4 meter diepte, ten behoeve van het plaatsen van de 
peilbuis (boring/peilbuis 11). Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een zuigerboor 
gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter met een 
lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met een 
diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een filterkous 
aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van hemelwater in het 
filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke 
bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot circa 1.2 meter 
min maaiveld (m-mv) is zwak tot sterk zandige leem opgeboord. Hieronder is sterk kleiige veen 
aangetroffen. Vanaf circa 1.7 m-mv is tot einde boordiepte (3.4 m-mv) matig fijn, zwak siltig 
zand opgeboord. In de ondergrond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn, 
met uitzondering van de puinlagen (>50% puin) ter plekke van monsterpunten 4 en 8, geen  
bodemvreemde materialen waargenomen.  
 
De funderingslagen (puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek, omdat deze 
lagen niet aan de definitie bodem voldoen. Het opgeboorde materiaal is wel beoordeeld op de 
aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen 
asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld, in de puinlagen of in de bodem. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
 
Er was te weinig fijne fractie voorhanden uit inspectiegaten 4 en 8; er is 12 kilo verzameld in 
plaats van de voorgeschreven 25 kilo. 
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Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

Onverdacht terreindeel 

BG  1 
2, 3, 5 en 6 

7 
8 

0.20 - 0.70 
0 - 0.50 

0.30 - 0.80 
0.40 - 0.70 

Standaard 
pakket 

OG  1 en 2 
4 

0.80 - 1.20 
0.50 - 0.70 

Standaard 
pakket 

MM FF - 4+8 4 en 8 0 - 0.5 Asbest 

Voormalige bovengrondse opslag bestrijdingsmiddelen 

BG 11 0 - 0.50 Standaard 
pakket + OCB 

 
 
Op 14 april is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 
5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat 
de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is 
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet) als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

11 2.4 - 3.4 2.00 6.3 484 31 Goed  

 
De waarden voor de pH en de EC worden normaal geacht. In het grondwatermonster is een 
hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De 
peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis 
zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er 
geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (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. 
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
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In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele van de onderzochte stoffen in (zeer) licht tot 
sterk verhoogde concentraties aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In de ondergrond 
zijn geen van de onderzochte stoffen in verhoogde concentraties gemeten. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

(Meng) 
monster 

Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond1- 
of Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Onverdacht terreindeel 

Bovengrond 
BG I 

Kwik 
Lood 

0.17 
82 

0.218 * 
141.1 * 

0.15 
50 

36 
530 

Voormalige bovengrondse opslag bestrijdingsmiddelen 

Bovengrond 
BG II 

Kwik 
Lood 
Hexachloor-
benzeen 
Drins 
DDD 
DDE  
DDT 
OCB (som) LB 

0.25 
86 

0.0072 
 

0.021 
0.076 
0.14 
0.36 
0.61 

0.3219 * 
149.7 * 
0.0288 * 

 
0.0816 * 
0.3052 * 
0.5272 * 
1.432 ** 
2.406 * 

0.15 
50 

0.0085 
 

0.015 
0.020 
0.10 
0.20 
0.4 

36 
530 
2 
 

4 
34 
2.3 
1.7 

 

Peilbuis 11 
(combinatie 
met 
onverdacht 
terreindeel) 

Barium 
Lood 
Zink 
Beta HCH 
Dieldrin 

170 
150 
130 
0.01 

0.011 

170 * 
150 *** 
130 * 
0.01 * 

0.011 * 

50 
15 
65 

0.008 
0.0001 

625 
75 

800 

1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV is het analyserapport van het asbestonderzoek opgenomen. In het mengmonster 
van de fijne fractie van inspectiegaten 4en 8 is geen asbest aangetoond.  
 
 

4.5 Herbemonstering grondwater 
 
Naar aanleiding van het sterk verhoogde loodgehalte in het grondwater is besloten een 
herbemonstering van het grondwater uit peilbuis 1 uit te voeren om eventuele meetfouten uit te 
sluiten. 
 
Derhalve is de peilbuis op 30 mei 2017 opnieuw bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren 
heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is 
op toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald 
en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt 
(bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens 
staan weergegeven in tabel 6. 
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Tabel 6: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

11 2.4 - 3.4 2.30 6.8 245 1 Goed 

 
De waarden voor de pH, de EC en de troebelheid worden normaal geacht. 
 
 

4.6 Analyseresultaat herbemonstering grondwater 
 
Het analyseresultaat is weergegeven in bijlage III. In het grondwatermonster na 
herbemonstering is geen lood boven de detektielimiet aangetoond.  
 
Gezien de lange standtijd van het grondwater (waarbij ook de troebelheid een normale waarde 
heeft bereikt) wordt dit gehalte representatief geacht.  
 
 

4.7 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - Kwik en lood 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met metalen niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en 
bewoning). Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, wordt het uitvoeren van 
nader onderzoek in de bodem niet noodzakelijk.  
  
Bovengrond - BG II - Hexachloorbenzeen, Drins, DDD, DDE en DDT 
De oorzaak voor de licht verhoogde gehaltes wordt gezocht in mogelijke morsverliezen tijdens 
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Aangezien voor DDT de tussenwaarde wordt overschreden, 
dient officieel aanvullend onderzoek plaats te vinden. Gezien het feit dat dit grondmonster uit de 
meest verdachte bodemlaag is genomen en er geen sprake is van een sterke verontreiniging 
achten wij nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Grondwater - Barium, zink, Beta HCH en Dieldrin 
De aangetoonde licht verhoogde barium- en zinkgehaltes in het grondwater zijn mogelijk te 
wijten aan plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn 
roesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in 
de bodem. De concentraties HCH en Dieldrin houden mogelijk verband met de voormalige 
opslag van bestrijdingsmiddelen. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, 
wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van Ad Fontem is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op 
een terreindeel ter grootte van circa 1100 m² aan de Drietorensweg 7 in Ens.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van een woning. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de 
omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
Het grootste deel van het onderzochte terrein is beschouwd als niet verdacht. Een deel is als 
verdachte deellocatie meegenomen. Dit betreft de voormalige opslag van bestrijdingsmiddelen.  
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er op het onverdachte deel 8 boringen verricht, waarvan er 2 zijn doorgezet tot 2.0 
m-mv. Ter plekke van de voormalige bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen is één 
boring verricht tot 3.4 meter diepte. Deze boring (11) is afgewerkt tot combinatiepeilbuis, welke 
gebruikt is voor zowel de onverdachte locatie als de verdachte deellocatie. 
 
Gebleken is dat de bodem tot circa 1.2 m-mv bestaat uit zandige leem. Hieronder is sterk 
kleiige veen aangetroffen. Vanaf 1.7 m-mv is tot einde boordiepte (3.4 m-mv) matig fijn, zwak 
siltig zand opgeboord. In de grond zijn roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Ter plekke 
van boringen 4 en 8 is een oude puinverharding aangetroffen. Deze boringen zijn vervangen 
door inspectiegaten waarbij een mengmonster van de fijne fraktie is samengesteld ter analyse 
op asbest. Er zijn in de bodem geen bodemvreemde materialen waargenomen. Door de 
veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld, in 
de puinlagen of in de bodem. Het freatische grondwater is in peilbuis 11 aangetroffen op 2.30 
meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses wordt het volgende geconcludeerd: 
 
Onverdachte locatie 
- de bovengrond is licht verontreinigd met kwik en lood; 
- de ondergrond is niet verontreinigd; 
  
Verdachte deellocatie (voormalige opslag bestrijdingsmiddelen) 
- de bovengrond is licht verontreinigd met kwik, lood, hexachloorbenzeen, drins, DDD en 

DDE en matig verontreinigd met DDT; 
- het grondwater (combinatiepeilbuis met onverdachte locatie) is licht verontreinigd met 

barium, zink, Beta HCH en Dieldrin. 
 

 
Resultaten asbestanalyses 
- MM FF 4+8 bevat geen asbest. 
  
 
Hypothese 
De hypothese "verdachte locatie" kan worden aangenomen, aangezien er lichte verontreini-
gingen met bestrijdingsmiddelen zijn aangetoond in de bovengrond en in het grondwater. 
 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
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Conclusies en aanbevelingen 
In de boven- en ondergrond op de onverdachte locatie zijn enkele lichte verontreinigingen 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen 
reden om een nader onderzoek uit te voeren op de onverdachte locatie. 
 
Ter plekke van de voormalige bovengrondse opslag van bestrijdingsmiddelen zijn enkele lichte 
verontreinigingen met enkele metalen en bestrijdingsmiddelen aangetoond. Het gehalte DDT 
overschrijdt de tussenwaarde. Gezien het feit dat dit grondmonster uit de meest verdachte 
bodemlaag is genomen en er geen sprake is van een sterke verontreiniging achten wij nader 
onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld, in de puinlagen of in de bodem. Dit is analytisch bevestigd. Het 
mengmonster van de fijne fractie bevat geen asbest. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt aantal boringen of 
inspectiegaten verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

Milieutekening 1982 
Situatieschets Kruse Milieu BV met boorlocaties 

 
 

 



 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Projectnummer: 17018110 Schaal: 1:25000 
Bijlage: I Kaartblad: 21 A 

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 
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:  17018110
:  1:500 (A4-formaat)
:  Juni 2017

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

Tel: 0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

0 25

Drietorensweg 7
8307 PA  Ens

Verkennend bodemonderzoek

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JK

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm

   ondergrondse 
dieseltank, 2000 liter

    vml. bovengrondse 
petroleumtank, 600 liter

      vml. opslag
 bestrijdingsmiddelen
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Driet orensw eg 7  - Ens
projectcode 1 7 0 1 8 1 1 0

datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

1 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

0

-5
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
beige, ophoogzand

-20
leem , sterk zandig, neut raal beige, 
sporen oer

-80
leem , zwak zandig, neut raal grijs, 
beige, sporen oer

-120
veen, sterk kleiig, donker bruin, 
zwart , sporen schelpen

-170
zand, m at ig fijn, zwak silt ig

1

2

3

4

5

2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

0
leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, sporen 
schelpen, sporen oer

-80
leem , zwak zandig, neut raal bruin, 
beige

-120
veen, sterk kleiig, donker bruin, 
zwart

-170
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

1

2

3

4

3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, sporen 
schelpen, sporen oer

-50
leem , zwak zandig, neut raal beige, 
grijs, m at ig oer

1

4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
oude puin verharding grof, geen 
asbest

-40
leem , sterk zandig, neut raal beige, 
bruin, sporen schelpen

1

5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, sporen 
schelpen, sporen oer

1

6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige, sporen 
schelpen, sporen oer

1

7 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-5
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
beige, ophoogzand

-30
leem , sterk zandig, neut raal beige, 
sporen oer, sporen schelpen

1

2

8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0
oude puin verharding, geen asbest

-40
leem , sterk zandig, neut raal beige, 
bruin, sporen schelpen

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Driet orensw eg 7  - Ens
projectcode 1 7 0 1 8 1 1 0

datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 3

1 1 tuin, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 7 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

150

200

250

300

0
leem , sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, beige

-80
leem , zwak zandig, neut raal bruin, 
beige

-120
veen, sterk kleiig, donker bruin, 
zwart

-180
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige

1

1 1

240

340340

140

190



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )



 
 
 
 
 

Bijlage III 
Analyserapporten chemisch onderzoek 



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 14-Apr-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-Apr-2017

Drietorensweg 7 -  Ens

17018110
2017045591/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Drietorensweg 7 -  Ens

1 2 3

1/3

17018110

Analysecertificaat

14-Apr-2017/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Apr-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017045591/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 79.2% (m/m) 78.2 72.8Droge stof

S 3.5% (m/m) ds 2.5 2.6Organische stof

Q 95.9% (m/m) ds 96.9 96.7Gloeirest

S 8.7% (m/m) ds 8.9 9.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 43mg/kg ds 47 38Barium (Ba)

S 0.37mg/kg ds 0.34 <0.20Cadmium (Cd)

S 5.7mg/kg ds 6.5 5.7Kobalt (Co)

S 12mg/kg ds 16 7.5Koper (Cu)

S 0.17mg/kg ds 0.25 0.080Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 15mg/kg ds 15 16Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 22 13Lood (Pb)

S 82mg/kg ds 86 45Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 16 <11Minerale olie (C21-C30)

6.0mg/kg ds 7.7 6.1Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S mg/kg ds <0.0010beta-HCH

S mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

S mg/kg ds <0.0010delta-HCH

1

2

3

BG I -, 1: 20-70, 2: 0-50, 3: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 7: 30-80, 8: 40-70

BG II -, 11: 0-50

OG -, 1: 80-120, 2: 80-120, 4: 40-70 9484961

9484960

9484959

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Apr-2017

07-Apr-2017

07-Apr-2017

M: MCERTS erkend
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17018110

Analysecertificaat

14-Apr-2017/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Apr-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017045591/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds 0.0072Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010Aldrin

S mg/kg ds 0.019Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds 0.018o,p'-DDT

S mg/kg ds 0.34p,p'-DDT

S mg/kg ds 0.0018o,p'-DDE

S mg/kg ds 0.13p,p'-DDE

S mg/kg ds 0.0073o,p'-DDD

S mg/kg ds 0.069p,p'-DDD

S
1)

mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.021Drins (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.076DDD (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.14DDE (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.36DDT (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.57DDX (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.61OCB (som) LB (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.60OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

BG I -, 1: 20-70, 2: 0-50, 3: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 7: 30-80, 8: 40-70

BG II -, 11: 0-50

OG -, 1: 80-120, 2: 80-120, 4: 40-70 9484961

9484960

9484959

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Apr-2017

07-Apr-2017

07-Apr-2017

M: MCERTS erkend



Drietorensweg 7 -  Ens

1 2 3
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17018110

Analysecertificaat

14-Apr-2017/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

07-Apr-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017045591/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.052 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.37 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

BG I -, 1: 20-70, 2: 0-50, 3: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 7: 30-80, 8: 40-70

BG II -, 11: 0-50

OG -, 1: 80-120, 2: 80-120, 4: 40-70 9484961

9484960

9484959

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

07-Apr-2017

07-Apr-2017

07-Apr-2017

M: MCERTS erkend VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG I -, 1: 20-70, 2: 0-50, 3: 0-50, 5: 0-50, 6: 0- 9484959 2  0  50 0533970019

 9484959 8  40  70 0533970015

 9484959 5  0  50 0533970020

 9484959 3  0  50 0533970008

 9484959 6  0  50 0533970022

 9484959 1  20  70 0533970011

 9484959 7  30  80 0533969760

BG II -, 11: 0-50 9484960 11  0  50 0533970016

OG -, 1: 80-120, 2: 80-120, 4: 40-70 9484961 2  80  120 0533970017

 9484961 4  40  70 0533969810

 9484961 1  80  120 0533970010

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



17018110

Drietorensweg 7 -  Ens

07-04-2017

2017045591

07-04-2017

14-04-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

3,5

8,7

Uitgevoerd

% (m/m) 79,2 79,2

% (m/m) ds 3,5 3,5

% (m/m) ds 95,9

% (m/m) ds 8,7 8,7

mg/kg ds 43 90,68 20 190 555 920

mg/kg ds 0,37 0,5435 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,7 11,56 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 19,35 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,17 0,218 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 15 28,07 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 21 28,7 - 10 50 290 530

mg/kg ds 82 141,1 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 6

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 70 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds <0,0010 0,002

mg/kg ds 0,0049 0,014 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9484959

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I -, 1: 20-70, 2: 0-50, 3: 0-50, 5: 0-50, 6: 0-50, 7: 30-80, 8: 40-70

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



17018110

Drietorensweg 7 -  Ens

07-04-2017

2017045591

07-04-2017

14-04-2017

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2,5

8,9

Uitgevoerd

% (m/m) 78,2 78,2

% (m/m) ds 2,5 2,5

% (m/m) ds 96,9

% (m/m) ds 8,9 8,9

mg/kg ds 47 97,79 20 190 555 920

mg/kg ds 0,34 0,5185 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 6,5 13,02 - 3 15 103 190

mg/kg ds 16 26,37 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,25 0,3219 * 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 15 27,78 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 22 30,46 - 10 50 290 530

mg/kg ds 86 149,7 * 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds 16

mg/kg ds 7,7

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 98 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0049 0,0196 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,052 0,052

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,37 0,367 - 0,35 1,5 20,8 40

mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,002 0,801 1,6

mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,003 0,602 1,2

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0072 0,0288 * 0,003 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0028 0,001 0,32

mg/kg ds 0,019 0,076

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028 - 0,001 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0020 0,0056

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,018 0,072

mg/kg ds 0,34 1,36

mg/kg ds 0,0018 0,0072

mg/kg ds 0,13 0,52

mg/kg ds 0,0073 0,0292

mg/kg ds 0,069 0,276

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,021 0,0816 * 0,003 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0056 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,076 0,3052 * 0,002 0,02 17 34

mg/kg ds 0,14 0,5272 * 0,002 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,36 1,432 ** 0,006 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,57

mg/kg ds 0,0014 0,0056 - 0,002 0,002 2 4

mg/kg ds 0,61 2,406 * 0,0056 0,4

mg/kg ds 0,6

Nr. Analytico-nr Monster

2 9484960

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II -, 11: 0-50

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

Legenda

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

gamma-Chloordaan

o,p'-DDT

p,p'-DDT

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

Heptachloorepoxide(cis- of A)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



17018110

Drietorensweg 7 -  Ens

07-04-2017

2017045591

07-04-2017

14-04-2017

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

2,6

9,7

Uitgevoerd

% (m/m) 72,8 72,8

% (m/m) ds 2,6 2,6

% (m/m) ds 96,7

% (m/m) ds 9,7 9,7

mg/kg ds 38 75,03 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2103 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,7 10,88 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,5 12,06 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,08 0,1018 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 16 28,43 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 13 17,74 - 10 50 290 530

mg/kg ds 45 75,9 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 6,1

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 94,23 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0026

mg/kg ds 0,0049 0,0188 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9484961

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG -, 1: 80-120, 2: 80-120, 4: 40-70

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 21-Apr-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 14-Apr-2017

Drietorensweg 7 -  Ens

17018110
2017049247/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Drietorensweg 7 -  Ens

1
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17018110

Analysecertificaat

21-Apr-2017/13:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Apr-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017049247/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 170µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S 3.5µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 5.2µg/LNikkel (Ni)

S 150µg/LLood (Pb)

S 130µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 11 -, 11-11: 240-340 9495302

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Apr-2017

M: MCERTS erkend



Drietorensweg 7 -  Ens

1

2/3

17018110

Analysecertificaat

21-Apr-2017/13:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Apr-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017049247/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.010µg/Lalfa-HCH

S 0.010µg/Lbeta-HCH

S <0.0090µg/Lgamma-HCH

S <0.0080µg/Ldelta-HCH

S <0.0050µg/LHexachloorbenzeen

S <0.010µg/LHeptachloor

S <0.010µg/LHeptachloorepoxide (cis,beta)

S <0.010µg/LHeptachloorepoxide (trans,alfa)

Q <0.010µg/LHexachloorbutadiëen

S <0.010µg/LAldrin

S 0.011µg/LDieldrin

S <0.010µg/LEndrin

1 Peilbuis 11 -, 11-11: 240-340 9495302

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Apr-2017

M: MCERTS erkend



Drietorensweg 7 -  Ens

1

3/3

17018110

Analysecertificaat

21-Apr-2017/13:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

14-Apr-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017049247/1Certificaatnummer/Versie

Q <0.030µg/LIsodrin

Q <0.030µg/LTelodrin

S <0.010µg/Lalfa-Endosulfan

Q <0.010µg/Lbeta-Endosulfan

Q <0.010µg/Lalfa-Endosulfansulfaat

S <0.010µg/Lalfa-Chloordaan

S <0.010µg/Lgamma-Chloordaan

S <0.010µg/Lo,p-DDT

S <0.010µg/Lp,p-DDT

S <0.010µg/Lo,p-DDE

S <0.010µg/Lp,p-DDE

S <0.010µg/Lo,p-DDD

S <0.010µg/Lp,p-DDD

S 0.029µg/LHCH (som) (factor 0,7)

S 0.025µg/LDrins (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LDDD (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LDDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LDDT (som) (factor 0,7)

S
1)

0.042µg/LDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.014µg/LChloordaan (som) (factor 0,7)

Q 0.19µg/LOCB (som) (factor 0,7)

1 Peilbuis 11 -, 11-11: 240-340 9495302

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

14-Apr-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017049247/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 11 -, 11-11: 240-340 9495302 11  240  340 0650129130

 9495302 11  240  340 0650078030

 9495302 11  240  340 0691753482

 9495302 0800549980
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Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017049247/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017049247/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0260OCB (25)

Cf. pb 3120-1/2 en gw. NEN-EN-ISO 6468GC-MSW0260OCB som AS3000

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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17018110

Drietorensweg 7 -  Ens

14-04-2017

2017049247

14-04-2017

21-04-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 170 170 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 3,5 3,5 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L 5,2 5,2 - 3 15 45 75

µg/L 150 150 *** 2 15 45 75

µg/L 130 130 * 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,033

µg/L 0,01 0,01 * 0,008 0,008

µg/L <0,0090 0,0063 - 0,009 0,009

µg/L <0,0080 0,0056

µg/L <0,0050 0,0035 - 0,005 0,00009 0,25 0,5

µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,000005 0,15 0,3

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,000009

µg/L 0,011 0,011 * 0,01 0,0001

µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,00004

µg/L <0,030 0,021

µg/L <0,030 0,021

µg/L <0,010 0,007 - 0,01 0,0002 2,5 5

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L <0,010 0,007

µg/L 0,029 0,0289 - 0,05 0,05 0,525 1

µg/L 0,025 0,025 0,03 0,1

µg/L 0,014 0,02 0,000005 1,5 3

µg/L 0,014

µg/L 0,014

µg/L 0,014

µg/L 0,042 0,042 - 0,06 0,000004 0,005 0,01

µg/L 0,014 0,014 - 0,02 0,00002 0,1 0,2

µg/L 0,19

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9495302

Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

Peilbuis 11 -, 11-11: 240-340

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) (factor 0,7)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

p,p-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

gamma-Chloordaan

o,p-DDT

p,p-DDT

o,p-DDE

p,p-DDE

o,p-DDD

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

alfa-Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

Heptachloorepoxide (cis,beta)

Heptachloorepoxide (trans,alfa)

Hexachloorbutadiëen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

alfa-HCH

beta-HCH

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 01-Jun-2017

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-May-2017

Drietorensweg 7 -  Ens

17018110
2017069458/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Drietorensweg 7 -  Ens

1
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17018110

Analysecertificaat

01-Jun-2017/08:36

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

30-May-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017069458/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S <2.0µg/LLood (Pb)

1 Peilbuis 11 -, 11-11: 240-340 9558053

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-May-2017

M: MCERTS erkend PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017069458/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 11 -, 11-11: 240-340 9558053 11  240  340 0800549929

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017069458/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



17018110

Drietorensweg 7 -  Ens

30-05-2017

2017069458

30-05-2017

01-06-2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Nr. Analytico-nr Monster

1 9558053

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

S

T

Legenda

Peilbuis 11 -, 11-11: 240-340

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Lood (Pb)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Analyserapporten (asbestonderzoek) 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170401199 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 10-04-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 14-04-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 21-04-2017
Projectcode 17018110 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Drietorensweg 7 - Ens

Naam MM FF - Gat 4 + 8 Datum monstername 07-04-2017
Monstersoort Puin Datum analyse 21-04-2017
Monstername door Opdrachtgever Barcode AM14117014
Analyse methode Asbest in puin m.b.v. microscopie- conform NEN 5897:2005 en AP04 SB5 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 87,5 %
Massa monster (veldnat) 13,4 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer V170401199 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Kienstra Datum opdracht 10-04-2017
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 14-04-2017
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 21-04-2017
Projectcode 17018110 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Drietorensweg 7 - Ens

Parameter Concentratie 90% betrouwbaarheidsinterval Eenheid
Ondergrens Bovengrens

Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen
Droge stof 87,5 %
Massa monster (veldnat) 13,4 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 4,2 4,2 mg/kg ds

n.a. = niet aantoonbaar
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 2411 3141 1533 1632 1171 1809 11697
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 50 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden  
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en  
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1  
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
 
 
 
 



   

Bijlage 3  indicatief akoestisch onderzoek - Drietorensweg 7 in Ens

 

bestemmingsplan Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens 

NL.IMRO.0171.BP00597-VS01   98



Pag. 1 van 3 

Indicatief akoestisch onderzoek Drietorensweg 7, Ens Noordoostpolder 
 

 

 

Organisatorische en algemene gegevens 

 

Opdrachtgever 

Gemeente Noordoostpolder; cluster Ruimtelijke Ontwikkeling; Klaas Haije de Jong. 

 

Uitvoerder 

Gemeente Noordoostpolder; cluster VTH; Alfred Kerkhoven. 

 

Datum 

Dinsdag 9 januari 2018. 

 

Aanleiding en doel 

-Het realiseren van een woning t.p.v. een bestaande schokbetonschuur. 

-Het indicatief berekenen van de gevelbelasting in het jaar 2028. 

 

De toegepaste wet- en regelgeving en rekenmethode 

Wgh, Reken- en meetvoorschrift geluid 2012; standaardrekenmethode 2. 

Rekensoftware: Geomilieu versie 4.30. 

 

Inhoudelijke gegevens 

In figuur 1 is binnen de rode cirkel het plangebied weergegeven. In de figuur 2 is het plan-

/onderzoeksgebied vergroot weergegeven. De gele vlakken zijn bestaande bouwing. Het gebied valt 

binnen de wettelijke geluidszone van de Drietorensweg. 

 

 
 

     Figuur 1: binnen de rode cirkel is het plangebied weergeven Figuur 2: de locatie Drietorensweg 7 Ens 

 

 

Gegevens betreffende wegverkeerslawaai 

De 2 rijlijnen zijn in het rekenmodel tot 1 rijllijn samengevoegd. Reflecties en afscherming zijn niet in 

het rekenmodel. 

 

Omschrijving Waarde 

Type weg Standaard referentiewegdek (DAB) 

Verkeerssnelheden van alle 

motorvoertuigcategorieën 

80 km/uur 

Type voertuigen Lichte, middelzware en zware motorvoertuigen 

Correctie art.110g,Wgh -2dB 

Bronhoogte 0,75 meter 

Bodemfactor weg (Bf) 0,00 

Bodemfactor grond/tuin/plantsoen (Bf) 0,80 
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Verkeersintensiteiten per etmaal geëxtrapoleerd naar het maatgevende jaar 2028 = 473 mtv/etm. 

Gemiddelde intensiteit motorvoertuigen per uur per categorie per etmaalperiode (2028) 

Categorie  Dag  Avond  Nacht  

Lichte motorvoertuigen  27,6 11,50 2,88 

Middelzware motorvoertuigen 2,57 0,04 0,14 

Zware motorvoertuigen 3,03 0,55 0,28 
Bron: Telrapport NOP087 Drietorensweg 8 november t/m 14 november 2017; BVA Verkeersadviezen, Stationsplein 6, 8011 CW Zwolle. 

 

Er is geen aanleiding tot cumulatie met andere relevante bronnen. 

 

Resultaat 

De berekende waarde van de invallende geluidsbelasting op de gevel ligt op Lden44dB. In de bijlage is 

de berekende gevelwaarde grafisch weergegeven. 

 

Conclusies 

1) Binnen het plangebied is de invallende geluidswaarde op de voorgenomen gevel berekend, deze ligt 

onder de voorkeursgrenswaarde van Lden48dB. 

2) Op grond van de Wgh zijn er geen belemmeringen voor de bouw van het voorgenomen object. 

3) Een nader of aanvullend akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting a.g.v. wegverkeerslawaai is 

niet noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 

Een grafische weergave van de berekende waarde van de invallende geluidsbelasting op de 

voorgenemen gevel. 
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Bijlage 

 

Grafische weergave van de berekende waarde van de invallende geluidsbelasting op de 

voorgenemen gevel. 
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datum 27-3-2017
dossiercode    20170327-37-14915

Geachte heer/mevrouw M.F.J. ter Horst,

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 normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, 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 een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.



2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

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

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de
vastgestelde normen.

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

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd. 

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied
verschillen.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

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



waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de
internetsite  www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en
beheersbaar is.

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het
waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit
definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

[/ALS_kunstwerken=ja]

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar
moeten zijn. Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van
bruggen in plaats van duikers. In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een
overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in (hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte
van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1
of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag en kwel) richting gemaal of bergingslocatie hebben de duikers een maximale opstuwing
van 2 cm. en bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel. De bodem van de duiker ligt minimaal 10 cm. boven de
waterbodem. Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag en kwel) voor duikers en
onbeschoeide watergangen bedraagt:

● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand
● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levenduur te hebben als de beschoeiing
zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

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

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige
toepassingen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit



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

 

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en
ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide
typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch
functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 -
2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

[ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja][/ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja]

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

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

 

___________________________________________________________________________________

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.
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Samenvatting  

In het kader van een Rood-voor-rood-project bestaat het concrete voornemen om een bestaande schuur 

te slopen en een nieuwe woning daarvoor in de plaats te bouwen aan de Drietorensweg 7 te Ens. 

Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten in 

overeenstemming zijn met de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Flevoland1. 

Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 

onderzoek en de wettelijke consequentie. 

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten, dieren en 

beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermd (natuur)gebied.  

 
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’ als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt functioneel 

leefgebied voor beschermde soorten. Mogelijk vliegen vleermuizen soms over het plangebied tijdens het 

foerageren langs de randen en kronen van de bomen net buiten het plangebied. De voorgenomen 

activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties voor dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Het plangebied vormt geen functioneel leefgebied voor andere beschermde soorten. Er is 

geen nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wnb 

aangevraagd te worden.  

 

Het plangebied behoort niet tot het Nationaal Natuurnetwerk of Natura2000-gebied. Vanwege de lokale 

invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op beschermd gebied buiten het 

plangebied.  

 

Conclusie  

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 

natuurbescherming of de Omgevingsverordening Flevoland. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing van de Wnb aangevraagd te worden. De Wet natuurbescherming en 

de Omgevingsverordening Flevoland vormen geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten. Door het uitvoeren van deze quickscan heeft initiatiefnemer voldaan aan Artikel 1.11 

(zorgplicht) van de Wnb.  

 

 

  

                                                             
1
 Deze wordt ‘Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012’ genoemd. 
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1 Inleiding  
In het kader van een Rood-voor-rood-project bestaat het concrete voornemen om een bestaande schuur 

te slopen en een nieuwe woning daarvoor in de plaats te bouwen aan de Drietorensweg 7 te Ens. 

Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteiten in 

overeenstemming zijn met de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening Flevoland2. 

Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 

onderzoek en de wettelijke consequentie. 

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten, dieren en 

beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermd (natuur)gebied.  

 

 

Toepasbaarheid  

De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten. Ten eerste wordt de 

beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het kader van de Wet 

natuurbescherming gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een goede ruimtelijke 

ordening. Deze vraag dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij het wijzigen van 

een bestemmingsplan. Ten tweede wordt aangeven in deze rapportage op welke wijze de voorgenomen 

activiteiten in overeenstemming zijn met de Wet natuurbescherming. Indien aan de orde, wordt 

aangegeven in welke periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of 

aanvullende maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming 

vereist is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
2
 Deze wordt ‘Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012’ genoemd. 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd aan de Drietorensweg 7 te Ens, gemeente Noordoostploder. Het ligt in het 

buitengebied, circa 1,2 kilometer ten noorden van de kern Ens. Op onderstaande kaart wordt de globale 

ligging van het plangebied aangeduid.  

  

 
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid (bron: Ruimtelijke 

plannen). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied vormt een deel van een voormalig agrarisch erf en bestaat uit bebouwing en 

erfverharding. In het plangebied staat een betonnen schuur welke gedekt is met dakpannen. Het dak en 

de binnenmuren zijn geïsoleerd door middel van schuim dat aan de binnenzijde tegen het dak en de 

wanden is gespoten. De schuur werd vroeger gebruikt voor de opslag van groente is niet toegankelijk voor 

dieren. Rondom de schuur ligt erfverharding in de vorm van beton. Op onderstaande luchtfoto wordt het 

plangebied in detail weergegeven.  

 

 
Detailweergave en begrenzing van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (Bron: PDOK). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het concrete voornemen bestaat om de schuur te slopen en een vrijstaande woning op de slooplocatie te 

bouwen. Op onderstaande afbeelding wordt de nieuw te bouwen woning met de rode lijn aangeduid.  

 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Ad Fontem).  

 

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Slopen schuur 

• Bouwrijp maken bouwlocatie  

• Bouwen woning 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, stof en trillingen tijdens de sloop- en bouwfase 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit 

een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het 

onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door 

de duur, aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de 

voorgenomen activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
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Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

Bij het bepalen van de invloedsfeer wordt alleen gekeken naar de uitvoering van fysieke werkzaamheden. 

Effecten op kwetsbare natuur als gevolg van de toename emissie NOx als gevolg van het verbranden van 

aardgas en verkeer wordt in deze studie buiten beschouwing gelaten.  

 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit wordt als lokaal beschouwd en heeft geen negatief effect 

op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het plangebied. Mogelijk zijn tijdens de sloop 

en bouw geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied. Deze effecten zijn incidenteel en 

kortstondig en zullen niet leiden tot verstoring van beschermde faunasoorten.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.  

 

4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 

natuurgebied en het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen EHS genoemd). 

 

4.2 Natura 2000-gebied  

De bescherming van Natura 2000-gebied wordt geregeld via de Wet natuurbescherming. Provincies 

vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze habitattypen en habitatsoorten in  

hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding van deze 

gebieden dient een vergunning van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden.  

 

Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

Het plangebied behoort niet tot Natura 2000-gebied. Natura2000-gebied ligt op minimaal 4,6 kilometer 

afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de 

omgeving van het plangebied weergegeven. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.  

 

     
Ligging van Natura 2000-gebied nabij het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid, de 

Natura2000-gebieden worden met de kleur aangeduid (bron: Aerius 2017). 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Dat betekent dat de voorgenomen activiteit geen 

negatief effect heeft op Natura2000-gebied.  
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Conclusie 

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000-

gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen vergunning in het kader 

van de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. 

 

4.3 Natuurnetwerk Nederland  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’  als onderdeel van de 

ruimtelijke onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van 

belang.  

 

Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN” waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de 

andere belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, 

landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de 

doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang 

waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-

spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, saldering van negatieve effecten en toepassing van 

het compensatiebeginsel. Het „nee, tenzij‟-principe en de overige spelregels hebben is opgenomen in de 

provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het 

aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het NNN 

Het plangebied behoort niet tot het NNN. Gronden die tot het NNN behoren liggen op minimaal 2,4 

kilometer afstand ten westen van het plangebied.  Op onderstaande kaart wordt de ligging van het NNN 

in de omgeving van het plangebied weergeven. Het plangebied wordt met de cirkel aangeduid.  

  

 
Ligging van het NNN. De ligging van het plangebied wordt met de cirkel aangeduid (Bron: Provincie Flevoland).  

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen 

negatief effect op gebieden heeft buiten het plangebied, zoals het Nationaal Natuurnetwerk. 
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Conclusie  

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op het NNN. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied behoort niet tot het Nationaal Natuurnetwerk of Natura2000-gebied. Vanwege de lokale 

invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op deze gebieden. Er is geen nader 

onderzoek nodig in het kader van gebiedsbescherming en er hoeft geen ontheffing van de 

Omgevingsverordening Overijssel of Wet natuurbescherming aangevraagd te worden.  

 

5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 21 maart 2017 tijdens de 

daglichtperiode (middag) bezocht. Het terrein is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 

Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60) en zijn de in dit rapport 

opgenomen afbeeldingen gemaakt.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

• Veldbezoek door ervaren ecoloog3 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland  

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora  

 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 

onderzoeksperiode is matig geschikt voor floristisch onderzoek omdat sommige zomer- en najaarsbloeiers 

in maart soms moeilijk te vinden en te determineren zijn. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 

parameters kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied en of 

de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De onderzoeksperiode is 

niet geschikt om alle in Nederland voorkomende broedvogelsoorten vast te stellen, omdat eind maart nog 

niet alle zomergasten zijn teruggekeerd uit hun overwinteringsgebieden en niet alle standvogels 

territoriumindicerend gedrag vertonen. Op basis van een beoordeling van de landschapsecologische 

kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden welke vogels mogelijk in het plangebied nestelen.  

 

Grondgebonden zoogdieren en vleermuizen  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren en vleermuizen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden 

zoogdieren, maar beperkt geschikt voor onderzoek naar vleermuizen.  

 

                                                             
3
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op 

het gebied van vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine 

zoogdieren en vleermuizen. Hij voert jaarlijks 120-140 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel 

Nederland.  
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Er is in het plangebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de 

aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren duiden zoals graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten 

en uitwerpselen.  

 

Vleermuizen  

Er is in het plangebied gezocht naar vleermuizen en de bebouwing is onderzocht op de aanwezigheid van 

(potentiële) verblijfplaatsen van vleermuizen. Eind maart verblijven de meeste vleermuissoorten nog in 

hun winterverblijfplaats, maar tijdens ‘warme’ avonden (met temperatuur + 10⁰C) kunnen sommige 

vleermuissoorten, zoals de gewone dwergvleermuis, wel actief zijn.  

Er is gezocht naar sporen die op het gebruik van de bebouwing als verblijfplaats duiden zoals uitwerpselen 

en prooiresten. Bij mogelijke invliegopeningen is gekeken naar sporen die op het gebruik van deze 

invliegopeningen duiden zoals smeerrandjes en uitwerpselen op de muur of op de grond onder de 

mogelijke invliegopening. Op basis van landschappelijke kenmerken is de geschiktheid van het plangebied 

als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen beoordeeld.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is matig geschikt voor onderzoek naar amfibieën. Op de gewone pad na, bevinden 

amfibieën zich eind maart nog hun winterverblijfplaats in water, in holen in de grond of onder 

takkenhopen, stammen, bladeren of stenen. Op basis van landschappelijke kenmerken kan een goede 

beoordeling gemaakt worden van de potentie van het onderzoeksgebied voor beschermde 

amfibieënsoorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar 

deze soorten.  

 

Dag- en nachtvlinders 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde vlindersoorten omdat 

potentieel geschikt functioneel leefgebied voor deze soorten in het plangebied ontbreekt. 

 

Libellen 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde libellen omdat potentieel 

geschikt functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten in het plangebied ontbreekt.  

 

Vissen  

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde vissoorten omdat 

functioneel leefgebied voor beschermde vissoorten in het plangebied ontbreekt.  

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige soorten als beschermde soorten 

als bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften (oeveraas), kevers en kreeftachtigen 

(Europese rivierkreeft) omdat het plangebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten.  

 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het aannemelijk dat onderstaande soortgroepen in het gebied voorkomen: 

• Vogels  

• Grondgebonden zoogdieren  

• vleermuizen 

 

5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

plangebied vastgesteld zijn of waarvan het plangebied een essentieel onderdeel van het functionele 

leefgebied vormt, worden in deze paragraaf besproken.  
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Vogels  

Het plangebied behoort niet tot het functionele leefgebied van vogels. De bebouwing is niet toegankelijk 

voor vogels en aan de buitenzijde van het gebouw zijn geen aanwijzingen gevonden dat vogels aan het 

gebouw nestelen.  

 

Grondgebonden zoogdieren 

Het plangebied behoort niet tot het functionele leefgebied van grondgebonden zoogdieren. De 

bebouwing is niet toegankelijk voor grondgebonden zoogdieren en de erfverharding rondom de schuur 

vormt een ongeschikt leefgebied voor grondgebonden zoogdieren. Gaten en kieren in de schuur zijn 

secuur gedicht om te voorkomen dat grondgebonden zoogdieren het gebouw zouden benutten als rust- 

of voortplantingsplaats.  

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 

vleermuizen een verblijfplaats bezetten in de schuur. Gaten en kieren in de schuur zijn secuur gedicht om 

te voorkomen dat vleermuizen de schuur zouden benutten als verblijfplaats. Op de erfverharding onder 

de gevelpannen zijn geen uitwerpselen van vleermuizen gevonden. Dat is een aanwijzing dat solitaire 

gewone dwergvleermuizen de gevelpannen niet benutten als verblijfplaats.  

 

Foerageergebied 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de actieve periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Gelet 

op de inrichting en het gevoerde beheer van het plangebied, wordt het plangebied als een weinig geschikt 

foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk vliegen sommige vleermuissoorten over het 

plangebied tijdens het foerageren langs de randen en kronen van de opgaande bomen net buiten het 

plangebied.  

 

Vliegroutes  

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de actieve periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 

vliegroutes. Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en 

vormt daarom geen onderdeel van een vliegroute van vleermuizen.  

 

Overige soorten 

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

plangebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 

5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken 

en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor een deel van de in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het 

opzettelijk doden en vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten 

opzettelijk beschadigen of vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader 

van een ruimtelijke ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Flevoland 

van kracht.  

 

Ook gelden er vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt volgens een 

door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is er geen 
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goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten zoals het slopen van 

bebouwing.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te 

doden en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Er nestelen geen vogels in of aan het te slopen gebouw. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot 

wettelijke consequenties. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in het plangebied. De voorgenomen activiteiten 

leiden niet tot wettelijke consequenties voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. 

Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Foerageergebied  

Het plangebied heeft geen functie als foerageergebied voor vleermuizen. De voorgenomen activiteiten 

leiden niet tot wettelijke consequenties voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. 

Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Vliegroute 

Het plangebied heeft geen functie als vliegroute voor vleermuizen. De voorgenomen activiteiten leiden 

niet tot wettelijke consequentie voor dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Nader 

onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet nodig. 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Het plangebied behoort niet tot het functionele leefgebied van grondgebonden zoogdiersoorten. De 

voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Nader onderzoek of het aanvragen van 

een ontheffing is niet nodig. 

 

Overige soorten 

Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde soorten. De 

voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op andere beschermde soorten. Nader onderzoek of 

het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 

 
Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Vleermuizen; vaste rust- en 

voortplantingslocaties,  

vliegroute 

Niet aanwezig  Niet van toepassing  Geen 

Vleermuizen; foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing  Geen 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens 

Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.  
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5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige 

onderzoeksgebied is onderzocht.  

 

6 Samenvatting en conclusies  

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke faunasoorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 

verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en voortplantingslocaties’ als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied tot een weinig geschikt functioneel 

leefgebied voor beschermde soorten. Mogelijk vliegen vleermuizen soms over het plangebied tijdens het 

foerageren langs de randen en kronen van de bomen net buiten het plangebied. De voorgenomen 

activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties voor dit aspect van het functionele leefgebied van 

vleermuizen. Het plangebied vormt geen functioneel leefgebied voor andere beschermde soorten. Er is 

geen nader onderzoek vereist en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wnb 

aangevraagd te worden.  

 

Het plangebied behoort niet tot het Nationaal Natuurnetwerk of Natura2000-gebied. Vanwege de lokale 

invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op beschermd gebied buiten het 

plangebied.  

 

Conclusie  

De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van de Wet 

natuurbescherming of de Omgevingsverordening Flevoland. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te 

worden en er hoeft geen ontheffing van de Wnb aangevraagd te worden. De Wet natuurbescherming en 

de Omgevingsverordening Flevoland vormen geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten. Door het uitvoeren van deze quickscan heeft initiatiefnemer voldaan aan Artikel 1.11 

(zorgplicht) van de Wnb.  
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Bijlagen: 

Bijlage 1. De natuurkalender 

Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  

Bijlage 3. Fotobijlage  
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor 

vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast 

worden ongeveer 230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere 

bevredigende oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. 

De wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen  tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening 

houden met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee 

de intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De 

zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren 

en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar 

gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in 

een provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  

 

Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat. De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
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- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 
Soortgroep Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Amfibiëen bruine kikker Rana temporaria 

Amfibiëen gewone pad Bufo bufo 

Amfibiëen kleine watersalamander Lissotriton vulgaris 

Amfibiëen meerkikker Pelophylax ridibundus 

Amfibiëen middelste groene 

kikker/bastaard kikker 

Pelophylax kl. esculentus 

Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis Microtus agrestis 

Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis Apodemus sylvaticus 

Zoogdieren-landzoogdieren bunzing Mustela putorius 

Zoogdieren-landzoogdieren dwergmuis Micromys minutus 

Zoogdieren-landzoogdieren dwergspitsmuis Sorex minutus 

Zoogdieren-landzoogdieren egel Erinaceus europeus 

Zoogdieren-landzoogdieren gewone bosspitsmuis Sorex araneus 

Zoogdieren-landzoogdieren haas Lepus europeus 

Zoogdieren-landzoogdieren hermelijn Mustela erminea 

Zoogdieren-landzoogdieren huisspitsmuis Crocidura russula 

Zoogdieren-landzoogdieren konijn Oryctolagus cuniculus 

Zoogdieren-landzoogdieren ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus 

Zoogdieren-landzoogdieren ree Capreolus capreolus 

Zoogdieren-landzoogdieren rosse woelmuis Clethrionomys glareolus 

Zoogdieren-landzoogdieren tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus 

Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis Microtus arvalis 

Zoogdieren-landzoogdieren vos Vulpes vulpes 

Zoogdieren-landzoogdieren wezel Mustela nivalis 

Zoogdieren-landzoogdieren woelrat Arvicola terrestris 

 
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in de Provincie Flevoland om ze opzettelijk te doden en/of te verwonden als 

gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Boerderij aan de Veneweg ten zuidoosten van 
Runen: de schok betonnen schuur van de tweede 
serie en de pac/11erswo11ing type L hebben een 
af wijkende dakhelling en zijn haaks op elkaar 
geboull'd, /7 augustus/964 (fotoJ. V. Potuyt). 

was de afstand tussen de pachterswoningen in alle gevallen 45 meter (15 meter weg
breedte plus twee maal de rooilijnafstand van 15 meter).41 Steeds werd ernaar gestreefd 
de woningen en de koestallen op het zuiden te oriënteren. Voor de ligging van de schuren 
waren er in feite slechts twee mogelijkheden: loodrecht op of evenwijdig aan de weg. 
Alleen op scheve kavels deden zich uitzonderingen voor. Indien een vrijstaande pach
terswoning dezelfde dakhelling had als de erbij behorende schuur, werden beide gebou
wen zodanig geplaatst dat de nokken parallel liepen. Hadden de daken van schuur en 
woning ieder hun eigen schuinte dan werd ervoor gekozen deze gebouwen haaks op el
kaar te plaatsen. Door het gebruik van dezelfde dakbedekking (rode pannen) werd dan 
toch geprobeerd enige samenhang aan te brengen.42 

Windsingels 

De hoogte van de schuren en pachterswoningen was zodanig dat er windsingels werden 
aangelegd die op den duur zouden bestaan uit een bovenscherm van bomen en een be
nedenscherm van struiken. Dit werd de beste beschutting geacht voor de gebouwen op 
en de gebruikers van het boerenerf.43 De windsingels werden door en voor rekening van 
de Directie van de Wieringermeer aangelegd door de Afdeling Bebossing en Beplanting. 
De betrokkenheid van de Directie had vooral te maken met de betekenis die aan de boe
renerven in het landschap was toegekend en met de wens om de weg- en erfbeplantingen 
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Windsingel met een dicht onder- en een luchtig 
bovenscherm op het boerene1f van een 
akkerbouwbedrijf van 48 hectare,juni 1955 
(foto Van Wijk). 
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op elkaar te laten aansluiten. Door deze aansluiting zou de betekenis van beide worden 
versterkt en zou, zo was de verwachting, hun homogeniteit een karakteristiek van het 
polderlandschap kunnen worden.44 

Voor de breedte en de invulling van de windsingels hield men in de Noordoostpolder 
nadrukkelijk rekening met de inzichten van Bijhouwer. De breedte was trouwens niet 
alleen afhankelijk van de grootte en de ligging van een bedrijf, maar ook van de plaats 
van boomgaard en moestuin op het erf. Op de grote bedrijven waren de singels aan de 
noord- en westzijde maximaal 7 meter en aan de oostzijde maximaal 5 meter breed. Op 
de kleinere bedrijven waren de maten respectievelijk 5 en 3 meter. Lag de boomgaard 
van grote bedrijven aan de oostzijde dan werd daar een singelbreedte van 3 meter aan
gehouden. Voor de zuidzijde van alle erven hanteerde men singels van ten hoogste 3 me
ter. Wanneer de zuidzijde van een erf langs de weg lag, werd aan die zijde slechts een 
singel geplant langs de boomgaard. Langs de moestuin kwam aan de wegzijde alleen 
een circa 1,50 meter hoge heg. Voor het woonhuis werd de beplanting onderbroken, om 
zo de bewoners vrij uitzicht te geven.45 

De hoofdsoorten van de windsingels, die op den duur de boometage moesten vormen, 
kwamen overeen met die van de wegbeplantingen. Soberheid in de keuze van de soorten 
gold in de polder als een algemeen uitgangspunt. Volgens Overdijkink, de schrijver van 
de toelichting van het Algemeen Beplantingsplan, zou hierdoor een evenwichtig land
schapsbeeld verkregen kunnen worden "dat de monumentaliteit van de wijdte- de verte 
- in zich draagt".46 Feitelijk wilde men door soberheid vooral de aanplant van exotische
bomen en struiken tegengaan. In navolging van opvattingen van Bijhouwer voelde men
wel voor enige differentiatie bij de houtsoortenkeuze op basis van de bodemgesteld
heid.47 Zo plantte men in het oosten van de polder in de singels veel eik, in het midden
nogal wat es, in infiltratiegebieden de snelgroeiende wilg, nabij Urk en Creil iep en ten
zuidwesten van Nagele veel populier. Tien tot twintig populieren kwamen trouwens in
elke singel voor. Ze moesten de boomschermen snel hoogte geven.48 

Naast de hoofdhoutsoorten werden in de singels eik en esdoorn aangeplant. Dit waren



P. Kelder, 1971. 

soorten die ook als hakhout dienst zouden kunnen doen en die in de samenstelling van 
de windsingels enige afwisseling brachten. Als struiken koos men voor soorten die scha
duw goed verdroegen, zoals veldesdoorn, haagbeuk en beuk, en bloeiende planten, zoals 
vlier, lijsterbes, krenteboom, sleedoorn en meidoorn.49 

De aanleg van beplanting op de eerste boerenerven vond plaats in het plantseizoen 
1942/ 1943 (herfst 1942-Iente 1943). 50 Toen kregen elf erven een windsingel. Door gebrek
aan jonge bomen en struiken moest de overige beplanting van de erven worden uitge
steld tot het voorjaar van 1944.51 Wel werden in de tweede helft van 1943 beplantings
plannen gemaakt voor alle tot dan toe gerealiseerde en nog in aanbouw zijnde ont
ginningsboerderijen.52 De aanleg en het onderhoud van erfbeplantingen zette zich
gedurende de laatste twee bezettingsjaren moeizaam voort.53

Na 1945 werden de beplantingsactiviteiten met kracht ter hand genomen en werd ook de 
groei van bomen en struiken op verschillende bodemsoorten nauwlettend gevolgd. De 
houtgewassen werden daartoe zelfs enige tijd nauwkeurig opgemeten en gefotogra
feerd. 54 Voordat de singel kon worden aangelegd werd de grond tot een diepte van on
geveer 30 centimeter mechanisch bewerkt. Daarna werden in een plantverband· van 80 
bij 100 centimeter de verschillende houtsoorten gepoot. Dit plantverband werd onder 
andere aangehouden met het oog op mechanische onkruidbestrijding. De helft van het 
plantmateriaal bestond uit de zo even genoemde houtsoorten, de andere helft uit zwarte 
els. De els moest ertoe bijdragen dat de singel zich zo spoedig mogelijk sloot, waarna de 
els in de loop der jaren kon worden verwijderd. Bij de aanplant van de hoofdhoutsoor
ten, waarvoor men zoveel mogelijk uit eigen kwekerij afkomstige twee- en driejarige 
stekken gebruikte, werd rekening gehouden met een eventuele dunning in de toekomst.55 

Binnen de singels 

Op de erven werden naast windsingels ook hagen en struiken geplant. Ze vormden de 
scheiding tussen moestuin, siertuin, boomgaard en werkerf. De precieze indeling van 
een erf werd door de Directie van de Wieringermeer bepaald na overleg met de pachter. 
De Directie wenste namelijk dat iedere boerderij gelegen zou zijn op een doelmatig in
gedeeld erf. Hierdoor kon een moderne, rationele bedrijfsvoering worden bevorderd. 
Voor ieder boerenerf werden de afspraken over de verdeling van de verschillende be
stemmingen op een tekening vastgelegd. De ontwerparbeid voor de boerenerven lag 
voor een belangrijk deel in handen van ing. P. Kelder, een landschapsarchitect van 
Staatsbosbeheer die deel uitmaakte van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de 
Directie van de Wieringermeer. 56 

De kosten van de aanleg van hagen en struiken werden gedragen door de Directie. Voor 
het plantwerk deed men net als bij de singels een beroep op arbeiders die betrokken 
waren bij de ontginning van de polder. Wat betreft de planten werd zoveel mogelijk aan
gesloten bij de soorten die ook bij andere polderbeplantingen werden toegepast. Veld
esdoorn, meidoorn, beuk en haagbeuk kwamen het meeste voor. Daarnaast werd ook 
gewone liguster aangeplant. 
Een lage heg bestond in het algemeen uit een rij struiken, die op korte afstand van elkaar 
waren geplant, dat wil zeggen drie à vier stuks per strekkende meter. Bij de hogere heg-

131 



132 

gen, zoals bijvoorbeeld rond de boomgaard, werden de struiken in twee rijen op ruimere 
afstand van elkaar, zo'n 50 centimeter, gepoot. De struiken konden daardoor wat meer 
uitgroeien. Soms werd als afscheiding een snel groeiend singeltje van els en later weg te 
kappen struiken geplant.57 

De aanleg van boomgaard, moestuin en siertuin was een zaak van de pachters. Voor de 
aanplant van fruitbomen konden zij terugvallen op een advies van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij.58 De moestuin werd veelal naar eigen inzicht aangeplant. Groen
ten en kruiden waarmee men van oudsher vertrouwd was, maakten het leeuwendeel uit 
van hetgeen werd verbouwd.59 

Als aanzet voor de siertuin kregen de boeren van de Directie van de Wieringermeer 25 
grove sierheesters.60 De Directie hoopte dat de boeren hun siertuinen zouden afstem
men op het landschap van het nieuwe land en zo zouden inrichten dat er weinig onder
houd nodig was: 

"Daar de tuinen in een polderlandschap liggen, een landschap met over het algemeen 
sprekende kleuren, rechte lijnen en een strakke, eenvoudige beplanting, behoren ook 
de tuinen zich hierbij aan te passen. Rotspartijen, slingerpaden en andere 'ornamen
ten' zijn hier niet op hun plaats. De opzet dient eenvoudig te zijn, zo eenvoudig zelfs 
dat de tuin gedurende de drukke oogstperiode nog in een verloren uurtje kan worden 
onderhouden. De hoofdmotieven in de tuin moeten worden gevormd door een groot 
gazon, wat heestergroepen, enkele bomen en een rand van vaste planten, rozen en/ of 
zaaibloemen. De keuze van de te gebruiken soorten kan eenvoudig zijn; exoten en 
vooral een overmaat van coniferen dient te worden vermeden:'61 

De Directie van de Wieringermeer dacht bij de vormgeving van de siertuin in de Noord
oostpolder niet aan nieuwe versies van de drie traditionele boerentuintypen. Ze voelde 
dus geenszins voor een 'versierde' nutstuin, noch voor boerentuinen in een formele of 
een landschapsstijl.62 Ook de aanleg van tuinen die bij stadswoningen of villa's gebrui
kelijk waren, kon haar instemming niet wegdragen. De ideale siertuin in de Noordoost
polder diende een duidelijk polderkarakter te dragen. Inspiratie daarvoor kon worden 
opgedaan in de Wieringermeer, waar vele boerderijen van 'mooie' en grote poldertuinen 
waren voorzien.63 

In een schrijven aan de pachters van de uitgifte 1949 constateerde het hoofd van de 
Sociaal-economische Afdeling Minderhoud eind oktober 1950 dat een aantal tuinen er 
weliswaar behoorlijk uitzag, maar ook dat velen "de toets van een gematigde critiek" 
niet konden doorstaan. Aangezien de verantwoorde aanleg van een tuin "bijzondere 
vakbekwaamheid" vereiste, had de Directie besloten een tuinarchitect aan te trekken 
die de pachters voorlichting kon geven.64 Eind januari 1951 deelde men de boeren mede 
dat ze voortaan adviezen konden inwinnen bij tuinarchitect J. Meijers, die enkele dagen 
per week zitting zou houden in het kantoor van de Bouwkundige Afdeling te Emmel
oord.65
De in Dordrecht woonachtige Meijers maakte deel uit van het Tuinarchitectenbureau 
Buys-Meijers (later Buys-Meijers-Warnau) te 's-Hertogenbosch, maar verrichtte op per
soonlijke titel werkzaamheden voor de Directie.66 Hij beschouwde "het ontwerpen van
een aanvaardbare en aesthetisch verantwoorde erf situatie voor iedere pachter afzonder-



Een siertuin =oals de Directie van de 
Wieringermeer die graag zag, op kavel M88 aan 
de Lindeweg ten zuidwesten van Lu11elgeest 
(bedrijf E. van de Dee11),j1111i 1955 
(foto Van Wijk). 

lijk" als zijn primaire polderactiviteit.67 Vandaar dat hij zijn werkzaamheden ook niet
beperkte tot advisering omtrent de aanleg van boerentuinen. Dit was zeer tegen de zin 
van de Afdeling Bebossing en Beplanting, die meende dat de tuinarchitect zich te ruime 
bevoegdheden aanmatigde. Landschapsarchitect Kelder, die aan deze afdeling verbon
den was, beklaagde zich er dan ook al medio 1951 over dat Meijers zich in toenemende 
mate bemoeide met de indeling van erven, de beplanting van singels en de aanplant van 
fruitbomen.68

De gerezen problemen kwamen voort uit het feit dat Meijers bij de aanvang van zijn 
werkzaamheden geen heldere taakomschrijving had gekregen. Het leek de directiever
gadering in oktober 1951 dan ook raadzaam alsnog tot zo'n omschrijving te komen. Zo 
kon ook het aantal dagen dat de tuinarchitect in de Noordoostpolder geacht werd door 
te brengen beter worden vastgesteld.69 A.G. Lindenbergh, die belast was de leiding van
de Onderafdeling Domeintoezicht, stelde daarop voor de indeling van de erven toe te 
vertrouwen aan een nog op te richten commissie en de werkzaamheden van Meijers te 
beperken tot adviezen over de wijze waarop pachters "een nette boerentuin" konden 
aanleggen. Door Meijers een strak afgebakende taak te geven, kon tevens flink worden 
bespaard op de uitgaven die met zijn werkzaamheden waren gemoeid.7°
De directievergadering kon zich in de strekking van Lindenberghs rapport vinden, 
maar vond wel dat Meijers in de voorgestelde commissie zitting moest hebben.71 Op 18
februari 1952 kwam de 'Commissie voor de indeling van boerderijerven' voor het eerst 
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A.G. Lindenbergh, 7 oktober 1949 
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bijeen. Aanwezig waren domeinopziener A. de Groene, rijkstuinbouwconsulent ir J.J. 
Pettinga, houtvester in de Noordoostpolder ir L.W. Wilmes, boerderij-architect No
back, Kelder en Lindenbergh. De laatste trad op als voorzitter en zette beknopt de werk
wijze uiteen: 

"Door de Commissie wordt aan de hand van door de Bouwk. Afd. vervaardigde situ
aties, waarop alleen de grenzen van het erf, de gebouwen en de paden zijn aangegeven, 
een erfindeling gemaakt. De plaats van de singels, siertuin, moestuin en boomgaard 
wordt bepaald, waarbij voldoende bedrijfsruimte voor opslag van producten en voor 
eventueel door de pachters te bouwen silo's wordt gereserveerd. De Landmeetk. 
Afdeling maakt van deze aldus vastgestelde erfindeling een tekening, waarvan een 
exemplaar wordt toegezonden aan de betrokken pachter, de domeinopzieners te Em
meloord en aan de heren Meijers, Ir Wilmes en Ir Pettinga. Vervolgens worden de 
pachters in de gelegenheid gesteld om de erfindeling te komen bespreken en hun wen
sen kenbaar te maken. Zonodig kan de erfindeling dan gewijzigd worden. Van de ge
wijzigde erfindeling wordt dan opnieuw een kaartje getekend en aan de betrokkenen 
toegezonden. Aan de hand van de aldus vastgestelde erfindeling kan de Afd. Bebos
sing en Beplanting dan de singels en erfscheidingen planten, de heer Pettinga kan ad
viseren over de aanleg van de boomgaard en de heer Meijers kan advies geven over de 
aanleg van de siertuin."72 

Begin 1953 werd de werkwijze van de commissie enigszins vereenvoudigd. De leden be
sloten zich tijdens hun vergaderingen niet meer te buigen over ieder boerenerf, maar 
zich alleen nog bezig te houden met het ontwerpen van erfindelingen voor elk type uit 
te geven bedrijf. L. H. Bos, tekenaar in dienst van de Directie van de Wieringermeer, 
moest daarna de erfindeling voor elk afzonderlijk bedrijf in kaart brengen. Zijn tekenin
gen werden vervolgens op een aantal nader te bepalen dagen met de pachters besproken. 
Op diezelfde dagen kon Meijers in de polder zitting houden om de boeren advies te ge
ven over de aanleg van een siertuin.73 

Bos had vanaf het begin van Meijers' bezigheden in de polder vele hand- en spandiens
ten verleend aan de tuinarchitect. Door de taakafbakening van Meijers kwam er ten dele 
een einde aan die ondersteuning. Bos mocht de door Meijers gemaakte tuinontwerpen 
nog wel uitwerken, maar voor verdere diensten werd hij niet meer beschikbaar gesteld. 
De tuinarchitect zelf werd te verstaan gegeven dat zijn wens om ingeschakeld te worden 
bij het ontwerpen van algemene beplantingen in de polder "voorshands niet voor ver
wezenlijking vatbaar" was. Ook liet de Wieringermeerdirectie Meijers weten dat hij dui
delijk onderscheid diende te maken tussen zijn jaarlijkse ontwerparbeid voor de nieuw 
uit te geven bedrijven en zijn andere vormgevingsactiviteiten, zoals het aanpassen van 
reeds bestaande siertuinen. Alleen de eerstgenoemde activiteit verrichtte hij in opdracht 
van de Directie en brachten voor de polderboeren geen kosten met zich mee. De overige 
werkzaamheden werden als particuliere opdrachten beschouwd.74 

Door de werkzaamheden van de Commissie voor de indeling van boerderijerven en de 
nauwkeurige omschrijving van de adviseringstaak van de tuinarchitect nam het aantal 
dagen dat Meijers in de Noordoostpolder actief was gestaag af. In 1951 verbleef hij twee 
à drie dagen per week in de polder, na 1955 niet meer dan drie à vier dagen per jaar.75
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De ontwerparbeid voor de erven van enkele staatsboerderijen 76 werd in 1955 door Van
Eck toevertrouwd aan de tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys, die grote bekend
heid genoot door de voorbeeldtuinen die ze in Dedemsvaart aanlegde.77 De bouwkun
dige was met Ruys in contact gekomen door haar lidmaatschap van de architectengroep 
'de 8', die nauw betrokken was bij de planvorming en -realisering van het polderdorp 
Nagele. Met de opdracht aan Ruys werd afgeweken van de 'normale' gang van zaken 
bij de erfaanleg van staatsbedrijven. Gewoonlijk lagen zowel het ontwerp voor de erf
indeling als de keuze van het plantmateriaal en de aanleg van singels en heggen geheel in 
handen van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de Wieringermeerdirectie.78 
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Mathijs ter Horst

Van: Tanya van Huissteden <Tanya.vanHuissteden@flevoland.nl>

Verzonden: vrijdag 15 december 2017 13:44

Aan: Jong, Klaas Haije de

Onderwerp: Reactie ontwerpbestemmingsplan  'Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens'

Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Markeringsstatus: Gemarkeerd

Geachte heer De Jong, 
 
Op 8 november 2017 hebben wij van u het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens’ 
ontvangen. 
 
Het plan geeft ons geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
drs. T.S. (Tanya) van Huissteden - De Abreu 
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
Afdeling Ruimte en Economie 
 
Provincie Flevoland 
T 0320 – 265708 
E tanya.vanhuissteden@flevoland.nl 
 
www.flevoland.nl 
 
 
 

Van: Jong, Klaas Haije de [mailto:khdejong@noordoostpolder.nl]  

Verzonden: woensdag 8 november 2017 8:11 
Aan: Wro-adviseurs; INFOPUNT INFOPUNT; 'watertoets@zuiderzeeland.nl' 

CC: Jong, Martin de 
Onderwerp: Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens' 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Bij deze geven wij u, in het kader van artikel 3.8, lid 1, onder b van de Wro kennis van het 

ontwerpbestemmingsplan  ‘Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens’. In de bijlage vindt u onze 

publicatie.  

 

Het bestemmingsplan regelt het toevoegen van een extra woning ter vervanging van de 

oorspronkelijke Schokbetonschuur op het perceel Drietorensweg 7 te Ens. 

 

Het plan is vanaf 16 november 2017 raadpleegbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl onder 

planidentificatienummer NL.IMRO.0171.BP00597-ON01. 

 

Vanaf boven genoemde datum ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Gedurende 

deze periode kunnen zienswijzen ingediend worden. Zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad 

van Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.  

 

Op verzoek kunnen wij u de definitieve pdf-versie naar u mailen. 

 

Heeft u vragen over dit plan dan kunt u contact opnemen met de heer K.H. de Jong van het cluster 

Ruimtelijke Ontwikkeling. 
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Met vriendelijke groet, 

Klaas Haije de Jong 

Juridisch planologisch medewerker 

 

 
  

Gemeente Noordoostpolder   

Postbus 155, 8300 AD 

Emmeloord 
  

t:  +31 (0)6 13 34 28 49
 

  

e: khdejong@noordoostpolder.nl   

w: www.noordoostpolder.nl   

Werkdagen: ma, di, wo, do    

  

 

 

***disclaimer*** 
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 



   

Bijlage 8  email vooroverleg waterschap
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Mathijs ter Horst

Van: Gorlee, Irene <i.gorlee@zuiderzeeland.nl>

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 15:35

Aan: Mathijs ter Horst

CC: 'Jong, Klaas Haije de'

Onderwerp: Wateradvies ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens'

Beste Mathijs, 

  

Dank voor het toesturen van de aangepaste tekst. Onze opmerkingen zijn daarin naar tevredenheid 

verwerkt. 

  

Deze mail is dan ook een positief wateradvies op het ontwerpbestemmingsplan. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Irene Gorlee  

Adviseur Waterprocedures 

(niet aanwezig op woensdagen) 

 

Waterschap Zuiderzeeland  

Adres: Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad 

 Postbus 229, 8200 AE Lelystad 

E-mail: i.gorlee@zuiderzeeland.nl 

Tel: 0320-274 911 

mob: 06-4691 9907 

 

Kijk ook eens op onze site: www.zuiderzeeland.nl  

  

  

Van: Mathijs ter Horst [mailto:m.terhorst@ad-fontem.nl]  

Verzonden: dinsdag 19 december 2017 14:53 

Aan: Gorlee, Irene 
Onderwerp: RE: Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens' 

  

Beste Irene,  

  

Naar aanleiding van onderstaande mail en ons telefonisch contact, stuur ik u hierbij de aangepaste 

waterparagraaf.  

  

Mochten hier nog wijzigingen noodzakelijk zijn, verneem ik het uiteraard graag.  

  

Voor nadere afstemming ben ik uiteraard bereikbaar. Alvast dank.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Mathijs ter Horst MSc 

Ad Fontem Ruimtelijk Advies 

Hoofstraat 43 | 7625 PB Zenderen | 074 2557020 | m.terhorst@ad-fontem.nl 
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

Het bestemmingsplan  Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00597-VS01 van de gemeente Noordoostpolder.

1.2  bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen.

1.3  aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden.

1.4  aanduidingsgrens

De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  aan huis verbonden bedrijf

De in Bijlage 1 'Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten' genoemde bedrijvigheid, dan wel naar 
de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn 
beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden 
uitgeoefend;

1.6  aan huis verbonden 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 achter de lijn die een woning doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit 
evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder de woning 
opnieuw te doorkruisen of in het erf achter de woning te komen;

1.8  ander bouwwerk

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.9  bebouwing

Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
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1.10  bebouwingsgebied

Achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de 
oorspronkelijke woning;

1.11  bebouwingspercentage

De oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden

1.12  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;

1.13  bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.14  bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.15  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;

1.16  bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een woning dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindende 
woning verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met 
een dak;

1.17  bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk.

1.18  bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.19  bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten.

1.20  bouwperceelgrens

De grens van een bouwperceel.

1.21  bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
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1.22  bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.23  detailhandel:

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in 
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; onder detailhandel is hier geen horeca 
begrepen;

1.24  erf:

Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woning en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van die woning. Gronden met de 
bestemming 'Groen – Erfsingel' worden niet tot het erf gerekend;

1.25  extensieve openluchtrecreatie

Vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch en/of natuurgebied door middel van al 
dan niet aangelegde en aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag 
legt op de ruime, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden, vis- en picknickplaatsen en strandjes;

1.26  gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt.

1.27  hoofdgebouw

Een gebouw dat binnen een bebouwingsvlak door constructie, afmetingen of bestemming als 
belangrijkste gebouw valt aan te merken;

1.28  horeca

Een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter 
plaatse (restaurantbedrijf), waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, 
theehuizen, broodjeszaken en dergelijke;

1.29  openbaar toegankelijk gebied

Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede 
pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor 
publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de 
ontsluiting van percelen door langzaam verkeer;

1.30  overig bouwwerk

Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam 
met de aarde is verbonden.

1.31  pand

De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige 
eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
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1.32  seksinrichting:

Een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, waarin 
bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht;

1.33  voorerfgebied

Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied;

1.34  voorgevel:

De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meer dan één 
zijde gekeerd is naar een weg, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te 
wijzen gevel;

1.35  voorkant

Met het oog op het bepalen van het achtererfgebied aangegeven lijn op de verbeelding;

1.36  "vrij" beroep:

Beroep of beroepsmatige dienstverlening op administratief, juridisch, medisch, paramedisch, 
therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch en daarmee gelijk te stellen gebied;

1.37  woning:

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  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. De maximale goothoogte mag over maximaal 1/3 
van de gevellengte overschreden worden.

2.3  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.

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5  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;
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen - Extra woningen op erven

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Extra woningen op erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

met daarbijbehorende:

b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. andere werken;
e. tuinen, erven en paden;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeervoorzieningen;
h. nutsvoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bebouwing

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend gebouwd worden:

a. woningen;
b. bijbehorende bouwwerken;
c. andere bouwwerken geen gebouw zijnde.

3.2.2  Bouwen

a. woningen mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
vorm van wonen - één woning toegestaan', hierbij mag het aantal aangegeven woningen 
niet overschreden worden;

b. de inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is 
aangegeven;

c. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen;
d. de minimale goothoogte mag niet lager zijn dan op de verbeelding is aangegeven, de 

maximale goothoogte en de maximale bouwhoogte mogen niet hoger zijn dan op de 
verbeelding is aangegeven;

e. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 
gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een woning;

f. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet meer 
dan 150 m² bedragen; 

g. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
h. de hoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6,0 m;
i. in afwijking van het bepaalde onder e., f., g. en h. geldt voor bijbehorende bouwwerken 

dat afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van 
terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gehandhaafd mogen worden;

j. de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2,0 m;
k. in afwijking van lid j. mag de hoogte van pergola's maximaal 3,0 m zijn;
l. in afwijking van lid j. mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied 

maximaal 1,0 m zijn.
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3.3  Specifieke gebruiksregel

3.3.1  Voorwaardelijke verplichting erfsingel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en 
het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 
opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een 
erfsingel conform het in Bijlage 2 opgenomen beplantingsplan met bijbehorende 
inrichtingstekening ter plaatse van de bestemming 'Groen - Erfsingel'.

3.3.2  Strijdig gebruik

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

a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte;
b. het gebruik ten behoeve van een seksinrichting;

3.3.3  Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan huis 
verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:

a. 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 m2 
bedraagt;

b. de uitstraling van de woning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het 

verkeer;
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein 

plaatsvindt;
f. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
g. de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
h. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 Aan 

huis verbonden bedrijfsactiviteiten.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Afwijken ander gebruik

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 3.1, ten behoeve van het gebruik van gebouwen uitsluitend als ondergeschikte 
nevenfunctie, voor 

a. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van 
maximaal 100 m²;

b. horeca ten dienste van extensieve openluchtrecreatie, met een gezamenlijke oppervlakte 
van maximaal 100 m²;

c. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur;
d. opslag en stalling van caravans, campers en boten en dergelijke;
e. kunstnijverheid, ateliers en musea;
f. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²;
g. detailhandel gerelateerd aan het onder b. en e. genoemde ander gebruik tot een 

maximale verkoopvloeroppervlakte van 100 m².

3.4.2  Nadere eisen

Bij het afwijken op grond van artikel 3.4.1 dienen de volgende bepalingen in acht te worden 
genomen:

a. indien in artiekl 3.4.1 geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie op ten 
hoogste de oppervlakte van de al bestaande bijbehorende bouwwerken plaatsvinden;

b. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor het woon- en 
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leefmilieu;
c. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale afwikkeling 

van het verkeer
d. het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak op 

eigen terrein plaats te vinden;
e. er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open lucht 

plaatsvinden;
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Artikel 4  Groen - Erfsingel

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Erfsingel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. opgaande afschermende beplanting;
b. een bebouwingsvrije onderhoudsstrook;
c. erfsloten;

met daaraan ondergeschikt:

d. tuinen, erven en paden;
e. waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. parkeervoorzieningen.

4.2  Bouwregels

Binnen deze bestemming mag niet gebouwd worden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  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 6  Algemene afwijkingsregels

6.1  Afwijkingsbevoegdheid

6.1.1  Afwijken 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% 
van die maten, afmetingen en percentages;

b. de bestemmingsregels ten behoeve van een geringe aanpassing van het beloop of het 
profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid 
en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c. de bestemmingsregels ten behoeve van de aanpassing aan de werkelijke afmetingen van 
het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van derden 
in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst en noodzakelijk wordt 
geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan; 

d. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde tot niet meer dan 10 m; 

e. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van kunstwerken en van 
zend-, ontvang- en/of sirenemasten tot niet meer dan 40 m; 

f. de bestemmingsregels het plan voor het overschrijden van de grenzen van een bouwvlak 
naar de buitenzijde door: 
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen; 
2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken; 
3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en 

galerijen; mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden; 
g. het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde 

daarvan voor het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek)erker, gemeten 
uit de zijgevel, niet meer bedraagt dan 1,5 m; 

h. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor plaatselijke 
verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen; 

i. de eis dat bij een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen blijkt dat 
voldoende parkeer- of stallingsruimte moet worden gerealiseerd indien op andere wijze in 
de nodige parkeer- en/of stallingsruimte wordt voorzien. 

6.1.2  Afwegingskader 

Een in genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de milieusituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
e. de sociale veiligheid; 
f. de externe veiligheid. 

 

bestemmingsplan Landelijk gebied, Drietorensweg 7 te Ens 

NL.IMRO.0171.BP00597-VS01   152



   

Artikel 7  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  Overgangs- en slotregels

Artikel 8  Overgangsrecht

8.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. 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,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. 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.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 8.1 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het  8.1 sub a met maximaal 10%.

c. 8.1 sub a 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.

8.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor 
zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 8.2 sub a te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in 8.2 sub a 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.

d. 8.2 sub a 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 9  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, 
Drietorensweg 7 te Ens'.
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Bijlage regels
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Bijlage 1  mogelijkheden bedrijfsmatige activiteiten aan huis
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Bijlage 2  landschappelijke inpasing - Drietorensweg 7
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Erfsingels Noordoostpolder 
 
De erfsingels in Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de 
Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels 
afhankelijk van de ondergrond. Het doel is vooral om beschutting te creëren in het open 
vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels 
zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. 
Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open 
agrarische bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van 
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van 
Noordoostpolder.  
 
 

Beplantingsplan 
 
Vangwege het belang van herkenbaarheid en identiteit van de Noordoostpolder wordt het 
behoud en, waar nodig, herstel van de erfsingels nog altijd gestimuleerd en 
voorgeschreven bij verandering en uitbreidingen van erven. Het vormt een 
voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke procedures voor erfuitbreidingen en 
bestemmingswijzigingen. Daartoe wordt een beplantingsplan gevraagd van de 
initiatiefnemer. Als uitgangspunt voor dit beplantingsplan heeft de gemeente een 
schematisch beplantingsplan opgesteld. Dit beplantingsplan vormt het vertrekpunt voor 
maatwerk op ieder afzonderlijk erf. Zowel de gemeente als Landschapsbeheer Flevoland 
kan nader adviseren over de meest passende erfsingel in uw situatie. Waarbij ook 
rekening kan worden gehouden met enige transparantie bij de toevoeging van een 
woonfunctie of openingen ten behoeve van de bereikbaarheid van omliggende kavels. 
 
 
Beplantingsplan voor een erfsingel.     
     
Schematische doorsnede van een erfsingel: 
     
Sloot Rij 1 Rij 2 Rij 3 Rij 4 Rij 5 Vrije ruimte Bebouwing 
 
    
• De onderlinge afstand van de rijen bedraagt 1,5 meter.  
• De onderlinge afstand in de rijen bedraagt 1,5 meter. 
• Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom of struik geplant    
• De erfsingel is minimaal 6 meter breed. 
    
 

Hoeveelheid 
(indicatief) 

Soortkeuze boom Latijnse naam Maat (hoogte 
in cm) 

Bijzonderheden 

     
5% haagbeuk Carpinus betulus 60 - 100 verdraagd schaduw 
10% winterlinde Tilia cordata 80 - 100 heeft licht nodig 

10% eik Quercus robur 80 – 120 verdraagd lichte schaduw 
5% veldesdoorn Acer campestre 60 – 100 struikvormige boom 
10% els Alnus glutinosa 80 - 100 snelle groeier 
10% gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80 - 100 verdraagd schaduw 

  
 
 
 
 
 
    



 Hoeveelheid 
(indicatief) 

Soortkeuze struik Latijnse naam Maat (hoogte 
in cm) 

Bijzonderheden 

     
5% rode kornoelje Cornus sanguinea 50 - 80 verdraagd schaduw 
5% gele kornoelje Cornus mas 50 - 80 verdraagd schaduw 

5% gewone liguster Ligustrum vulgare 60 - 100 houdt ’s winters lang 
blad 

10% Hazelaar Corylus avellana 50 - 80 verdraagd schaduw 
5% vogelkers Prunnus padus 50 - 80 wordt boom met 

bloemen 
5% Kardinaalmuts Euonymus 

europaea 
60 - 100 zonnige standplaats 

5% Hondsroos Rosa canina 50 - 80 zonnige standplaats 

5% gelderse roos Viburnum opulus 50 - 80 zonnige standplaats 
5% wegedoorn Rhamnus 

cartharticus 
60 -100 verdraagd schaduw 

(voor kalkrijke grond 

    
     
• Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 stuks van 

de zelfde soort.  
• Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden. 

    
 
 






