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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Enserweg 16 te Ens is een glastuinbouwbedrijf gevestigd. Hierachter ligt een kavel 

akkerbouwgrond van ongeveer 3 hectare. Bij de gemeente Noordoostpolder is het verzoek ingediend om 

op deze kavel een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten te ontwikkelen. Het verzoek gaat uit van 

300 huisvestingsplaatsen in aaneengebouwde logiesgebouwen.

De ontwikkeling is op basis van de geldende beheersverordening Landelijk Gebied niet mogelijk. Hierop 

wordt nader ingegaan in paragraaf 1.3. Daarom is dit bestemmingsplan opgesteld.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied ligt in het glastuinbouwgebied ten zuiden van Ens, tussen de bebouwing aan de 

westzijde van de Enserweg en de bosstrook langs de Oud Kamperweg. Het betreft de kavel 

akkerbouwland achter het perceel Enserweg 16 te Ens. De begrenzing is afgestemd op de kadastrale 

grenzen. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1 De ligging van het plangebied
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1.3  Geldende bestemmingsplannen

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is vastgesteld op 21 maart 

2016. Hierin is het voorheen geldende bestemmingsplan weer van toepassing verklaard. Het 

plangebied valt onder het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004. Het is hierin bestemd als agrarisch 

gebied. Binnen deze bestemming wordt voorzien in agrarische bedrijvigheid. Gebouwen moeten 

gebouwd worden binnen de aangegeven bouwvlakken. Op het plangebied geldt de aanduiding 'staand 

glas toegestaan'. Binnen deze aanduiding kunnen kassen en bijbehorende gebouwen worden gebouwd.

Het oprichten van gebouwen ten behoeve van een huisvesting van arbeidsmigranten is binnen de 

bestemming niet toegestaan. Het bestemmingsplan biedt hiervoor ook geen wijzigings- of 

afwijkingsmogelijkheden, het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan is daarom nodig. Daarnaast 

is het gemeentelijk beleid bepalend voor de keuze voor een bestemmingsplan (zie ook paragraaf 3.3). 

Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een nieuwe juridisch-planologische regeling voor 

het plangebied, waarbinnen de gewenste situatie mogelijk is.

1.4  Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij wordt ingegaan 

op de gewenste ontwikkeling en op de ruimtelijke en functionele inpassing daarvan in de bestaande 

structuur. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het van belang zijnde beleidskader, waarna in 

hoofdstuk 4 een toetsing aan de omgevingsaspecten volgt. Wanneer deze van toepassing zijn, worden 

daarbij de uitgangspunten voor het bestemmingsplan genoemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting op 

de in het bestemmingsplan opgenomen regeling. Het laatste hoofdstuk gaat in op de uitvoerbaarheid 

van het bestemmingsplan, waarbij aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de westelijke rand van een glastuinbouwgebied ten 

zuiden van Ens. Dit glastuinbouwgebied is ingesloten tussen de Drietorensweg, de Zwartemeerweg en 

de Oud Kamperweg. De Enserweg loopt centraal door dit gebied. Het noordelijk deel is al vrijwel 

volgebouwd met kassen, in het zuidelijk deel is nog ruimte voor verder ontwikkeling van 

glastuinbouwbedrijven. De strook achter het lint aan de Enserweg, ten zuiden van de Enserdwarsweg, 

bestaat nog vrijwel geheel uit akkerbouwland.

Langs de westzijde van het glastuinbouwgebied ligt de Oud Kamperweg. Deze weg sluit in 

noordwestelijke richting aan op de rijksweg N50. Deze weg is onlangs opgewaardeerd, waarbij de oude 

N50 nu de Oud Kamperweg is geworden. Langs deze wegen ligt een brede bossingel, die zorgt voor een 

afscherming van het glastuinbouwgebied.

Aan de Enserweg ligt een gemengd bebouwingslint. Hier liggen agrarische bedrijven (hoofdzakelijk 

glastuinbouw), woningen en enkele reguliere bedrijven, waaronder een fouragebedrijf ten noorden van 

het plangebied. Aansluitend op het perceel Enserweg 16 liggen drie woningen, één direct ten zuiden en 

twee aan de overzijde van de Enserweg. Aan de Enserweg 16 is een relatief kleinschalig 

glastuinbouwbedrijf gevestigd.

Het plangebied ligt achter het perceel Enserweg 16. Het heeft betrekking op een kavel nog onbebouwd 

akkerbouwland. Deze kavel is op grond van het geldende bestemmingsplan onder andere bestemd voor 

de bouw van kassen. Direct ten zuiden van het plangebied is recent een kas gebouwd. Een luchtfoto van 

het plangebied is weergegeven in figuur 2.1.
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Figuur 2.1 Luchtfoto plangebied 

2.2  Voorgenomen initiatief

Het initiatief omvat de ontwikkeling van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten binnen het 

plangebied. Op het terrein worden 300 arbeidsmigranten gehuisvest in blokken van aaneengebouwde 

logiesgebouwen. In totaal worden er 150 eenheden à circa 40 m2 opgericht. Het terrein is zodanig 

ingericht dat de beheersbaarheid en veiligheid optimaal is.

De voorgestelde inrichting van de huisvestingslocatie is weergegeven in figuur 2.2. In figuur 2.3 zijn 

enkele doorsneden weergeven. De noordwestelijk gelegen unit, op figuur 2.2 blauw gearceerd, wordt 

ingevuld als beheerderswoning.  Het gebruik van deze beheerderswoning is ook tijdelijk, in die zin dat 

deze niet het hoofdverblijf van een huishouden zal vormen, maar uitsluitend is bedoeld voor toezicht 

en het bieden van verblijf van een aanspreekpunt op het terrein. Aan de westkant wordt daarnaast een 

recreatiegebouw en een sportveld gerealiseerd.

Het terrein wordt aan de zuidzijde, via een aan te leggen ontsluitingsweg aan de zuidkant ontsloten op 

de Frieseweg, via een dam of brug over de Ensertocht. Het plangebied zal niet voor autoverkeer en 

fietsverkeer via de Enserweg te bereiken zijn. Voor fietsverkeer wordt een fietsbrug richting de 

provinciale weg aangelegd. Verkeersoverlast over de Enserweg wordt hiermee voorkomen. De situatie 

van de ontsluiting is weergeven in figuur 2.2. 

Aan de noordzijde worden parkeervoorzieningen gerealiseerd, bestaande uit een groot parkeerterrein 

met 228 parkeerplaatsen. 
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Figuur 2.2 Voorgestelde inrichting huisvestingslocatie 
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Figuur 2.3 Doorsneden

2.3  Ruimtelijke inpassing

Voor de ontwikkeling van de huisvesting van arbeidsmigranten is het van belang dat de bedrijfsvoering 

van de aangrenzende bedrijven niet wordt belemmerd, dat er geen onwenselijke verkeerssituatie 

ontstaat en er geen afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden. Ook is een advies van de 

waterbeheerder noodzakelijk, met name vanwege een toename van de druk op het rioleringstelsel.

Door de gemeente Noordoostpolder is een leidraad voor een beheersreglement aangereikt, waarin 

enkele doelstellingen/voorwaarden voor adequaat beheer zijn opgenomen. Een dergelijk 

beheersreglement is een voorwaarde vanuit de gemeentelijke beleidsregel huisvesting 
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arbeidsmigranten (zie hoofdstuk 3). Hierin is ieder geval het volgende opgenomen:

de aanwezigheid van een 24-uurs aanspreekpunt;

(nacht)registratie van alle bewoners/bezoekers;

huis- en leefregels;

protocol communicatie en klachtregistratie;

beheersvoorschriften aangaande parkeren.

Zo wordt een goede communicatie met de omgeving gewaarborgd en wordt overlast voorkomen. In 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de milieutechnische inpasbaarheid en de wateraspecten. In dit 

hoofdstuk wordt kort ingegaan op de landschappelijke en verkeerstechnische inpassing.

Landschappelijke inpassing

De ontwikkeling vindt plaats in een glastuinbouwgebied, waar het accent ligt op productie en sprake is 

van grootschalige kassencomplexen. Op grond van de beheersverordening kan het plangebied worden 

volgebouwd met kassen tot een goot- en nokhoogte van 6 en 10 meter. Het glastuinbouwgebied is als 

geheel in het landschap ingepast door middel van dichte bosstroken. Ook aan de zuidwestzijde ligt een 

dergelijke bosstrook. De voorgestelde inrichting is aanzienlijk minder volumineus (mede door de 

bouwhoogte van ongeveer vier meter) dan de glastuinbouwbedrijven en zijn in dit gebied van grote 

schaal en productie goed inpasbaar.

Om te komen tot een verantwoorde inpassing c.q. afscherming van de huisvestingslocatie, wordt 

rondom het terrein verschillende beplanting, in de vorm van een beukenhaag, aangelegd. Daarnaast 

wordt een groene dijk van 3 meter hoog aangelegd. 

Deze zorgt, naast inbedding in het landschap, ook voor privacy voor omwonenden en voor de 

gebruikers van de huisvestingslocatie. De inpassing is in de regels waarborgt via een voorwaardelijke 

verplichting.

Verkeerstechnische inpassing

De arbeidsmigranten zullen in hoofdzaak werkzaam zijn op het platteland en in het aangrenzende 

glastuinbouwgebied. Door het vestigen van deze arbeiders in het buitengebied wordt beoogd het 

overnachten en het werken in hetzelfde gebied plaats te laten vinden. Hierdoor blijft de toename van 

verkeersbeweging als gevolg van de huisvestingslocatie zo beperkt mogelijk. Wel zorgt het toevoegen 

van een huisvestingslocatie natuurlijk voor extra verkeersbewegingen.

De huisvestigingslocatie krijgt een interne ontsluitingsweg met een ontsluiting op de Frieseweg. De 

etmaalintensiteit bedraagt ongeveer 1.750 mvt. De Frieseweg is op dit moment nog in eigendom van de 

Staat. Het beheer hiervan gaat echter over naar de gemeente. De Frieseweg betreft een 

gebiedsontsluitingsweg, met een maximumsnelheid van 60 km/h. 

Vanaf de locatie naar de Frieseweg wordt een nieuwe toegangsweg voorzien, die langs de westkant in 

zuidelijke richting zal lopen via een uitritconstructie op de Frieseweg zal aansluiten. Hier is een strook 

van circa 6 meter beschikbaar om een veilige inrit en/of uitrit te maken. 

Verkeersgeneratie 

Voorts is de verkeersgeneratie van de nieuwe ontwikkeling berekend. Voor de verkeersgeneratie van 

arbeidsmigranten wordt bij gebrek aan toegesneden kencijfers uitgegaan van de kencijfers voor 

zelfstandig kamerverhuur (CROW-publicatie 381, 2018). De gemeente Noordoostpolder is een weinig 

stedelijke gemeente. De locatie ligt in het buitengebied. Daarom geldt een kencijfer van 1,8 - 2,4 

mvt/etmaal per kamer. De huisvestingslocatie ligt in een glastuinbouwgebied, waar de 

arbeidsmigranten voor een groot deel ook zullen werken. Daardoor is er sprake van relatief weinig 

mobiliteit. Bovendien is het aandeel bezoekers bij arbeidsmigranten laag. Daarom mag uitgegaan 
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worden van de minimale kencijfers voor kamerverhuur. 

In het plangebied worden 300 plaatsen voor arbeidsmigranten mogelijk gemaakt, waardoor de 

verkeersgeneratie 540 mvt/etmaal bedraagt. Uitgaande van het hoogste kencijfer zou dit aantal op 720 

mvt/etmaal liggen. Om te beoordelen of de verkeersgeneratie van 720 mvt/etmaal afgewikkeld kan 

worden op de Frieseweg, zijn de verkeersintensiteiten en -capaciteiten van deze weg noodzakelijk. De 

Frieseweg heeft voldoende capaciteit om de verkeersgeneratie van de huisvestigingslocatie af te 

kunnen wikkelen. 

Ten aanzien van de aspecten verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid is er sprake van een 

acceptabele situatie. Het aspect verkeer staat de planontwikkeling dan ook niet in de weg. 

 

bestemmingsplan Landel i jk gebied, Huisvestings locatie arbeidsmigranten Enserweg 
Rho Adviseurs  B.V.
Status: vastgesteld / 05-06-2020



blz 16  20190909 

 

Figuur 2.3 Locatie aan te leggen ontsluiting 

Parkeren

Het parkeren van vervoersmiddelen van of met betrekking tot de arbeidsmigranten mag uitsluitend 

binnen de erfgrenzen plaatsvinden. De gemeente Noordoostpolder hanteert als parkeernorm dat per 2 

arbeidsmigranten 1,5 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. Dit betekent dat er op het perceel ruimte 

moet zijn voor ten minste 225 auto's. Op de inrichtingstekening is aangegeven dat 228 parkeerplaatsen 
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worden gerealiseerd.  In deze parkeerbehoefte wordt voorzien, waarmee wordt aangesloten bij de 

gemeentelijke beleidsregels ten aanzien van parkeren. Aangezien er op eigen terrein voldoende 

parkeerplaatsen zijn, veroorzaakt het plan geen parkeeroverlast in de omgeving. Aan de parkeernormen  

wordt derhalve voldaan. 

Het aspect parkeren staat de planontwikkeling dan ook niet in de weg. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de 

Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. De nieuwe Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda 

Landschap en de agenda Vitaal Platteland.

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een 

selectieve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 

verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden 

beleidsvrijheid.

In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is ook als 

procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dit houdt in dat de toelichting bij 

een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving van de 

behoefte aan die ontwikkeling bevat. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt 

buiten het bestaand stedelijk gebied, moet er tevens gemotiveerd worden waarom niet binnen het 

bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.

Er is in de omgeving een kenbaar gemaakte behoefte voor de huisvestingslocatie. In het 

glastuinbouwgebied rondom het plangebied werken veel arbeidsmigranten. Dit glastuinbouwgebied is 

nog in ontwikkeling, waardoor de vraag naar een lokale huisvestingslocatie ook toeneemt. Daarnaast 

zijn er in de piekperiodes in het glastuinbouwgebied meer dan 300 personen werkzaam. Deze 

arbeidsmigranten komen op dit moment soms van meer dan 100 kilometer afstand. Dit is echter niet 

wensbaar. Het is derhalve wenselijk voor een arbeidsmigrant om op korte afstand tot zijn of haar werk 

te verblijven. Als er een huisvestinglocatie in Ens komt dan zal er meer op de fiets naar het werk gegaan 

worden. Dit draagt bij aan een duurzamere samenleving.  Bijkomend voordeel is dat huisvesting meer 

gecontroleerd kan plaatsvinden en dat de verwachting is dat illegale bewoning van 'reguliere' 

woningen hierdoor afneemt.

Om te kunnen voldoen aan deze vraag is deze ontwikkeling geïnitieerd. Er is dus sprake van een 

regionale behoefte voor de ontwikkeling. Dit blijkt ook uit paragraaf 3.3, waarin de verwachtingen qua 

aantallen arbeidsmigranten zijn vertaald naar vestigingsbeleid voor huisvestingslocaties. Er is dus 

een duidelijke regionaal behoefte voor de huisvestingslocatie. 

Een dergelijke grootschalige opvang in bestaand stedelijk gebied is niet wenselijk. Daarom is in 

verschillende beleidsdocumenten de keuze gemaakt om dergelijke voorzieningen in het landelijk gebied 

op te vangen. De ontwikkeling vindt plaats op een locatie die is aangewezen voor grootschalige 

glastuinbouw. Een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten hangt nauw samen met deze functie. 
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Gesteld wordt dat de ontwikkeling geen nieuw ruimtebeslag legt op het open landelijk gebied. 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen 

nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit 

bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het Barro.

Handreiking 'Ruimte voor Arbeidsmigranten'

Het Rijk erkent dat het toenemende aantal arbeidsmigranten voor problemen kan zorgen in gemeenten. 

In 2008 verscheen de Handreiking 'Ruimte voor Arbeidsmigranten'. De Handreiking moet gemeenten 

helpen goed beleid te formuleren. Er wordt een aantal praktische voorbeelden genoemd van gemeenten 

die gezocht hebben naar een passende aanpak. Veelal gaat deze aanpak in samenwerking met private 

partijen zoals werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters. 

Volgens het Rijk vraagt het huisvesten van arbeidsmigranten om lokaal maatwerk. In de Handreiking 

worden in hoofdlijnen vier opties genoemd:

1. huisvesting in woonhuizen binnen bestaande kernen;

2. logies in bestaande gebouwen (hotels, kazernes, etc.);

3. huisvesting in het buitengebied (vrijkomende agrarische bebouwing);

4. huisvesting op campings en parken.

De Handreiking schetst de mogelijkheid om planologisch onderscheid te maken in een aantal vormen 

van huisvesting. Deze huisvestingvormen zijn:

1. kamerverhuur: het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij de kamerhuurder ter plaatse 

het hoofdverblijf heeft;

2. logies: het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij de betreffende persoon het 

hoofdverblijf elders heeft;

3. logiesgebouw: een gebouw specifiek ingericht voor het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden van 

meer dan tien personen, waarbij de betreffende personen het hoofdverblijf elders hebben;

4. woning: dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden of een huishouden plus 

maximaal drie personen of maximaal vier personen die geen huishouden vormen.

De huisvestingslocatie die dit bestemmingsplan mogelijk maakt is een tussenvorm van nummer 2 en 3. 

Het gaat niet om één gebouw, maar om meerdere gebouwen waarin logies wordt aangeboden.

Conclusie rijksbeleid

Er zijn geen rijksbelangen uit het Barro in het geding. Ten aanzien van de Handreiking gaat het in deze 

situatie om huisvesting in een 'park', hoewel geen bestaand park. Verder wordt voldaan aan het 

uitgangspunt van lokaal maatwerk. Hierop wordt in de navolgende paragrafen nader ingegaan. In de 

regels van dit bestemmingsplan is gewaarborgd dat er sprake is van bedrijfsmatig verschaffen van 

nachtverblijf.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie FlevolandStraks

De provincie Flevoland heeft op 8 november 2017 de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Deze 

omgevingsvisie vormt een strategisch plan op hoofdlijnen voor de lange termijn. De omgevingsvisie 

FlevolandStraks komt in de plaats van het Omgevingsplan 2006. FlevolandStraks is een visie die nog 

niet is vertaald naar een beleidskader. Dit wordt nog uitgewerkt. Daarom vormt het Omgevingsplan uit 

2006 nog het provinciaal beleidskader voor dit bestemmingsplan.
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In de omgevingsvisie worden geen specifieke uitspraken gedaan over de arbeidsmigranten en 

glastuinbouwgebieden. 

Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

In 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld (zie vorige 

paragraaf). Hierin is in hoofdlijnen de strategische visie op de toekomst van Flevoland weergegeven. 

Deze eerste versie van het Omgevingsprogramma Flevoland is vastgesteld door Provinciale Staten van 

Flevoland op 27 februari 2019.  In deze versie is er voor gekozen al het bestaande beleid voor de 

ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te 

bundelen in één programma dat digitaal beschikbaar is. Op deze wijze zijn de provinciale 

beleidskeuzes compact beschreven en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen het 

beste gewaarborgd.

In het provinciaal beleid wordt geen specifiek beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Hierover wordt het volgende gezegd. Flevolandse bedrijven zijn vaak afhankelijk van tijdelijke werknemers. 

De provincie wil ruimte bieden om de betreffende bedrijven te faciliteren in de huisvesting van hun 

arbeiders. Op dit moment is er geen concreet beleid geformuleerd voor de grootschalige huisvesting van 

arbeidsmigranten. Om deze ontwikkelingen toch te faciliteren, zijn er diverse experimentkaders opgesteld 

die getoetst zijn aan het provinciaal beleid.

In dit geval is de beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' én 'Gebiedsplan 

huisvesting arbeidsmigranten gemeente Noordoostpolder' het kader voor verschillende ontwikkelingen 

in het landelijk gebied. De volgende paragrafen gaan hier nader op in. 

Het Omgevingsprogramma Provincie Flevoland gaat wel in op de Cultuurhistorische en 

landschappelijke kwaliteiten van de provincie. Het zijn de dijken, vaarten, interne ontsluiting, 

flankerende beplanting, wegbeplanting en de bosranden. Deze wil de provincie behouden en de 

kwaliteiten ervan inzetten bij nieuwe ontwikkelingen, zodat zij een bijdrage leveren aan de ruimtelijke 

kwaliteit. De provincie verwacht van de gemeenten dat zij bij de besluitvorming over nieuwe 

ontwikkelingen expliciet rekening houden met zowel de cultuurhistorische en landschappelijke kern- 

als basiskwaliteiten.

Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied

De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het kader voor 

verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om tijdelijke 

groepshuisvesting te laten plaatsvinden op bestaande (voormalige) agrarische bouwpercelen, tot 

maximaal 50 personen. In lijn met het Omgevingsplan, dat wijst op de noodzaak om voor noordelijk 

Flevoland maatregelen te treffen die de economische ontwikkeling van het gebied stimuleren, wordt de 

discrepantie tussen de vraag naar passende huisvestingsmogelijkheden en de provinciale Beleidsregel 

erkend. 

Als het beleidskader van het Omgevingsprogramma en deze beleidsregel te beperkend blijken voor 

ontwikkelingen die bijdragen aan de vitaliteit van het landelijk gebied, dan is de provincie bereid dat 

kader op experimentele basis te verruimen. Voorwaarde is dan wel dat hieraan een tussen 

gebiedspartners overeengekomen integraal plan voor dat gebied ten grondslag ligt, waarin een 

kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt aangetoond. De provincie kan aan de verruiming van het 

regime de voorwaarde stellen dat verevening plaatsvindt van kosten en opbrengsten van onderdelen 

van het plan of programma. Een gebiedsplan om het planologisch regime te verruimen moet inzicht 

bieden in:

de ambities voor het versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied;

het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied (natuur, landschap, 

cultuurhistorie, aardkundige waarden, extensieve vormen van recreatie), bijvoorbeeld door eisen 
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van verevening en randvoorwaarden voor nieuwe functies te stellen;

de wijze waarop met de bestaande situatie en functies in het gebied wordt omgegaan;

de wijze waarop hierbij omgegaan wordt met natuurwaarden (saldobenadering);

de wijze waarop het experiment past binnen de ontwikkelingsvisie 2030 en bijdraagt aan de 

provinciale opgaven voor de speerpunten.

Gebiedsplan huisvesting arbeidsmigranten gemeente Noordoostpolder

Als het beleidskader van het Omgevingsprogramma en deze beleidsregel te beperkend blijken voor 

ontwikkelingen die bijdragen aan de vitaliteit van het landelijk gebied, dan is de provincie bereid dat 

kader op experimentele basis te verruimen. In de gemeente Noordoostpolder is in mei 2009 overgegaan 

tot de vaststelling van het 'Gebiedsplan huisvesting arbeidsmigranten gemeente Noordoostpolder' als 

onderdeel van het Experiment landelijk gebied. Het gebiedsplan bevat richtinggevende kaders 

waarbinnen de huisvesting van arbeidsmigranten in de Noordoostpolder mag plaatsvinden. De 

gemeente heeft vervolgens de taak om nadere invulling te geven aan de uitvoering van dit beleid.

Het gebiedsplan in Noordoostpolder biedt onder andere ruimte aan drie grootschalige pensions c.q. 

logiesgebouwen voor de huisvesting van maximaal 300 werknemers per pension. Inmiddels zijn een 

aantal voorbeeldprojecten van professioneel ingerichte huisvesting voor buitenlandse werknemers 

gerealiseerd in de Noordoostpolder. 

Een huisvestingslocatie in deze categorie mag zich alleen vestigen in een gebied dat is aangewezen op 

de kaart uit het Experiment landelijk gebied Omgevingsplan Flevoland 2006. Hierop zijn de 

glastuinbouwgebieden aangewezen als zoekgebied voor maximaal 3 huisvestingslocatie voor 

groepshuisvesting tot 300 personen. Het plangebied ligt in het glastuinbouwgebied bij Ens. Figuur 3.1. 

geeft een fragment van de betreffende kaart weer. Op grond van de beleidsregel moeten twee van de 

drie grote huisvestingslocaties in het glastuinbouwgebied bij Luttelgeest worden gerealiseerd. De derde 

moet in het glastuinbouwgebied bij Ens worden gerealiseerd.
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Figuur 3.1. Fragment beleidskaart Experiment 

Conclusie provinciaal beleid

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de kaders van de beleidsregel 'kleinschalige 

ontwikkelingen in het landelijk gebied'. Daarom heeft gemeente Noordoostpolder een integraal 

beleidsstuk vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Op basis hiervan mogen er drie 

grootschalige locaties voor arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied in de gemeente 

Noordoostpolder worden gerealiseerd. De onderhavige locatie is hier één van. Het plan is zodoende in 

overeenstemming met het provinciaal beleid. De toetsing aan de landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden zoals voorgeschreven in het Omgevingsprogramma is in dit 

bestemmingsplan beschreven in de paragrafen 2.3 en 4.6.

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

In de structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 15 januari 2014, wordt de visie van de gemeente 

Noordoostpolder op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de Noordoostpolder 

geschetst. De structuurvisie is vooral bedoeld om te enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en 
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andere partijen als het ware uit te nodigen om te komen met initiatieven en investeringen.

De opgave ten aanzien van het landschap is het ontwikkelen van een stimulerend beleid voor nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de cultuurhistorische waarden van een 

gebied. De keuze óf ontwikkelingen mogelijk zijn is minder belangrijk dan wáár deze ontwikkeling een 

plek kan krijgen.

Over de bevolking wordt gesteld dat het aandeel arbeidsmigranten niet gelijk over de gemeente is 

verdeeld. Dit pleit voor beleid op maat als het om voorzieningen voor arbeidsmigranten gaat. In de 

structuurvisie verwijst de gemeente naar het Beleid arbeidsmigranten Noordoostpolder. 

Beleid arbeidsmigranten Noordoostpolder

In oktober 2010 is het gemeentelijk beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het 

buitengebied door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voor Gemeente 

Noordoostpolder zijn arbeidsmigranten van economisch belang. Dit blijkt uit gegevens van de 

provincie Flevoland: 10% van de beroepsbevolking is arbeidsmigrant. Het aantal arbeidsmigranten is 

de laatste jaren toegenomen en deze lijn zet zich de komende jaren door mede door keuzes van de 

gemeente. Zo koos de gemeente Noordoostpolder voor een uitbreiding van het glastuinbouwgebied. In 

de glastuinbouw werken veel migranten, dus betekent een uitbreiding van glastuinbouw automatisch 

ook meer arbeidsmigranten. Deze “nieuw”komers verdienen een plek in de samenleving. De gemeente 

vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten goed kunnen wonen, leven en werken in Noordoostpolder. 

Haar grondhouding is dan ook “Arbeidsmigranten zijn welkom in Noordoostpolder”.

De gemeente neemt ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten een 

randvoorwaardenscheppende rol in. De gemeente gaat uit van 2.600 huisvestingsplaatsen in 2015. Op 

het moment van schrijven van de notitie zijn hiervan 300 gerealiseerd. Dit betekent dus een forse 

opgave voor nieuwe huisvestingslocaties. Onderscheid is gemaakt in huisvestingsvormen in het 

landelijk gebied. Daarbij is gesteld dat er beleidsruimte is voor 10 locaties tot 100 

huisvestingsplaatsen en 3 locaties tot 300 huisvestingsplaatsen. 

De gemeente hecht grote waarde aan een kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten. Hiervoor 

zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen waarbinnen de locatie ontwikkeld moet worden. Bij 

huisvesting van 100 personen of meer in het buitengebied wordt daarnaast een klankbordgroep 

opgericht. In deze klankbordgroep praten omwonenden en andere direct belanghebbenden mee bij de 

uitwerking van de plannen. Het instellen van een klankbordgroep gebeurt nadat het betreffende 

conceptplan voldoende concreet is bevonden door B&W. Dat is ruimschoots voordat er voor het 

specifieke plan de benodigde bestemmingsplanprocedure wordt gestart. Deze klankbordgroep kan zo 

vooraf aan de eigenlijke procedure haar wensen, zorgen en ideeën kenbaar maken. De gemeente en de 

aanvragende partij houden hier rekening mee bij het opstellen van het bestemmingsplan.

Ook in het kader van dit bestemmingsplan is een klankbordgroep opgericht. De afspraken die in deze 

klankbordgroep worden gemaakt, worden waar mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan en anders in 

een beheersreglement. Het plan is op deze manier in overeenstemming met het gemeentelijk beleid over 

de huisvesting van arbeidsmigranten. In paragraaf 6.1 wordt inhoudelijk ingegaan op het advies van 

de klankbordgroep en wat met dit advies is gedaan.

Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten 2018

Op 5 februari 2018 is de Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten landelijk gebied Noordoostpolder 

vastgesteld. Het verzoek betreft een huisvesting in categorie 3. zoals bedoeld in artikel 3, namelijk voor 

101 tot en met 300 arbeidsmigranten. De beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten landelijk gebied 

Noordoostpolder is van toepassing op de gewenste ontwikkeling. 
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In januari 2018 heeft een evaluatie van het beleid uit 2012 plaats gevonden. De evaluatie heeft ertoe 

geleid dat het beleid op enkele punten is aangepast, waaronder het mogelijk maken van 300 

arbeidsmigrantenplaatsen, indien de klankbordgroep akkoord is met maximaal 300 ineens. 

Voorwaarde hierbij is dat minimaal een jaar na de start bedrijfsvoering van huisvestingscategorie 3 

een evaluatie wordt gedaan en hieruit blijkt dat de  huisvesting voldoet en er positief advies van de 

klankbordgroep is over de doorgroei naar 300. In het onderhavige geval wordt direct, in afwijking van 

het beleid, de huisvesting van 300 arbeidsmigranten mogelijk gemaakt. De redenen voor het afwijken 

van het beleid zijn gelegen in:

Het verzoek van de initiatiefnemer: Initiatiefnemer kan de locatie uitsluitend tegen acceptabele 

kosten en volgens de door haar gewenste standaard exploiteren bij voldoende omvang. 

Het advies van de ingestelde klankbordgroep: De klankbordgroep stemt in haar advies 

uitdrukkelijk in met de huisvesting van 300 arbeidsmigranten ineens (Beter 300 goed dan 150 

“half”).

In onderstaande tekst is per artikel aangegeven op welke wijze het plan aansluit op de in de 

beleidsregel genoemde artikelen. Voor huisvestingscategorie 3 zijn de artikelen 4  en 8  van toepassing.

Artikel 4 - Huisvesting algemeen

De huisvesting vindt plaats in gebouwen en niet in losse units, zoals zeecontainers of caravans. Per 

bewoner zal een gebruiksoppervlakte van minimaal 12 m2 gerealiseerd worden. Het parkeren vindt 

plaats op het erf .

De huisvesting beperkt de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet 

onevenredig, omdat de activiteiten en het gebruik slechts beperkt is tot het erf. De huisvesting staat op 

voldoende afstand van omliggende agrarische bedrijven en van woningen. Zie daarvoor paragraaf 4.1. 

Op basis van een verkeersonderzoek dat is beschreven in paragraaf 2.3 wordt geconcludeerd dat er 

sprake is van een adequate ontsluiting en dat er voldoende parkeergelegenheid op het terrein wordt 

aangelegd. Hierbij wordt een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per twee te huisvesten 

arbeidsmigranten gehanteerd. 

Artikel 8 - Aanvullende toetsingscriteria huisvestingscategorie 3 

1. huisvesting vindt plaats binnen of in de nabijheid van de glastuinbouwgebieden van 

Noordoostpolderhuisvesting vindt plaats binnen of in de nabijheid van de glastuinbouwgebieden van 

Noordoostpolder

Het plangebied ligt middenin het glastuinbouwgebied van Ens.

2. van huisvestingscategorie 3 mogen er maximaal drie gerealiseerd worden, waarvan twee bij 

Luttelgeest/Marknesse en één bij Ens.

Het plangebied ligt middenin het glastuinbouwgebied van Ens.  Onderhavig plan betreft de derde van 

de drie huisvestingslocaties die in de gemeente gerealiseerd wordt. 

3. er wordt gestart met de huisvesting voor maximaal 150 arbeidsmigranten, tenzij de klankbordgroep 

akkoord is met maximaal 300 ineens.

Met dit bestemmingsplan wordt in één keer 300 arbeidsmigranten mogelijk gemaakt. De klankbord 

groep is hiermee akkoord. 

4. de huisvesting wordt verruimd naar maximaal 300 arbeidsmigranten als voldaan wordt aan de 
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volgende voorwaarden:

a. minimaal een jaar na de start bedrijfsvoering van huisvestingscategorie 3 wordt een evaluatie 

gedaan;

b. uit de evaluatie blijkt dat de huisvesting voldoet;

c. een schriftelijk advies van de klankbordgroep over de doorgroei is bij de aanvraag om verruiming 

gevoegd. Het advies van de klankbordgroep weegt mee bij de besluitvorming;

Voor het  project is aan klankbordgroep opgericht. In een advies hebben zij aangegeven akkoord te zijn 

met een huisvestingslocatie van maximaal 300 arbeidsmigranten. Deze adviezen zijn opgenomen in 

bijlage 4. Zie voor een reactie op het advies van de klankbordgroep paragraaf 6.1.

5. huisvesting vindt plaats in logiesgebouwen

De huisvesting vindt plaats in logiesgebouwen

6. bij ligging aan een erftoegangsweg: als de breedte van de erftoegangsweg minder dan 4,5 meter is, 

onderzoekt de aanvrager met een verkeersonderzoek of opwaardering van de weg nodig is.

De huisvestigingslocatie krijgt een interne ontsluitingsweg met een ontsluiting op de Frieseweg. Vanaf 

de locatie naar de Frieseweg wordt een nieuwe toegangsweg voorzien, die langs de westkant in 

zuidelijke richting zal lopen via een uitritconstructie op de Frieseweg zal aansluiten. Hier is een strook 

van circa 6 meter beschikbaar om een veilige inrit en/of uitrit te maken. Voor een nadere 

onderbouwing hiervan wordt verwezen naar 2.3. 

7. huisvestingscategorie 3 wordt niet gerealiseerd binnen een straal van:

a. 400 meter van een huisvestingscategorie 1;

b. 750 meter van een huisvestingscategorie 2;

c. 1000 meter van een andere huisvestingscategorie 3.

Er is in het glastuinbouwgebied nog niet een andere huisvestingslocatie van deze categorieën 

aanwezig. 

8. In het inrichtingsplan zijn de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van de huisvesting 

toegelicht.

Voor het project is een inrichtingstekening gemaakt. Paragraaf 2.3 geeft hier een nadere toelichting op. 

9. Maximaal één extra dienstwoning is toegestaan.

In dit geval wordt geen dienstwoning toegestaan. Wel kom er een 'beheerderswoning' voor tijdelijk 

gebruik. Dit is geen woning in planologische zin, maar een logiesgebouw voor de beheerder, die net als 

de andere logiesgebouwen, een tijdelijk verblijf biedt. Hiervoor worden twee logiesunits 

samengevoegd.

10. er is een gemeenschappelijke recreatieruimte en er zijn sport- en spelmogelijkheden aanwezig;

Intern en extern wordt ruimte geboden voor goede recreatie-, sport en spelmogelijkheden op het terrein. 

11. vóór de start van de procedure:

a. voert de aanvrager overleg met de gemeente waarin afspraken worden gemaakt over de 

riolering;

b. sluit de gemeente een exploitatieovereenkomst met de aanvrager. In deze overeenkomst 
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worden afspraken gemaakt over het te realiseren initiatief en daarmee samenhangende kosten 

zoals bovenwijkse voorzieningen en riolering en waarbij in ieder geval eventuele planschade 

wordt verhaald op aanvrager;

c. worden omwonenden per brief geïnformeerd over het initiatief. In deze informerende brief 

staat feitelijke informatie over in hoeverre dit initiatief gevolgen kan hebben voor de 

mogelijkheden op de naastgelegen percelen (verplichting tot een zogenaamde 

milieueffectenonderzoek), informatie over riolering en waar men terecht kan met vragen;

d. wordt een klankbordgroep om advies gevraagd. Het advies van de klankbordgroep weegt mee 

bij de besluitvorming;

Paragraaf 4.3 gaat nader in op de afspraken met betrekking tot de riolering. De initiatiefnemer sluit 

met het college een exploitatieovereenkomst. Daarnaast worden omwonenden per brief geinformeerd 

en is een advies door de klankbord groep verstrekt. 

12. de huisvesting voldoet aan de actuele criteria voor huisvesting van Stichting Normering Flexwonen 

(SNF) of daaraan gelijk te stellen. De aanvrager toont dit aan door binnen drie maanden na 

ingebruikname van de huisvesting de certificatie volgens SNF of daaraan gelijk te stellen 

certificatie te overleggen aan de gemeente.

De huisvesting zal voldoen aan de actuele criteria voor huisvesting van Stichting Normering Flexwonen 

(SNF) of daaraan gelijk te stellen. 

Conclusie

Aan alle beleidsregels wordt voldaan. De ontwikkeling van een gefaseerde arbeidsmigranten locatie 

voor in totaal 300 arbeidsmigranten is daarmee passend binnen de beleidsregel. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Milieuzonering

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming 

nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar 

ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de 

VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij 

onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Deze afstand wordt gemeten tussen de 

bestemmingen van bedrijven en de gevels van geluidsgevoelige objecten. Bedrijfsactiviteiten zijn 

daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën.

De aanvaardbaarheid van het woonklimaat is afhankelijk van de verwachting. Deze norm ligt in een 

rustige woonwijk anders dan in een gemengde omgeving. Het plangebied ligt in glastuinbouwgebied, 

waar duidelijk sprake is van een gemengde omgeving. Immers: hier liggen woning en bedrijven door 

elkaar.

De huisvestingslocatie is vorm van wonen. Vanuit dat oogpunt kan deze worden beschouwd als een 

kleine woonwijk. Wel heeft de locatie voor de omgeving een andere uitstraling. In een worst-case 

benadering vergelijkbaar met een kampeerterrein. Een dergelijk terrein is ingedeeld in milieucategorie 

3.1, waarbij een richtafstand van 30 meter tot woningen in een gemengd gebied geldt (50 meter in 

rustig buitengebied). De dichtstbijzijnde woningen (Enserweg 16 en 18) liggen op meer dan 50 meter 

afstand vanaf het bestemmingsvlak en op ongeveer 70 meter vanaf het feitelijke terrein waar de 

huisvesting plaatsvindt. Er wordt dus voldaan aan de richtafstanden voor een kampeerterrein. 

Andersom kan de huisvestingslocatie ook een belemmeringen vormen voor de bedrijfsvoering van de 

glastuinbouwbedrijven in de omgeving. Deze bedrijven vallen onder milieucategorie 2, waarbij een 

richtafstand van 10 meter geldt in een gemengde omgeving. Aangezien de woningen op meer dan 10 

meter vanaf de erfgrens staan, zal de huisvestingslocatie dus nooit een belemmering vormen.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een verantwoorde 

milieuzonering.
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4.2  Geluid

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en 

industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een 

maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn 

geluidszones van toepassing. Als er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones 

worden toegevoegd, dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de 

normen. Er zijn er geen spoorwegen of geluidszoneringsplichtige industrie aanwezig, dus alleen het 

aspect 'wegverkeerslawaai' is aan de orde.

Verblijfsklimaat op huisvestingslocatie

De huisvestingslocatie wordt volgens de Wgh niet aangemerkt als geluidsgevoelige functie. Het is 

daarom niet noodzakelijk om aan de geluidsnormen uit de Wgh te toetsen of om een hogere waarde 

voor het perceel vast te stellen. Omdat het wel een locatie betreft waar langdurig mensen verblijven, is 

het vanuit een goede ruimtelijke ordening (en daaraan ten grondslag: de volksgezondheid) van belang 

dat er sprake is van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

Om een inzicht te geven in de geluidsbelasting op het terrein is in 2014 een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. De rapportage hiervan is opgenomen in 6. Geconcludeerd wordt dat ten gevolge van het 

verkeer op de N50, de Kamperweg / Frieseweg en de Enserweg sprake is van een goed akoestisch 

klimaat op de locatie. Het aspect wegverkeerlawaai staat de realisatie van de huisvesting van 

arbeidsmigranten dan ook niet in de weg.

4.3  Water

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effecten van het 

bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelangen spelen. De belangrijkste 

thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit.

Proces van de watertoets 

De ontwikkeling is via digitale watertoets (kenmerk: 20200115-37-22238, d.d. 15 januari 2020) 

kenbaar gemaakt bij het waterschap, in dit geval het waterschap Zuiderzeeland. Vanwege de specifieke 

aard van het plan is een nauwere betrokkenheid van het waterschap noodzakelijk. Hierna worden per 

aspect de effecten van het plan op de waterhuishouding behandeld. Dit bestemmingsplan is overlegd 

met het waterschap. Op basis van een uitgangspuntennotitie is de waterparagraaf in het 

bestemmingsplan opgenomen. Het waterschap zal op basis hiervan, in het kader van het vooroverleg, 

een wateradvies sturen en wordt in deze paragraaf verwerkt.

Het aspect waterveiligheid is buiten beschouwing gelaten, omdat het plangebied niet nabij primaire of 

regionale waterkeringen ligt.

Wateroverlast 

Streefbeeld 

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

aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt

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 
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dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van 

neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke 

ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te 

verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het 

watersysteem blijft behouden.

Vertaling randvoorwaarden 

Het plan leidt tot een netto verhardingstoename van 22.037 m2. Dit betreft een netto toename in 

verharding van onder alle verhardingen die in het plangebied aangebracht worden waaronder de 

ontsluitingsweg en de nieuwe bebouwing. Het plangebied ligt in een zone waar 5% van de toename aan 

verharding gecompenseerd moet worden in de vorm van open water. Het gaat hier om ongeveer 1.102 

m2.  Voor de watercompensatie wordt onder andere een duurzame oever aan de Ensertocht wordt 

aangelegd. Naast de duurzame oever wordt ook een nieuwe watergang als compensatie aangelegd 

tussen het park en de woning bij no. 16. Hiermee wordt voldaan aan de benodigde watercompensatie. 

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.

Vertaling randvoorwaarden 

De Ensertocht is een hoofdwatergang die een belangrijke functie heeft voor de afvoer van hemelwater 

uit het glastuinbouwgebied. In het kader van de ontwikkeling wordt een watersysteem aangelegd ten 

behoeve van berging voor de netto toename in verharding door het plan, dat bestaat uit verschillende 

sloten en waterpartijen welke met elkaar in verbinding staan. Deze blijven met elkaar in verbinding 

door duikers en/of andere kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem blijft 

dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.  Concreet gezien wordt een fietsbrug 

en een autobrug over de Ensertocht aangelegd. Hiervoor een watervergunning aangevraagd. 

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. In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon 

houden, scheiden, zuiveren'. Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron.

Uitgangspunten 

Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of 

schadelijke stoffen in welke vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag 

zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening 

zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig.  

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. 

zinken of koperen daken) zijn meldingsplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen 

oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen kunnen worden verboden door het waterschap.

Vertaling randvoorwaarden 

 

bestemmingsplan Landel i jk gebied, Huisvestings locatie arbeidsmigranten Enserweg 
Rho Adviseurs  B.V.
Status: vastgesteld / 05-06-2020



blz 32  20190909 

 

Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve maatregelen te nemen 

die onkruidbestrijding met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. 

Daarbij geldt als uitgangspunt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op 

straatverharding uitsluitend volgens wettelijke gebruiksvoorschriften en met wettelijk verplichte 

DOB-methode wordt toegepast. Bij de DOB-methode wordt minder bestrijdingsmiddel gebruikt met als 

resultaat dat er minder verontreinigingen naar het oppervlaktewater afstromen. Dit aspect valt buiten 

de juridische reikwijdte van dit bestemmingsplan.

Er wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende bouwmaterialen.

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.

Uitgangspunten 

Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale 

rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt. 

Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.

Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden 

voorkomen.

Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:

1. Lozingen / emissies worden voorkomen;

2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt;

3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering;

4. Afvoer per as (transport);

5. Opslag en gelijkmatige verspreiding.

Vertaling randvoorwaarden

Huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via een aan te leggen riolering. Er ligt een loze rioolleiding 

langs de Enserweg waarop het arbeidsmigrantenpark op kan worden aangesloten. De intentie is dat de 

initiatiefnemer deze leiding in eerste instantie overneemt van de gemeente zodat lozing plaatsvindt op 

een private rioolleiding.

Hemelwater 

Streefbeeld 

Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied 

voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt 

Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige 

klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een 

watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een 

dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van 

neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke 

ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te 

verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het 
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watersysteem blijft behouden.

Vertaling randvoorwaarden 

In tegenstelling tot huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is het niet nodig om schoon hemelwater naar 

een centrale waterzuivering af te voeren. Het regenwater afkomstig van schone oppervlakken kan 

worden geïnfiltreerd of direct afgevoerd worden naar het oppervlaktewater. In dit geval wordt 

hemelwater afkomstig van de schone oppervlakken direct afgevoerd op het oppervlaktewater. In dit 

geval betreft dit het bestaande oppervlaktewater en het watersysteem dat wordt aangelegd ter 

compensatie van de toename in verharding. Het nieuwe oppervlaktewater wordt aangesloten op 

bestaande kavelslo(o)t(en)).

Onder schoon hemelwater wordt verstaan: 

Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;

Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;

Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare 

stoffen zijn gebruikt;

Hemelwater van onverhard terrein.

Het parkeerterrein heeft meer dan 50 plaatsen. Hemelwater dat vanaf dit terrein afstroomt moet 

beschouwd worden als vervuild. Dit hemelwater wordt in een goot rondom het parkeerterrein 

opgevangen en vervolgens gefilterd afgevoerd naar het oppervlaktewater.

4.4  Bodem

Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor het nieuwe 

gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten verontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke 

procedure is het van het belang dat verdachte locaties worden gesignaleerd.

Voor de ontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is als bijlage 7 bij 

de toelichting toegevoegd. Ter plaatse van de beoogde huisvestinglocatie wordt geconcludeerd dat de 

grond van voldoende kwaliteit is voor de beoogde functie. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 

4.5  Archeologie

Rijk en provincie stellen zich op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het 

archeologisch erfgoed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden 

voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig 

zijn, dient voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. De 

uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te 

worden betrokken. 

Doelstelling van het Verdrag van Valletta is de bescherming en het behoud van archeologische 

waarden. Als gevolg van dit verdrag wordt in het kader van de ruimtelijke ordening het behoud van het 

archeologisch erfgoed meegewogen zoals alle andere belangen die bij de voorbereiding van het plan 

een rol spelen.

De (geactualiseerde) Archeologische beleidsadvieskaart die voor het grondgebied van 

Noordoostpolder is vastgesteld (1 oktober 2018) geeft inzicht in de te verwachten archeologische 

waarden binnen het plangebied. Hieruit blijkt dat binnen het plangebied, op basis van archeologisch 

onderzoek, een lage archeologische verwachtingswaarde geldt. Een uitsnede van de beleidskaart is 

weergeven in figuur 4.1. De gronden zijn daarmee vrijgegeven voor wat betreft archeologie en nader 
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onderzoek is niet nodig. Indien bij de bodemingrepen toch archeologische resten worden aangetroffen 

geldt op grond van de Erfgoedwet een meldingsplicht.

Figuur 4.1 Uitsnede Archeologische beleidsadvieskaart

4.6  Cultuurhistorie

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.

Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Wel zijn 

karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de laanbeplantingen en 

verkavelingspatronen. In dit geval worden de verkavelingspatronen gerespecteerd en worden 

kenmerkende groen elementen aangelegd. Zo worden de aanwezige karakteristieken gerespecteerd. Het 

is niet noodzakelijk om nadere eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden 

te stellen.

4.7  Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de omgeving 

en met beschermde plant- en diersoorten. Bij de bescherming van gebieden gaat het om op Europees 

niveau aangewezen Natura 2000-gebieden. Verder worden in de provinciale verordening gebieden 

beschermd die van belang zijn voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De bescherming van gebieden 

en de bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het plangebied ligt in een intensief productiegebied, bestemd voor glastuinbouwbedrijven. Het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het Ketelmeer & Vossemeer, dat op ruim een kilometer ten 
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zuiden van het plangebied ligt. Dit gebied is ook het dichtstbijzijnde NNN-gebied.

De huisvestingslocatie heeft geen verreikende effecten. Verkeer kan enig effect hebben, maar gelet op de 

ligging nabij de N50 is een toename van verkeersbewegingen in de omgeving als direct gevolg van de 

huisvestingslocatie verwaarloosbaar. Gezien de aard en de omvang van de voorgestelde 

ontwikkelingen en de afstand van het plangebied tot beschermde gebieden, kan worden gesteld dat dit 

bestemmingsplan geen (significante) effecten op de natuurwaarden in de omgeving heeft.

Daarnaast leidt de ontwikkeling, voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase,  niet tot een toename 

van stikstofdepositie op de Natura 2000. Voor de ontwikkeling is een stikstofberekening uitgevoerd. 

Deze is als bijlage 1 en 2 bij de toelichting toegevoegd. De gehanteerde uitgangspunten voor de 

berekeningen zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie nergens 

hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is.

Soortenbescherming

Het plangebied betreft een kavel akkerbouwgrond binnen een glastuinbouwgebied. Er wordt niet 

verwacht dat deze kavel een specifiek habitat is voor zwaarder beschermde soorten. In de omgeving is 

voldoende gelijkwaardig habitat aanwezig. Voor de ontwikkeling zijn ingrepen in aaneengesloten 

bebossingen en watergangen nodig. Hiervoor is een ecologische quickscan uitgevoerd. Deze is als 

bijlage 8 toegevoegd. Hierna worden de belangrijkste resultaten besproken. 

De aanwezigheid van beschermde planten wordt uitgesloten.

De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van 

vleermuizen kan worden uitgesloten

Effecten op vliegroutes van vleermuizen kunnen niet op voorhand worden uitgesloten

De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen 

zoals dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied.

Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden uitgesloten.

Er zijn tijdens het veldbezoek geen sporen als uitwerpselen, holen of graafsporen aangetroffen die 

duiden op de aanwezigheid van internationaal beschermde grondgebonden zoogdieren. Mogelijk 

komt bosmuis en veldmuis voor. Voor deze algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een 

algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Flevoland.

Het voorkomen van broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. In het 

plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals roodborst, winterkoning, merel, fazant,  

scholekster en kievit. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het 

noodzakelijk om het plangebied bouwrijp te maken buiten het broedseizoen en/of op een manier te 

werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan 

worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.

Rugstreeppad komt veel voor ten zuiden van Ens (zie Waarneming.nl, Creemers & Delft, 2009). Door 

het ontbreken van oppervlaktewater met waterplassen wordt de aanwezigheid van de rugstreeppad 

in het plangebied uitgesloten. Door binnen het plangebied geen waterplassen te laten ontstaan in 

de aanlegfase, kan vestiging van de rugstreeppad in de aanlegfase volledig worden uitgesloten.

Omdat de aanwezigheid van vliegroutes van vleermuizen in het gebied van de ontsluitingsweg niet

wordt uitgesloten, is op grond hiervan een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten 

en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding van deze 

inventarisatie  kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 

overtreden en of ontheffing van de Wet natuurbescherming is vereist. Dit onderzoek wordt op dit 

moment uitgevoerd. Mogelijk is een ontheffing nodig vanwege het voorkomen van vleermuizen. De 

mogelijke ontheffing voor vleermuizen wordt bij de provincie aangevraagd.  Voor de 

ontheffingsaanvraag wordt een activiteitenplan opgesteld waarin mitigerende en compenserende 

maatregelen worden uitgewerkt voor vleermuizen. Op basis van de te nemen maatregelen wordt de 
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gunstige staat van instandhouding van de vleermuis niet aangetast. 

Voor alle soorten blijft de algemene zorgplicht van kracht. Bij verstoring van dieren moeten deze de 

gelegenheid krijgen te vluchten naar een nieuwe leefomgeving.

Voor alle soorten geldt de zorgplicht. Deze schrijft voor dat men verplicht is om alles wat 

redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren zo veel 

mogelijk te voorkomen.

4.8  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en 

vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt gevormd door verschillende besluiten en 

documenten (onder andere Bevi, Bevb, Basisnet). Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die 

per provincie wordt bijgehouden.

Uit de risicokaart blijkt dat er in de omgeving van het plangebied twee risicobronnen aanwezig zijn. Het 

betreft een propaantank bij het noordelijk gelegen bedrijf en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

N50. Een fragment van de risicokaart en daarop de risicobronnen en relevante zones is weergegeven in 

figuur 4.2. Hieruit blijkt dat het plangebied buiten het invloedsgebied van de propaantank ligt, maar 

wel voor een deel binnen de zone van de N50.

Figuur 4.2 Fragment risicokaart

De N50 is onlangs aangepast. In het kader van het tracébesluit voor de N50 zijn de externe risico's als 

gevolg van vervoer van gevaarlijke stoffen beoordeeld. Uit het onderzoek blijkt dat over de N50 slechts 

beperkt vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen 

geeft aan dat vervoer plaatsvindt in de stofcategorieën LF1 en LF2 (brandbare vloeistoffen) en GF3 

(brandbare gassen). Vooral het vervoer van brandbare gassen, veelal LPG, is bepalend voor het risico. 

Door het beperkte vervoer van gevaarlijke stoffen is geen sprake van een risicocontour die in de buurt 

komt van de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (10-6). Daarmee vormt het plaatsgebonden 

risico geen knelpunt. Ook het groepsrisico vormt geen knelpunt doordat het risico ruimschoots onder 
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de oriënterende waarde ligt. Deze risico's zijn nog eens verkleind, doordat de N50 ter hoogte van het 

plangebied enigszins in westelijke richting is verplaatst.

In de huidige situatie is er dus geen sprake van knelpunten op het gebied van externe veiligheid. 

Rondom vervoersroutes van gevaarlijke stoffen geldt een invloedsgebied van 200 meter waarbinnen 

een eventuele toename van het groepsrisico verantwoord moet worden. Het grootste gedeelte van de 

huisvestingslocatie ligt vrijwel geheel buiten deze zone. Echter ligt een gedeelte hier wel binnen.  In het 

kader van dit bestemmingsplan geldt dus een verantwoordingsplicht.

4.9  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 

negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, 

tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de directe 

omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10) van 18 µg/m3 en een 

gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van 11 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 

µg/m3 (jaargemiddelde concentratie vanaf 2015). In de huidige situatie is dus sprake van een goede 

luchtkwaliteit.

Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aanmerking als het voor minder dan 3% 

van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een 

verslechtering van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van een toename van het aantal 

verkeersbewegingen in een gebied. 

Op basis van de in paragraaf 2.3 berekende maximale verkeersgeneratie (720 mvt/etmaal) valt het 

plan binnen de Nibm-regeling. Er is sprake van een ontwikkeling die geen grote verkeersaantrekkende 

werking heeft. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect 

luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. Dit aspect heeft geen 

gevolgen voor het bestemmingsplan.

4.10  Kabels, leidingen en zoneringen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 

van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 

ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, 

straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 

van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De 

kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen relevante zones 

over het plangebied.
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4.11  Mer-beoordeling

In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan 

planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het 

Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de drempelwaarden moet 

het bevoegd gezag bij de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu. Daarbij lettend op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de 

EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze omstandigheden betreffen:

de kenmerken van de projecten;

de plaats van de projecten;

de kenmerken van de potentiële effecten.

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 

bestemmingsplan planmer-plichtig (bijlage C en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of 

mer-beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen.

In bijlagen D van het Besluit m.e.r. (D10) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van vakantiedorpen en 

hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen. De drempelwaarde hiervoor 

ligt bij een activiteit met een oppervlakte groter dan 25 hectare. Dit bestemmingsplan maakt slechts 

een ontwikkeling op een perceel van 3 hectare mogelijk en is daarmee niet rechtstreeks planmer-, 

projectmer of mer-beoordelingsplichtig. 

Kenmerken van het project

Het plan omvat de bouwmogelijkheden voor huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarmee 

samenhangend wordt een ontsluiting gerealiseerd. Het totale project beslaat een oppervlakte van circa 

30.000 m2. De ontwikkeling vindt plaats in een glastuinbouwgebied, waar het accent ligt op productie 

en sprake is van grootschalige kassencomplexen. Op grond van de beheersverordening kan het 

plangebied worden volgebouwd met kassen tot een goot- en nokhoogte van 6 en 10 meter. De 

ontwikkeling voorziet daarmee in een relatief kleinschallige ontwikkeling waar tevens als bebouwing is 

toegestaan. 

Plaats van het project

De huisvestingslocatie heeft geen verreikende effecten. Verkeer kan enig effect hebben, maar gelet op de 

ligging nabij de N50 is een toename van verkeersbewegingen in de omgeving als direct gevolg van de 

huisvestingslocatie verwaarloosbaar. Gezien de aard en de omvang van de voorgestelde 

ontwikkelingen en de afstand van het plangebied tot beschermde gebieden, kan worden gesteld dat dit 

bestemmingsplan geen (significante) effecten op de natuurwaarden in de omgeving heeft. 

Kenmerken potentiële effecten

Een huisvestinglocatie heeft geen belangrijke uitstraling van milieueffecten naar de omgeving. Te 

verwachten effecten hangen samen met de verkeersaantrekkende werking en mogelijk veranderingen in 

de waterhuishouding (toename verharding). Gezien de ligging van de locatie aan de Enserweg en de  

capaciteit van het huidige watersysteem, zijn er geen belangrijke milieueffecten te verwachten. Bij de  

toetsing aan de milieu- en omgevingsaspecten in het bestemmingsplan is nader ingegaan op de 

effecten van de ontwikkeling op het milieu en op de omgeving. Op basis hiervan is geconcludeerd dat 

de impact van het plan op het milieu gering is. 

Conclusie

Gelet op de aard en relatief kleine omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van de 
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potentiële effecten kan op voorhand worden geconcludeerd dat er hiermee geen belangrijke negatieve 

milieugevolgen aan de orde zijn die het opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het 

plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de 

verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 

gebruiksmogelijkheden.

5.2  De regels

De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin staat beschreven voor welke 

functie(s) de gronden mogen worden ingericht, gebruikt en hoe de onderlinge rangorde van functies is. 

Indien van toepassing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. 

De ondergeschiktheid is altijd gerelateerd aan het bestemmingsvlak en dient per geval geïnterpreteerd 

te worden vanuit de aard, omvang en tijd(sduur) van de ondergeschikte functie ten opzichte van de 

hoofdfunctie.

Door middel van aanduidingen worden op enkele specifieke locaties extra bestaande 

functiemogelijkheden geboden. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouwregels en 

gebruiksregels opgenomen. In de bouwregels is - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - 

aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in principe zijn toegestaan en welke maatvoering 

daarbij moet worden aangehouden.

De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik of begrenzen toegelaten vormen van gebruik 

binnen een bestemming (specifieke gebruiksregels) dan wel verbieden alle gebruik in strijd met de 

gegeven bestemming (algemene gebruiksregels). 

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (die op dit moment nog niet zijn voorzien), 

waaruit blijkt dat de bouw- en gebruiksregels niet voldoende zijn. In deze gevallen kan door het 

bevoegd gezag met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de bouw- en gebruiksregels. Van 

geval tot geval zal een afweging worden gemaakt. Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel 

mogelijk zijn, maar die vanwege een zorgvuldige afweging onder een afwijking zijn gebracht. Deze 

vergunning wordt afgegeven na een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de bestemmingen.

Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die ooit met een bouwvergunning of een melding zijn 

gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, maar die nu, vanwege een bestemmings- of 

beleidswijziging onder het overgangsrecht zijn gebracht. Het overgangsrecht is er op gericht dat deze 
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bouwwerken uiteindelijk zullen verdwijnen of het gebruik ervan wordt beëindigd, zodat de situatie in 

overeenstemming geraakt met de gegeven bestemming.

5.3  Toelichting op de bestemmingen

Groen

Voor het mogelijk maken van de landschappelijke inpassing én de groene bufferzone is de groenstrook 

aan de oost- en zuidkant bestemd als 'Groen'. Binnen deze strook is bebouwing dan ook niet 

toegestaan. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld erf- en terreinafscheidingen te plaatsen tot een hoogte 

van maximaal 2 meter via de regeling andere bouwwerken. Dit om het plaatsen van een hekwerk 

mogelijk te maken.

Verkeer

De zuidelijk gelegen ontsluiting, inclusief de brug over de Ensertocht, is bestemd als 'Verkeer'. Dit geldt 

ook voor de nieuwe fietsverbinding aan de zuidwestkant van het plangebied.  Er wordt niet ontsloten op 

de Enserweg. Binnen de bestemming 'Verkeer' wordt voorzien in ontsluitingswegen en paden, water en 

groenvoorzieningen, alsmede een brug. 

Wonen - Huisvesting arbeidsmigranten

De huisvestingslocatie is geregeld in de bestemming 'Wonen - Huisvesting arbeidsmigranten'. Binnen 

deze bestemming mogen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de huisvesting van maximaal 300 

arbeidsmigranten. Aanvullend is er de mogelijkheid voor een 'tijdelijke beheerderswoning' in de vorm 

van een dubbel logiesgebouw voor de beheerder.

Binnen het bouwvlak zijn logiesgebouwen en gebouwen ten dienste van recreatieve ruimten toegestaan. 

Dit bouwvlak mag voor 30% bebouwd worden met logiesgebouwen en gebouwen ten dienste van 

recreatieve ruimten. Voor de logiesgebouwen geldt een maximale bouwhoogte van 4,5 meter.

De aanleg en instandhouding van de beukenhaag is in de regels van dit bestemmingsplan gewaarborgd 

door middel van een voorwaardelijke verplichting.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. 

In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische 

uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Klankbordgroep

Vanuit het beleid van de gemeente Noordoostpolder geldt de verplichting om bij huisvestingslocatie 

groter dan 100 personen in het buitengebied een klankbordgroep op te richten. In deze klankbordgroep 

praten omwonenden en andere direct belanghebbenden mee bij de uitwerking van de plannen. Deze 

klankbordgroep kan zo vooraf aan de eigenlijke procedure haar wensen, zorgen en ideeën kenbaar 

maken. De gemeente en de aanvragende partij houden hier rekening mee bij het opstellen van het 

bestemmingsplan. 

Ook in het kader van dit project is een klankbordgroep opgericht. De afspraken die in deze 

klankbordgroep worden gemaakt, worden waar mogelijk verwerkt in het bestemmingsplan en anders in 

een beheersreglement. Hiervoor heeft de klanbordgroep een advies opgesteld. Dit advies is als bijlage 4 

bij de toelichting toegevoegd. 

Zienswijzen

Vervolgens heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode kon 

een ieder zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan kenbaar maken. Er is één zienswijze 

ingediend. Deze is in een aparte zienswijzenota samengevat en beantwoord. De zienswijze heeft geleid 

tot een aanpassing in artikel 7.4 van de planregels. De indiener  van de zienswijze wordt hiervan op de 

hoogte gesteld.

Vaststelling

Na de ter inzagelegging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Uiteindelijk is tegen het vaststellingsbesluit beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de financiële 

haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van belang voor de 

economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de door haar gemaakte kosten 

kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan. 

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling is een particulier initiatief. De gemeente heeft hiermee geen directe financiële 

bemoeienis. De kosten voor de procedure worden verhaald via leges. De initiatiefnemer heeft voor de 
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ontwikkeling voldoende financiële middelen om het project te kunnen realiseren.  

Grondexploitatie

De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit bestemmingsplan, omdat het 

bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk maakt. De grondexploitatieregeling bepaalt 

dat de gemeente in beginsel samen met dit bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. 

Hiervan kan worden afgezien als de kosten 'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door 

overeenkomsten. Daarbij moet het stellen van eisen en een fasering niet noodzakelijk zijn.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één of meer logiesgebouwen. Dit valt onder de 

bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de Wro is opgenomen dat voor dergelijke 

bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de gemeente, in beginsel een exploitatieplan 

vastgesteld moet worden.

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten. In de 

overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van het perceel, de riolering, 

kosten aansluiting openbare weg en planschade. Met deze overeenkomst is het kostenverhaal 

anderszins verzekerd. Het stellen van nadere eisen en regels met betrekking tot grondexploitatie is 

daarnaast niet noodzakelijk. De gemeenteraad besluit bij de vaststelling van het plan dat de 

vaststelling van een exploitatieplan niet nodig is.  
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Bijlage 1  Aeriusberekening aanlegfase
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RyTbXxYYRvSR (25 oktober 2019)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Level One Enserweg, 8307 PM Ens

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Migrantenpark Ens, bouwfase RyTbXxYYRvSR

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

25 oktober 2019, 08:57 2019 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 128,71 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Bouwfase arbeidsmigrantenpark

RyTbXxYYRvSR (25 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bouwterrein
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 127,68 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,03 kg/j

RyTbXxYYRvSR (25 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bouwterrein
Locatie (X,Y) 185347, 515411
NOx 127,68 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Hijskraan e.d. 150 NOx < 1 kg/j

STAGE II, 37 – 75
kW, bouwjaar
2004/01, Cat. G

Hoogwerker e.d. 300 NOx 5,33 kg/j

STAGE IV, 75 –
130 kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Mobiele kraan, shovel
groot

8.200 NOx 9,72 kg/j

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Mobiele kraan, shovel
klein en
stroomopwekking

83.300 NOx 96,88 kg/j

STAGE IV, 56 – 75
kW, bouwjaar
2014/01, Cat. R

Vlindermachine 900 NOx 1,05 kg/j

STAGE IV, 130 –
560 kW,
bouwjaar
2014/01, Cat. Q

Kraan, shovel, trekker
voor grondverzet

12.000 NOx 14,52 kg/j

RyTbXxYYRvSR (25 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 185395, 515158
NOx 1,03 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.660,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

48,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 302,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RyTbXxYYRvSR (25 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019_20191018_c53b8fdaa8

Database versie b429880a81

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RyTbXxYYRvSR (25 oktober 2019)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

Rfi4sKD8WNTz (10 maart 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Level One Jupiter, 420, 2675 LX Honselersdijk

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Migrantenpark Ens,
exploitatiefase

Rfi4sKD8WNTz

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

10 maart 2020, 07:41 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 42,59 kg/j

NH3 3,39 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Exploitatiefase arbeidsmigrantenpark

Rfi4sKD8WNTz (10 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Exploitatie
Wonen en Werken | Woningen

1,00 kg/j 10,00 kg/j

Verkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

2,39 kg/j 32,59 kg/j

Rfi4sKD8WNTz (10 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Exploitatie
Locatie (X,Y) 185347, 515411
Uitstoothoogte 1,0 m
Oppervlakte 2,6 ha
Spreiding 0,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie
NOx 10,00 kg/j
NH3 1,00 kg/j

Naam Verkeer
Locatie (X,Y) 185395, 515158
NOx 32,59 kg/j
NH3 2,39 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 540,0 / etmaal NOx
NH3

32,53 kg/j
2,39 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

12,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Rfi4sKD8WNTz (10 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200211_3b24c29c22

Database versie 2019A_20200226_89548b118c

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

Rfi4sKD8WNTz (10 maart 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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233800-200310-AR-toelichting-Aerius  1 

 

TOELICHTING UITGANGSPUNTEN AERIUS 
 

Voor het migrantenpark Ens zijn op 25-10-2019 Aeriusberekeningen gemaakt m.b.t.: 
1. Bouwfase 
2. Exploitatiefase 

 
In dit document wordt een toelichting gegeven op deze berekeningen. 
 

 BOUWFASE 

Er is gebruik gemaakt van de gegevens van de bouw van een soortgelijk arbeidsmigrantenpark aan de 
Nieuwlandseweg in Marknesse. Ook dat park is geschikt voor 300 mensen. Aan de hand van deze gegevens 
werd de hoeveelheid verkeer en de inzet van bouwmachines bepaald. 
 
In Ens moet echter meer civielwerk worden uitgevoerd i.v.m. het graven van watergangen, het maken van 
een gronddijk, de aanleg van een toegangsweg e.d. Voor dit grondverzet is 12.000 liter diesel opgenomen 
voor een Stage IV machine (kraan, shovel, trekker). 
 
Tijdens de bouw komt bouwverkeer naar het terrein via de ontsluiting nabij de N50. In de Aerius-
berekening is deze verkeersroute weergegeven. 
 

 EXPLOITATIEFASE 

De woonunits worden elektrisch verwarmd. Bij de verwarming komt dus geen stikstof vrij. In uitzonderlijke 
gevallen kan een monteur / leverancier stikstof uitstoten t.b.v. onderhoud. Daarom is deze bron 
opgenomen in de Aeriusberekening. 
 
Voor de arbeidsmigranten worden kencijfers gebruikt m.b.t. de hoeveelheid verkeer. Voor 300 
arbeidsmigranten kan gebruik worden gemaakt van het kencijfer van 540 motorvoertuigen per etmaal. 
 
Daarnaast kunnen ook vrachtwagens komen t.b.v. onderhoud en levering van goederen. De hoeveelheid 
vrachtwagens is gebaseerd op ervaringscijfers van Level One. 
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Advies klankbordgroep arbeidsmigrantenhuisvesting Enserweg;   11-5-2020  

Aan: Gemeente Noordoostpolder, Level1  

 

Algemeen: 

Beter 300 goed dan 150 “half” 

Hoewel het een bijzonder langdurig traject is geweest is de klankbordgroep verheugd dat vrijwel alle 

bezwaren tegemoet is gekomen en adviezen in de concept plannen en afspraken met Level1 zijn 

verwerkt. 

De klankbordgroep geeft een positief advies om in één keer met het maximum van 300 plaatsen te 

starten mits de gemaakte afspraken in de definitieve plannen terug komen.  

In het kort ging het de klankbordgroep vanaf het eerste advies om de volgende punten. 

1. Schaal 

Er is altijd grote twijfel geweest over de schaalgrootte van 300 migranten. Sociale onbalans en 

mogelijke overlast waren de belangrijkste argumenten om hieraan te twijfelen. Als alle 

maatregelen die er zijn voorzien ook worden waargemaakt is de klankbordgroep overtuigd dat 

een grote opvang van 300 gerealiseerd kan worden in harmonie met de omgeving. Met deze 

grote capaciteit vinden we het wel belangrijk dat illegale woonpraktijken in de omgeving en in 

het dorp door de gemeente serieus worden aangepakt, gebrek aan capaciteit is dan geen 

argument meer.  

2. Verkeer 

Met de ontsluiting op de kamperweg (ook voor fietsers en voetgangers) is een heel belangrijk 

punt gerealiseerd en zijn we gerustgesteld dat de opvang geen extra verkeersoverlast gaat even.  

3. Geluidsoverlast 

De 3 meter hoge geluidswal, inrichting en beplanting geven ons het idee dat er veel aan is 

gedaan om geluidsoverlast te voorkomen. De minimaal 2 meter hoge beplanting aan de noord 

zijde is niet alleen belangrijk voor het geluid maar ook om de bebouwing beter in de omgeving te 

laten opgaan. Verder is het belangrijk dat de beheerder er op toeziet dat geluidsoverlast wordt 

voorkomen. 

4. Riolering 

De bewoners waren bang voor extra kosten door gedwongen aansluiting op de riolering. Level1 

heeft overleg gehad met het waterschap en hier is vastgesteld dat woonhuizen niet worden 

verplicht op de riolering aan te sluiten. Mocht de verplichting er wel komen dan zal Level1 

hiervoor de kosten dragen. 

5. Fasering 

Punt komt te vervallen als we in 1 keer naar 300 plaatsen gaan. 

6. Beheer 

De klankborgroep heeft altijd het belang van een goed beheersplan en een goede samenwerking 

met de beheerder onderstreept.  Er komt een Engels sprekende beheerder die 24 uur per dag 

aanwezig is. Level1 heeft ook aangegeven dat er met name in de beginperiode intensief overleg 

met omwonenden zal zijn. 

7. Waardevermindering woonhuizen 

Met direct omwonenden is een regeling getroffen zonder afstand de doen van het recht op 

planschade. 

8. Conflict met beleidsregel 



Formeel nog steeds in conflict, maar de geluidswal is extra hoog gemaakt en met direct 

omwonenden zijn extra afspraken gemaakt om overlast te voorkomen.  Voldoende inspraak in 

materiaalkeuze van de bebouwing en keuze van beplanting maakt dit bezwaar acceptabel.  

 

Klankbordgroep Enserweg: 

Angelique Douma (Enserweg 18)  
Jos Minnema (Enserweg 13) 
Arnout Aarnink (Enserweg 16)  
Frido Wouters (Enserweg 3a)  
George Maerman (Enserweg 14)  
Thom Slootman (Enserweg 15)  
Jessie Prins (Enserweg 11)  
Dorpsbelang Ens (Naila Tigchelaar en Manfred van het Erve) 

 

Bijlages: 

1. Voorlopig advies 3 maart  

Reactie 

klankbordgroep 3 maart.pdf 
2. Situatietekening 

233800-A-200410-AR

-VGN-Watervergunning-01.pdf 
3. Reactie en toezeggingen Level1 op voorlopig advies: 

afspraken level1.pdf

 
4. Aanpassing heg aan noordzijde: 

Gmail - heg.pdf
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datum 15-1-2020
dossiercode    20200115-37-22238

Geachte heer/mevrouw Jan - Jacob Posthumus,

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) 274 911
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.

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

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

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 16000 m2 toe.
Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

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 waarbij 6,0% van de netto toename aan
verharding* als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie
toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het streefpeil.

* 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.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening van aan te
leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een verhard oppervlak van
90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een verhard oppervlak van 45% van het
uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).



Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te worden. Indien dit
niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde peilgebied zijn of eventueel
benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het plan. De reeds aanwezige ruimte voor
berging mag niet afnemen.

Bij de aanleg van oppervlakkige berging in de vorm van infiltratiebermen of wadi's is de bergingsnorm niet toepasbaar. Met behulp van een
maatwerkberekening moet worden aangetoond dat bij maatgevende gebeurtenissen de alternatieve berging voldoende compensatie biedt. De
huidige afvoersituatie mag niet verslechteren. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is het nodig
om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U kunt contact opnemen
met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake is van
afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is de
bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij maatgevende
gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

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/peilbeheeris 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.

Ontwerprichtlijnen bij aanleg nieuw water en kunstwerken
Permanent watervoerende watergangen in het stedelijk gebied dienen te voldoen aan een technisch profiel en hebben een minimale
waterdiepte van 1,2 meter bij streefpeil, een minimale bodembreedte van 1 meter en een talud van 1:3 of flauwer. Grotere waterpartijen en
plassen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil. In het geval een Stedelijk Waterplan is vastgesteld, wordt uitgegaan
van in het plan aangegeven profielen per gebruiksfunctie. Voor de dimensionering van sloten, vaarten en tochten in het landelijk gebied
wordt de legger van Waterschap Zuiderzeeland gevolgd.

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) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:

● een maximale opstuwing van 2 cm bij een maatgevende afvoer van 1,5 l/s/ha;
● bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;



● een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) 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.

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

● Begroeiing rondom het onderhoudspad;
● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het
geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;
● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking. Dit is
maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
● Bodemgrondslag;



● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.

Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor de berging
van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden blijft. Gemeenten zullen
hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur 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.

Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter
binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog op toekomstige watertekorten
is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

Randvoorwaarde(n)
Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige functies is niet
wenselijk.

De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt dat
herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Ontwerprichtlijnenwateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.

In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van droogte, om
wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.

In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:

● de noodzaak van het gebruik;
● besparingsmogelijkheden;
● optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;
● alternatieve bronnen;
● de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.

In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.

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.

Uitgangspunt
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de dimensionering



van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig beïnvloed
door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een hogere
kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende watercirculatie.Negatieve chemische
beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt
voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van
waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten
binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken
van het te compenseren KRW-water. Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem
uitgevoerd worden.

In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij wordt
rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van duurzame oevers, het
acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een helling van 1:2. Natuurvriendelijke
oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie kan lokaal een steiler talud worden toegepast.
Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.

Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.

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.

Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend. Deze zijn
bepalend voor de inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en water voor natuur
onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.

Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of een vuilrooster
noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark mogelijk is.

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.

UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.Verontreinigingen
worden voorkomen of aangepakt bij de bron.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning nodig.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn



vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden verboden door het
waterschap. Bij de inrichting van het watersysteem zijn alleen milieuvriendelijke, niet-uitlogende en gecertificeerde materialen toegestaan.
Voor beschoeiing geldt aanvullend dat de materialen niet-oxydeerbaar zijn.

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.

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de
nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend"
gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.

Verontreinigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.

Randvoorwaarde(n)

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter compensatie van het
afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het afstromend
hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend hemelwater dat niet onder
schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is worden afgevoerd via een
(in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De
afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt plaats op basis van expert-judgement.

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u mee over de
verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het waterschap. Er wordt de volgende
voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________

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.

www.dewatertoets.nl
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1. Inleiding  3 

Aan de Enserweg 16 zal een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten gerealiseerd worden. Verblijfsac‐

commodaties zoals een asielzoekerscentrum, recreatiewoningen, motel/hotel en bed & breakfast wor‐

den in zin van de Wet geluidhinder niet beschouwd als ‘geluidgevoelige bestemmingen’.  
 
Op de locatie komen verblijven voor arbeidsmigranten. Beredeneerd kan worden dat geen sprake is van 
een huishouden en dat logies worden verstrekt. Gelet op een tijdelijk verblijf is de huisvesting niet ge‐
luidsgevoelig. Wel dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening aangetoond te worden dat 
sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Hierbij wordt aangesloten bij de normstelling van de 
Wet geluidhinder. 

 

Het plangebied ligt binnen de wettelijke geluidszone van de N50, Kamperweg /  Frieseweg en de Enser‐

weg. Ten gevolge van het verkeer op deze wegen is dan ook akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is 

inzicht gegeven in de geluidssituatie in het gebied. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het toetsingskader beschreven en hoofdstuk 3 geeft de berekeningsuitgangspunten 

weer. In hoofdstuk 4 is het akoestisch onderzoek beschreven en in hoofdstuk 5 volgen de conclusies. 
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2. Toetsingskader  5 

 

2.1. Normstelling  

Wettelijke geluidszone 

Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h‐wegen en woonerven  bevinden zich op grond van 
de Wet geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder van de weg moet worden ge‐

toetst. De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden. Deze dosismaat 

wordt weergegeven in dB. De waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 

 

Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige bestem‐

mingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De zonebreedte van wegen is afhankelijk van een 

binnen‐ of buitenstedelijke ligging en het aantal rijstroken van de weg en wordt gemeten uit de kant van 

de weg. De breedte van de geluidszone van een weg is in tabel 2.1 weergegeven. 

 

Tabel 2.1  Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg volgens artikel 74 Wgh 

aantal rijstroken  breedte van de geluidszone (in meters) 

  buitenstedelijk gebied  stedelijk gebied 

5 of meer  600  350 

3 of 4  400  350 

1 of 2  250  200 

 

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. Deze 

definities luiden: 

 buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom, alsmede het gebied binnen de 

bebouwde kom voor zover gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg; 

 stedelijk gebied: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied binnen 

de zone van een autoweg of autosnelweg. 

 

Artikel 110g Wgh 

Krachtens artikel 110g van de Wet geluidhinder mag het berekende geluidsniveau van het wegverkeer 

worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in de toekomst stiller zullen 

worden. Op alle in het rapport genoemde geluidsbelastingen is deze aftrek conform artikel 3.4 uit het 

Reken‐ en Meetvoorschrift 2012 toegepast, tenzij anders vermeld. 

 

2.2. Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen 

de wettelijke geluidszone van een weg, gelden bepaalde voorkeursgrenswaarden en maximale onthef‐

fingswaarden. De maximale ontheffingswaarde voor wegen is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk 

van de ligging van de bestemmingen (binnen‐ of buitenstedelijk). Bestemmingen met een binnenstede‐

lijke ligging, maar binnen de geluidszone van een auto(snel)weg, worden bij het bepalen van de geluids‐

zone voor die auto(snel)weg gerekend tot buitenstedelijk gebied.  
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Voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt aangesloten bij de normen voor nieuwe woningen. In 

onderstaande tabel zijn de voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde voor nieuwe wonin‐

gen in buitenstedelijk gebied weergegeven. 

 

Tabel 2.2  Relevante grenswaarden 

  voorkeursgrenswaarde  maximale ontheffingswaarde 

Buitenstedelijke ontwikkeling  48 dB  53 dB 

 

Zoals gesteld is de algemene randvoorwaarde dat ‘een goed verblijfsklimaat’ dient te worden gegaran‐

deerd. Op basis van bovenstaande tabel is dan ook bepaald dat bij een geluidsbelasting van 53 dB of 

lager sprake is van een goed akoestisch klimaat. Tussen de 53 dB en 58 dB is sprake van een matig kli‐

maat. Voor de grens van 58 dB wordt aangesloten bij de normen van vervangende nieuwbouw buiten 

de bebouwde kom bij aanwezige weg en aanwezige auto(snel)weg. Tevens wordt een geluidsbelasting 

van 58 dB aanvaardbaar geacht wanneer sprake is van een reconstructiesituatie.  

Een matig akoestisch klimaat is aanvaardbaar wanneer maatregelen om de geluidsbelasting terug te 

dringen onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouw‐

kundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.  Bij een geluidsbelasting 

hoger dan 58 dB wordt het akoestisch klimaat niet aanvaardbaar geacht. 

 

Concluderend wordt in onderhavig onderzoek de volgende normstelling gehanteerd: 

 

< 53 dB     = een goed akoestisch klimaat 

53 – 58 dB   = een matig akoestisch klimaat 

> 58 dB    = een slecht akoestisch klimaat 
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3. Berekeningsuitgangspunten 7 

3.1. Rekenmethodiek  en invoergegevens 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) conform het Re‐

ken‐ en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Het overdrachtsmodel is opgesteld in het softwarepro‐

gramma Geomilieu versie 2.60 van DGMR.  

 

De geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer hangt af van verschillende factoren. Voor een deel heb‐

ben deze factoren betrekking op verkeer en weg (geluidsafstraling); voor een ander deel op de omge‐

ving van de weg (geluidsoverdracht). Hieronder volgt een korte omschrijving van de belangrijkste facto‐

ren. 

 

3.1.1. Verkeersgegevens 

 

Gegevens N50 

De gegevens van de N50 zijn ontleend aan het geluidregister, zoals bedoeld in de Regeling geluid milieu‐

beheer. In het geluidregister zijn gegevens opgenomen omtrent het aantal motorvoertuigen per catego‐

rie, de representatief te achten gemiddelde snelheid per categorie, de ligging van de bronregisterlijnen, 

het type wegdek, afschermende objecten, zoals geluidsschermen, de breedte van de weg en de pla‐

fondcorrectiewaarde.  

 

Op grond van de x‐, y‐ en z‐coördinaten van de bronregisterlijnen uit het geluidregister, is de ligging van 

de N50 in het overdrachtsmodel opgenomen. 
 

In het geluidregister is opgenomen dat de N50 beschikt over geluidreducerend asfalt in de vorm van 

tweelaags ZOAB. Met betrekking tot de in het onderzoek te hanteren rekensnelheden dient uitgegaan te 

worden van representatief te achten rijsnelheden voor de verschillende type voertuigen. Voor de N50 is 

hiervoor in het geluidregister een snelheid van 100 km/h voor lichte voertuigen en 80 km/h voor mid‐

delzware en zware voertuigen opgenomen. De N50 voldoet hiermee aan het gestelde in artikel 3.5 lid 2 

RMG 2012 (wettelijk toegestane aftrek in verband met het stiller worden van autobanden). Als gevolg 

hiervan wordt een wettelijke correctie van 1 dB toegepast op de wegdekcorrectiefactoren. Voorts is op 

basis van het geluidregister gerekend met een plafondcorrectiewaarde van 0,0 dB als bedoeld in de 

Regeling geluid milieubeheer. Dit betekent dat het geluidregister met betrekking tot de N50 uitgaat van 

verkeersprognoses op grond van recente besluitvorming (Tracé‐ of Wegaanpassingsbesluit). 

 

Verder is, uitgaande van tweelaags ZOAB, in overeenstemming met het gestelde in paragraaf 2.8 van 

bijlage III van het RMG 2012 uitgegaan van een bodemabsorptiefractie van 0,5 ter plaatse van de N50, 

met dien verstande dat in een strook van 5 m aan weerszijden van elke rijlijn gerekend wordt met een 

bodemabsorptiefractie van 0,0. 

 

Alle invoergegevens zoals hierboven bedoeld zijn te raadplegen op het elektronisch raadpleegbare ge‐

luidregister: http://www.rws.nl/geotool/geluidsregister.aspx. 
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Gegevens overige wegen 

Verkeersintensiteiten 

De verkeersintensiteit is het aantal motorvoertuigen dat per uur (mvt/uur) passeert. Bij de bepaling van 

het aantal motorvoertuigen per uur is uitgegaan van de gemiddelde weekdagintensiteiten in motorvoer‐

tuigen per etmaal (mvt/etmaal) op de wegen.  

 

De verkeersintensiteit op de Kamperweg (N765) tussen Baan en Ramspolbrug is ontleend aan het 

Akoestisch onderzoek, TB Ramspol – Ens, definitief febr. 2009 van DHV. De hierin opgenomen verkeers‐

gegevens zijn voor het jaar 2023. Voor de extrapolatie naar het maatgevende jaar 2025 is uitgegaan van 

1% autonome groei per jaar. De intensiteit op de Frieseweg (N765) zal lager liggen aangezien het mees‐

te verkeer de Ramspolbrug over zal gaan. Aangenomen is dan ook dat de intensiteit op de Frieseweg de 

helft zal bedragen van het verkeer op de Kamperweg. De intensiteit op de Enserweg voor 2020 is ont‐

leend aan het verkeersmodel Noordoostpolder dat is verkregen van de gemeente. Voor de intensiteit in 

2025 is uitgegaan van een maximale intensiteit van 500 mvt/etmaal.  

De verkeersgeneratie ten gevolge van de nieuwe ontwikkeling is bij de verschillende opgeteld. 

 

Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten in mvt/weekdagetmaal (afgerond op 50‐tallen) 

  2025  

Kamperweg (N765) tussen Baan en Ramspolbrug   3.500 

Frieseweg (N765)  1.750 

Enserweg 400 

 

Voertuigcategorieën 

De motorvoertuigen worden verdeeld in drie categorieën: 
1. lichte voertuigen (voornamelijk personenauto’s); 

2. middelzware voertuigen (middelzware vrachtauto’s en bussen); 

3. zware voertuigen (zware vrachtauto’s). 

 

De voertuigverdeling van het verkeer op de Kamperweg is ontleend aan het Akoestisch onderzoek, TB 

Ramspol – Ens, definitief febr. 2009 van DHV. Voor de Frieseweg is deze verdeling eveneens aangehou‐

den. De verdeling van het verkeer op de Enserweg is afkomstig van de gemeente.  

 

Verkeerssnelheid 

De verkeerssnelheid is de representatief te achten gemiddelde snelheid van een categorie voertuigen. 

Dit is in het algemeen de wettelijk toegestane snelheid.  

 

De maximumsnelheid op de Kamperweg bedraagt 80 km/h. Op de  Frieseweg en de Enserweg bedraagt 

de maximumsnelheid 60 km/h.  

 

Type wegdek 

Geluid ten gevolge van wegverkeer kan men onderscheiden in motorgeluid en rolgeluid. Het rolgeluid is 

een gevolg van de wisselwerking tussen banden en wegdek. De aard van het wegdek is hierbij van in‐

vloed. In verband hiermee worden in het rekenschema verschillende typen wegdek onderscheiden. Bij 

lichte motorvoertuigen is de bijdrage van het rolgeluid aan het totale geluid groter dan bij de zware en 

middelzware motorvoertuigen. Als gevolg hiervan heeft het wegdek een grotere invloed op de geluids‐

belasting naarmate het percentage vrachtverkeer kleiner is.  

 

Op de Kamperweg ligt deels DAB en deels ZOAB enkellaags. Deze informatie is ontleend aan het Akoes‐

tisch onderzoek, TB Ramspol – Ens, definitief febr. 2009 van DHV.  Op de Frieseweg en de Enserweg ligt 

DAB. 

 

Voor de gehanteerde verkeersgegevens wordt verwezen naar bijlage 1. 
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3.1.2. Ruimtelijke gegevens 

In de geluidsberekeningen is rekening gehouden met alle relevante gebouwde ruimtelijke objecten in de 

omgeving en de aanwezigheid van hard (bijvoorbeeld verhard oppervlak of water) of zacht (bijvoorbeeld 

zandgrond of grasland) bodemgebied. Tevens zijn de maaiveldfluctuaties en hoogteliggingen van ruim‐

telijke objecten meegenomen. Het model is ingekocht bij iDelft. Vervolgens zijn de voor het gebied rele‐

vante gegevens ingevoerd. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van het rekenmodel en de invoer‐

gegevens. 

 

Rijlijnen 

De weg wordt geschematiseerd in rijlijnen die 0,75 m boven het wegdek liggen.  

 

Grid  

De waarneemhoogten waarop het grid is gesitueerd is afhankelijk van de hoogte van de geluidsgevoeli‐

ge objecten. De bebouwing zal echter bestaan uit één laag. Daarom is gerekend op 1,5 m hoogte. 

 

Sectorhoek en reflecties 

Het maximum aantal reflecties waarmee de berekeningen zijn uitgevoerd bedraagt 1 reflectie en een 

sectorhoek van 2˚ conform de aanbeveling van de projectgroep Vergelijkend Onderzoek Akoestische 

Bureaus (VOAB). In deze projectgroep VOAB zijn afspraken gemaakt om de onderlinge verschillen in 

rekenprogrammatuur te minimaliseren. 
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4. Akoestisch onderzoek 11 

4.1. Rekenresultaten en beoordeling gezoneerde wegen 

De berekeningsresultaten zijn weergegeven in bijlage 3. In onderstaande figuren zijn de geluidscontou‐

ren van de N50 en de Kamperweg/Frieseweg weergegeven. Hieruit blijkt dat de huisvestingslocatie in 

het ‘groene’ gebied (t/m 571 dB)  valt. Dit betekent dat de sprake is van een goed akoestisch klimaat ten 

gevolge van het verkeer op beide wegen. 

 

  
Figuur 4.1 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de N50 (exclusief aftrek) 

 

                                                                 
1 De maximale ontheffingswaarde bedraagt 53 dB (incl. correctie). Op 20 mei 2014 is het Reken‐ en meetvoorschrift 

geluid 2012 gewijzigd waardoor een geluidsbelasting t/m 57 dB (exclusief correctie) gelijk gesteld wordt aan de 
maximale ontheffingswaarde.  
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Figuur 4.2 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Kamperweg / Frieseweg (exclusief af‐

trek) 

 

In figuur 4.3 zijn de geluidscontouren van de Enserweg weergegeven. Hieruit blijkt dat de huisvestings‐

locatie ook ten gevolge van het verkeer op deze weg in het ‘groene’ gebied (t/m 53 dB)  valt. Er is sprake 

van een goed akoestisch klimaat. 

 

  
Figuur 4.3 Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Enserweg (inclusief aftrek) 
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4.2. Cumulatie 

In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht 

dient te worden genomen. Aangezien geen hogere waarden verleend worden kan cumulatie achterwe‐

ge blijven. 
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5. Conclusie  15 

Ten gevolge van het verkeer op de N50, de Kamperweg / Frieseweg en de Enserweg is sprake van een 

goed akoestisch klimaat op de locatie. Het aspect wegverkeerlawaai staat de realisatie van de huisves‐

ting van arbeidsmigranten dan ook niet in de weg. 
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Bijlage  1 Verkeersgegevens   

 

   





Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A)
606671   0 /   0,000 /   0,000 W0  80  80  80  80  80  80  80  80  80   1596,00   6,64   2,82
606672   0 /   0,000 /   0,000 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1404,00   6,41   3,92
606673   0 /   0,000 /   0,000 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2092,00   6,64   2,68
607136   0 /   0,000 /   0,000 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2092,00   6,64   2,68
607137   0 /   0,000 /   0,000 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1596,00   6,64   2,82

607138   0 /   0,000 /   0,000 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2596,00   6,47   3,51
607139   0 /   0,000 /   0,000 W2 100 100 100  80  80  80  80  80  80   8496,00   6,43   3,72
607140   0 /   0,000 /   0,000 W2 100 100 100  80  80  80  80  80  80   6604,00   6,65   2,73
607141   0 /   0,000 /   0,000 W2 100 100 100  80  80  80  80  80  80   7096,00   6,44   3,68
607142   0 /   0,000 /   0,000 W2 100 100 100  80  80  80  80  80  80   8792,00   6,65   2,72

607143   0 /   0,000 /   0,000 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1404,00   6,41   3,92
607262   0 /   0,000 /   0,000 W0  80  80  80  80  80  80  80  80  80   2596,00   6,47   3,51
607263   0 /   0,000 /   0,000 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65   1596,00   6,64   2,82
607264   0 /   0,000 /   0,000 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   1596,00   6,64   2,82
607265   0 /   0,000 /   0,000 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65   1404,00   6,41   3,92

607266   0 /   0,000 /   0,000 W0  80  80  80  80  80  80  80  80  80   1404,00   6,41   3,92
607267   0 /   0,000 /   0,000 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65   2596,00   6,47   3,51
607268   0 /   0,000 /   0,000 W0  50  50  50  50  50  50  50  50  50   2596,00   6,47   3,51
607269   0 /   0,000 /   0,000 W0  65  65  65  65  65  65  65  65  65   2092,00   6,64   2,68
607270   0 /   0,000 /   0,000 W0  80  80  80  80  80  80  80  80  80   2092,00   6,64   2,68

607271   0 /   0,000 /   0,000 W2 100 100 100  80  80  80  80  80  80   9700,00   6,44   3,63
607272   0 /   0,000 /   0,000 W2 100 100 100  80  80  80  80  80  80   8116,00   6,64   2,76
607273   0 /   0,000 /   0,000 W2 100 100 100  80  80  80  80  80  80  10088,16   6,42   3,67
607274   0 /   0,000 /   0,000 W2 100 100 100  80  80  80  80  80  80   9596,28   6,62   2,79
Kamperweg Baan - Ramspolbrug W1  80  80  80  80  80  80  80  80  80   3500,00   6,57   3,28

Frieseweg W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60   1750,00   6,57   3,28
Kamperweg Baan - Ramspolbrug W0  80  80  80  80  80  80  80  80  80   3500,00   6,57   3,28
Enserweg W0  60  60  60  60  60  60  60  60  60    400,00   7,00   2,60

28-11-2014 16:54:31Geomilieu V2.60



Ingevoerde verkeersgegevens

Model: Akoestisch onderzoek
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)
606671   1,13  93,40  95,56  94,44   2,83   2,22 --   3,77   2,22   5,56
606672   0,93 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
606673   1,20  80,58  87,50  76,00   8,63   5,36   8,00  10,79   7,14  16,00
607136   1,20  80,58  87,50  76,00   8,63   5,36   8,00  10,79   7,14  16,00
607137   1,13  93,40  95,56  94,44   2,83   2,22 --   3,77   2,22   5,56

607138   1,04  79,76  90,11  74,07   9,52   4,40   7,41  10,71   5,49  18,52
607139   1,00  89,01  94,30  84,71   5,13   2,53   4,71   5,86   3,16  10,59
607140   1,17  87,24  93,33  85,71   5,69   2,78   5,19   7,06   3,89   9,09
607141   1,00  86,87  93,10  81,69   6,13   3,07   5,63   7,00   3,83  12,68
607142   1,16  85,81  92,05  84,31   6,32   3,35   4,90   7,86   4,60  10,78

607143   0,93 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
607262   1,04  79,76  90,11  74,07   9,52   4,40   7,41  10,71   5,49  18,52
607263   1,13  93,40  95,56  94,44   2,83   2,22 --   3,77   2,22   5,56
607264   1,13  93,40  95,56  94,44   2,83   2,22 --   3,77   2,22   5,56
607265   0,93 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --

607266   0,93 100,00 100,00 100,00 -- -- -- -- -- --
607267   1,04  79,76  90,11  74,07   9,52   4,40   7,41  10,71   5,49  18,52
607268   1,04  79,76  90,11  74,07   9,52   4,40   7,41  10,71   5,49  18,52
607269   1,20  80,58  87,50  76,00   8,63   5,36   8,00  10,79   7,14  16,00
607270   1,20  80,58  87,50  76,00   8,63   5,36   8,00  10,79   7,14  16,00

607271   1,02  84,96  92,33  78,79   7,04   3,41   7,07   8,00   4,26  14,14
607272   1,16  89,61  94,64  88,30   4,64   2,23   4,26   5,75   3,12   7,45
607273   1,03  85,59  92,80  79,90   6,71   3,20   6,70   7,71   4,00  13,40
607274   1,18  86,99  93,00  85,90   5,81   2,90   4,70   7,21   4,10   9,40
Kamperweg   1,00  93,40  96,20  96,80   2,80   1,90 --   3,80   1,90   3,20

Frieseweg   1,00  93,40  96,20  96,80   2,80   1,90 --   3,80   1,90   3,20
Kamperweg   1,00  93,40  96,20  96,80   2,80   1,90 --   3,80   1,90   3,20
Enserweg   0,70  85,00  85,00  85,00  10,00  10,00  10,00   5,00   5,00   5,00
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Model informatie

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Akoestisch onderzoek

Model eigenschap
Omschrijving Akoestisch onderzoek
Verantwoordelijke rsondorp
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door rsondorp op 20-11-2014

Laatst ingezien door rsondorp op 24-11-2014
Model aangemaakt met Geomilieu V2.60
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 1,5

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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1 Inleiding 

In opdracht van AMH heeft Foppen Advies een verkennend  bodemonderzoek verzorgd ter 
plaatse van een locatie aan de Enserweg 16 te Ens (gemeente Noordoostpolder).  
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door aankoop van de locatie en de 
ontwikkeling van een deel van de locatie voor woningbouw (huisvesting voor 
arbeidsmigranten). Het doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit (grond en grondwater) om te beoordelen of dit belemmeringen oplevert voor 
de beoogde plannen. 
 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740 (NEN, januari 2009). Het vooronderzoek 
is gebaseerd op de NEN 5725 (NEN, januari 2009).  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het uitgevoerde vooronderzoek en de op basis hiervan gestelde 
hypothese beschreven. In hoofdstuk 3 is het uitgevoerde onderzoek (veldwerk en 
laboratoriumonderzoek) beschreven en in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten. Het rapport 
wordt in hoofdstuk 5 besloten met conclusies en aanbevelingen. 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening met de 
boorpunten is opgenomen in bijlage 2. Van de verrichte boringen zijn profielbeschrijvingen 
gemaakt, welke zijn opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de analysecertificaten van de 
onderzochte grond- en grondwatermonsters weergegeven. In bijlage 5 zijn de 
toetsingstabellen opgenomen. In bijlage 6 is de informatie opgenomen over KWALIBO en de 
colofon/ verantwoording uitvoering veldwerkzaamheden.  
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2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet  

2.1 Vooronderzoek 

Het onderzoeksterrein is gelegen aan de Enserweg 16 te Ens. Het betreft de kadastrale 
percelen NOORDOOSTPOLDER C 3037 (agrarisch bedrijfsterrein en een deel akkerland) en 
C 3038 (akkerland). De totale oppervlakte bedraagt 4,15 ha. Op de locatie is vanaf de jaren 
50 een tuinbouwbedrijf gevestigd. Op de locatie is een woonhuis, een bedrijfschuur en een 
kassencomplex (inclusief ketelhuis) aanwezig. De beschreven terreinindeling is weergegeven 
op de situatietekening in bijlage 2. 

 
Voor gegevens over de historie van de locatie is op 22 maart 2012 een dossieronderzoek 
(milieuvergunningen en bouwvergunningen) uitgevoerd bij Gemeente Noordoostpolder.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van de in het gemeentedossier 
aanwezige bouw- en milieuvergunningen voor de locatie: 
 

Jaar Vergunning Omschrijving Bijzonderheden 

1954 Bouw Pachterswoning en 
bedrijfschuur 

Nog bestaand 

1959 Bouw Opslagplaats bloembollen Afdak achter bedrijfschuur. Niet 
meer bestaand. 

1964 Bouw Warenhuis met ketelhuis en 
berging 

Nog bestaand. 

1967 Bouw Kas Noordzijde. Nog bestaand. 

1979 Bouw Verwerkingsruimte gerbera’s Nog bestaand. Tussen ketelhuis en 
kassen. 

1980 Milieu Kwekerij: inrichting voor 
kweken/verwerken van 
tuinbouwproducten 

annex elektromotoren en 
ventilatoren, opslag 
bestrijdingsmiddelen en 1.500 liter 
HBO I bovengronds. 

1991 Bouw Kas Westzijde. Niet meer bestaand. 

1996 Bouw Uitbreiden kas Oostzijde. Nog bestaand. 

1996 Milieu Besluit Tuinbouwbedrijven met 
bedekte teelt 

Olietank, bestrijdingsmiddelenkast, 
opslag meststoffen. 

1998-
1999 

Controle 
milieu 

1998: Olietank voor stookinstallatie en dieseltank niet in lekbak. 
1999: Punten zijn in orde gemaakt. 

2001 Milieu Ontheffing voor verbranden tuinafval en snoeihout. 

 
Tevens is door Foppen Advies een terreininspectie uitgevoerd, inclusief een gesprek met de 
eigenaar van de locatie, de heer De Boer. Hieruit blijkt dat in het verleden onder de afdak 
achter de bedrijfschuur een bovengrondse HBO-tank en dieseltank waren gesitueerd. Er heeft 
volgens de eigenaar geen dieselopslag plaatsgevonden op de zuidwestzijde van het 
bedrijfsperceel, zoals is ingetekend op diverse tekeningen uit het bouwarchief van de 
gemeente Noordoostpolder. 
 
In juni 1996 is door het bureau Fugro Milieu Consult BV een verkennend onderzoek 
uitgevoerd (rapportnr. 81990185.110) ter plaatse van de olieopslag bij het ketelhuis, de 
aanmaak en opslag van bestrijdingsmiddelen, de meststoffenmenginstallatie en het 
lozingspunt van het bedrijfsafvalwater. Ter plaatse van de olieopslag bij het ketelhuis zijn in 3 
boringen tot een diepte van circa 2,0 m-mv. licht tot uiterst sterke oliegeuren waargenomen. In 
de grond ter plaatse van de meest vervuilde boring zijn sterk verhoogde gehalten aan 
minerale olie en vluchtige aromaten (benzeen, ethylbenzeen, xylenen) aangetoond.  Op het 
grondwater is een drijflaag van circa 65 cm geconstateerd.  
 
In het grondwater ter plaatse van de bestrijdingsmiddelenopslag is een matig verhoogd 
gehalte aan nikkel gemeten. 
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2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de beschrijving van de bodemopbouw en geohydrologie is gebruik gemaakt van De 
Bosatlas van ondergronds Nederland (Noordhoff Uitgevers bv, Lijn 43, 2009). Tevens is 
gebruik gemaakt van waarnemingen die gedaan zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek. 
 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem bestaat uit zand en klei (zie paragraaf 4.1). 
Volgens De Bosatlas van ondergronds Nederland betreft de geologie holocene afzettingen 
van de Formatie van Naaldwijk (zeezand en zeeklei op veen of rivierzand en –klei). De 
grondwaterstroming van het freatisch grondwater is moeilijk te herleiden en zal  vooral worden 
bepaald door aanwezige watergangen in de nabije omgeving. De freatische grondwaterstand 
is bepaald op 1 mei 2012 in 7 peilbuizen, variërend van 0,71 m-mv. tot 1,59 m-mv. 
 
 
2.3. Onderzoeksopzet en hypothese 
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek wordt de volgende onderzoeksstrategie 
voorgesteld. 
 

Deellocatie Hypothese Onderzoeksstrategie 

Afdak bedrijfschuur, voormalige 

HBO- en dieseltank 

Verdacht (minerale 

olie) 

VEP 

Ketelhuis, voormalige HBO-tank, 

huidige dieseltank 

Verdacht (minerale 

olie, aromaten) 

VEP 

Overig bedrijfsterrein
 

Onverdacht ONV 

Akker Onverdacht ONV-GR 
VEP:  onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting  met een duidelijke 
verontreinigingskern. 
ONV: onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie.  
ONV-GR: onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie (> 1ha). 
 

Ter plaatse van de deellocatie overig bedrijfsterrein overig zal in de verdeling van de boringen 
rekening worden gehouden met de bestrijdingsmiddelenopslag. Hier zal een peilbuis worden 
geplaatst, welke aanvullend zal worden geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zal 
een boring  tot 2,0 m-mv. worden uitgevoerd op de locatie, waar op enkele tekeningen uit het 
bouwarchief een bovengrondse dieseltank is ingetekend. Volgens informatie van de eigenaar 
is hier nooit een tank gesitueerd. Indien er zintuigelijk geen waarnemingen worden gedaan die 
duiden op een verontreiniging met minerale olie, zal geen analyse op minerale olie worden 
uitgevoerd. 
 
Op verzoek van de gemeente Noordoostpolder (de heer S. Waninge, 22 maart 2012) zullen 2 
mengmonsters van de bovengrond  ter plaatse van de kassen (onderdeel van de deellocatie 
overig bedrijfsterrein)  aanvullend worden geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB). Ter 
plaatse van de deellocatie akker is deze aanvullende analyse niet noodzakelijk. 
 
Er zijn geen indicaties voor het voorkomen van asbest in de bodem op het terrein, een 
verkennend asbestonderzoek wordt daarom niet nodig geacht. Wel zal op maaiveldniveau en 
in het opgeboorde materiaal de grond zintuiglijk gecontroleerd op het voorkomen van asbest. 
Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan het eventueel voorkomen van asbesthoudend 
isolatiemateriaal in de kassen.  
 
Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit van 
het onderzoeksterrein niet negatief beïnvloed. 
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3 Uitvoering onderzoek 

3.1 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd zoals omschreven in paragraaf 2.3. De veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd op 16 en 19 april en 1 mei 2012 door de heer J. ten Klooster van Poelsema 
Veldwerk Bureau. De verantwoording van de veldwerkzaamheden is opgenomen in bijlage 6. 

 
Er zijn 38 boringen geplaatst tot 0,5 m-mv., 9 boringen tot ca. 2,0 m-mv. en 7 boringen tot 2,2 
tot 3 m-mv. Deze laatste 7 boringen zijn afgewerkt met een peilbuis. Op de situatietekening in 
bijlage 2 is de situering van de verrichte boringen weergegeven. 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

Op basis van de beschikbare gegevens zijn de in tabel 1 omschreven (meng)monsters aan 
het laboratorium ter analyse aangeboden aan Alcontrol BV te Rotterdam. In de tabel zijn 
tevens de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
Tabel 1: Laboratoriumonderzoek 

Deellocaties (Meng)monster          
(traject in m-mv.) 

Samenstelling Analyse 
grond 

Analyse 
grondwater 

Akker MM1 (0-0,5) B01, B02, B08 t/m 
B12, B24, B25 

NEN  

MM2 (0-0,5) B06, B07, B13, 
B14, B16, B17, 
B22, B23, B26 

NEN . 

MM3 (0-0,5) B03 t/m B05, B15, 
B18 t/m B21, B27, 
B28 

NEN  

MM4 (0,4-1,0) B01, B02, B06, B08 NEN  

MM5 (0,5-1,0) B03 t/m B05, B07 NEN  

Pb 01 (2,0-3,0) nvt.  NEN 

Pb 02 (2,0-3,0) nvt.  NEN 

Pb 03 (2,0-3,0) nvt.  NEN 

Pb 04 (2,0-3,0) nvt.  NEN 

Bedrijfsterrein, overig  MM1 (0-0,5)  B41 t/m B46 NEN+OCB  

MM2 (0,-0,5) B47 t/m B54 NEN+OCB  

MM3 (0,-0,5) B34 t/m B37 NEN  

MM4 (0,5-1,0) B34, B37 NEN  

MM5 (0,5-1,0) B43, B48, B52 NEN  

Pb 30 (1,7-2,7) nvt. Combinatie met locaties 
bestrijdingsmiddelenopslag en  
afdak bedrijfschuur voormalige 
tanks (HBO, diesel) 

Pb 31 ((1,75-2,75) nvt. 

Bedrijfsterrein, 
ketelhuis: voormalige 
HBO-tank, huidige 
dieseltank 

M6 (0,9,-1,0) B29
1)

 olie-ar  

M7 (1,6-1,7) B29
1) 

olie-ar  

Pb 29 (0,15-2,15)   olie-ar 

Bedrijfsterrein: 
bestrijdingsmiddelen 
opslag 

Pb 30 (1,7-2,7)   NEN+OCB/PCB 
 

Bedrijfsterrein, afdak 
bedrijfschuur: 
voormalige HBO-tank 
en dieseltank  

M8 (0-0,5) B31 t/m B33 olie-ar  

Pb 31 (1,75-2,75)   NEN 

Opmerkingen: 
1): monsters zijn met een steekbus genomen 
-NEN-grond: metalen (9), PAK, PCB, minerale olie (+droge stof, organische stof en lutum). 
-NEN-grondwater: metalen (9), BTEXN, VOCL, minerale olie. 
-olie-ar.: minerale olie (C10-C40), benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (o,p,m), naftaleen. 
-OCB: chloorbestrijdingsmiddelen. PCB: polychloorbifenylen. 
-De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS3000. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de uitgevoerde boringen zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de 
veldwaarnemingen blijkt dat de bodem afwisselend bestaat uit zand en klei. In de bovengrond 
wordt in de meeste boringen sterk zandige klei aangetroffen. In een aantal boringen is boven 
deze kleilaag cunetzand aanwezig. In de ondergrond wordt vanaf minimaal 0,3 m-mv. tot  
maximaal 2,7 m-mv. matig fijn zand waargenomen, Onder deze zandlaag wordt tot de 
maximale boordiepte van 3,0 m-mv. uiterst siltige klei, sterk zandige klei of zeer fijn zand  
waargenomen.  
 
De opgeboorde grond is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van verontreiniging. Ter 
plaatse van de voormalige en huidige olieopslag bij het ketelhuis is in boring B29 van 0,5 tot 
1,5 m-mv. een sterke oliewaterreactie waargenomen. Deze boring is afgewerkt met een 
snijdende peilbuis. Er is geen drijflaag op het grondwater waargenomen. Verder zijn zintuiglijk 
geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van verontreinigingen 
(zoals minerale olie, puin, asbest). Ook ter plaatse van boring B34 bij de mogelijke 
dieseltanklocatie is zintuigelijk geen minerale olie waargenomen. Om deze reden is uit deze 
boring geen grondanalyse verricht. 

4.2 Interpretatie analyseresultaten 

De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

4.2.1 Toetsingskader 

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de 
onderzochte locatie te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarden zoals vermeld in de meest actuele versies van de Circulaire 
Bodemsanering 2009 (Stcrt. 67, 2009) en het Besluit Bodemkwaliteit (Stb. 469, 2007).  
 
In het bovengenoemde toetsingskader wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 
concentratieniveaus: achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventie-
waarden (grond en grondwater). Tevens is sprake van een concentratieniveau waar (bij 
overschrijding hiervan) een nader onderzoek ingesteld dient te worden. Hieronder wordt een 
korte toelichting op de verschillende waarden gegeven. 
 
Achtergrondwaarden grond (AW) 
Waarden die het kwaliteitsniveau aangeven waarbij de functionele eigenschappen van de 
grond voor de betreffende bestemming zijn veilig gesteld. 
 
Streefwaarden grondwater (S) 
Waarden die de concentraties aangeven waarbij de functionele eigenschappen van het 
grondwater zijn veilig gesteld. 
 
Tussenwaarden (T) 
Het gemiddelde van de som van de achtergrondwaarde (AW) en de interventiewaarde (I) voor 
grond, ofwel (AW+I)/2. Het gemiddelde van de som van de streefwaarde (S) en de 
interventiewaarde voor grondwater (I), ofwel (S+I)/2. 
 
Interventiewaarde (I) 
Waarden waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau wordt aangegeven 
waarbij sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan bovengenoemd toetsingskader. De toetsingstabellen 
zijn opgenomen in bijlage 5. De interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters 
is weergegeven in paragraaf 4.2.2 en die voor grondwater in 4.2.3. 
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4.2.2 Resultaten grondmonsters 

In de volgende tabel zijn de parameters en de gehalten weergegeven, voor zover deze de 
desbetreffende waarden overschrijden. 

 

Tabel 2 : Overschrijdingstabel grond (mg/kg ds) 
Deellocaties (Meng)monster     

(traject in m-
mv.) 

Parameters > AW Parameters 
> T 

Parameters > I 

Akker MM1 (0-0,5) - - - 

MM2 (0-0,5) - - - 

MM3 (0-0,5) - - - 

MM4 (0,4-1,0) - - - 

MM5 (0,5-1,0) - - - 

Bedrijfsterrein, 
overig 
 
 
 
 

MM1 (0-0,5)  Zn (71), HCB 
(3,4), drins (6,2) 

- - 

MM2 (0,-0,5) Zn (73), HCB 
(7,9), drins (55), 
chloordaan (8,2)  

- - 

MM3 (0,-0,5) Zn (83) - - 

MM4 (0,5-1,0) - - - 

MM5 (0,5-1,0) - - - 

Bedrijfsterrein, 
ketelhuis: vml. 
HBO-tank, huidige 
dieseltank 

M6 (0,9-1,0) E (4,5)  - X (22), MO (17.000) 

M7 (1,6-1,7) - - - 

Bedrijfsterrein, 
afdak bedrijfschuur: 
voormalige tanks 

M8 (0 -0,5) - - - 

Voor de informatie over de toetsingswaarden wordt verwezen naar 4.2.1. 
Voor de samenstelling van de (meng)monsters wordt verwezen naar tabel 1. 
-: geen overschrijding van de desbetreffende waarde. 
Zn: Zink. HCB: Hexachloorbenzeen. Drins: som aldrin, dieldrin, endrin. Chloordaan: som chloordaan.  
E: Ethylbenzeen. X: Xylenen. MO: Minerale olie. 

 

4.2.3 Resultaten grondwatermonsters 

In tabel 3 zijn de parameters en de gehalten weergegeven, voor zover deze de 
desbetreffende waarden overschrijden.  

 

Tabel 3: Overschrijdingstabel grondwater (µg/l) 
(Meng)monster      
(traject in m-mv.) 

pH EC 
(mS/cm) 

Parameters > S Parameters > T Parameters  > I 

Akker 

Pb 01 (2,0-3,0) 6,7 0,9 Ba (120), Ni (32) - - 

Pb 02 (2,0-3,0) 6,8 0,8 Ba (90)   

Pb 03 (2,0-3,0) 6,8 0,9 Ba (120)   

Pb 04 (2,0-3,0) 6,8 0,8 Ba (90)   

Bedrijfsterrein, ketelhuis: voormalige HBO-tank, huidige dieseltank 

Pb 29 (0,15-2,15) 6,8 1,2 B (1,2), E (43), N 
(23) 

MO (560) X (150) 

Bedrijfsterrein, overig (in combinatie met bestrijdingsmiddelenopslag) 

Pb 30 (1,7-2,7) 6,8 1,3 Ba (120), N (1,5) Ni (64) - 

Bedrijfsterrein, overig (in combinatie met afdak bedrijfschuur: voormalige tanks) 

Pb 31 (1,75-2,75) 6,9 1,2 Ba (210), Ni (25) - - 
Voor de informatie over de toetsingswaarden zie 4.2.1. 
-: geen overschrijding van de desbetreffende waarde 
Ba: Barium. Ni: Nikkel. B: benzeen. E: Ethylbenzeen.  X: xylenen.  
N: naftaleen. MO: Minerale olie 

 
In het veld zijn de zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) van het 
grondwater bemonsterd. De geconstateerde gehalten zijn niet significant afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

De milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de 
onderzoekslocatie is analytisch onderzocht door middel van laboratoriumonderzoek en 
zintuiglijk beoordeeld tijdens de uitgevoerde veldwerkzaamheden. Op basis van de verkregen 
onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd. 

  
Akker 
In de grond zijn geen verhoogde gehalten aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde 
gehalten aan barium en nikkel gemeten. De verhoogde gehalten zijn naar verwachting van 
natuurlijke oorsprong. 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek en vormen geen 
belemmering voor aankoop en de beoogde bouwplannen. 
 
Bedrijfsterrein, ketelhuis: locatie voormalige HBO-tank, huidige dieseltank 
In de grond is een sterk verhoogd gehalte aan minerale olie en xylenen en een licht verhoogd 
gehalte aan ethylbenzeen aangetoond. In het grondmonster onder de verontreinigde laag 
(1,6-1,7 m-mv.) zijn geen verhoogde gehalten aangetoond, In het grondwater is een sterk 
verhoogd gehalte aan xylenen, een matig verhoogd gehalte aan minerale olie en een licht 
verhoogd gehalte aan benzeen, ethylbenzeen en naftaleen gemeten. 
 
De verhoogde gehalten houden verband met de opslag van olieproducten ter plaatse. De 
onderzoeksresultaten geven aanleiding tot nader onderzoek naar de ernst, omvang en 
spoedeisendheid van de verontreinigingen in de grond en in het grondwater 
 
Bedrijfsterrein, afdak bedrijfschuur: locatie voormalige tanks 
In de grond en in het grondwater zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en vluchtige 
aromaten aangetoond. 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek. 
 
Bedrijfsterrein, overig 
In de bovengrond ter plaatse van de kassen zijn licht verhoogde gehalten aan zink en enkele 
bestrijdingsmiddelen aangetoond.  
In het grondwater is een matig verhoogd gehalte aan zink en licht verhoogde gehalten aan 
barium en naftaleen gemeten. Ter plaatse van de bestrijdingsmiddelenopslag zijn in het 
grondwater geen verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen aangetoond.  
 
De verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen in de bovengrond houden verband met het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen ter plaatse (kassen) De onderzoeksresultaten geven geen 
aanleiding tot nader onderzoek.  
Een overweging is het grondwater ter plaatse van de bestrijdingsmiddelenopslag opnieuw te   
analyseren op nikkel. In het uitgevoerde bodemonderzoek uit 1999 (zie hoofdstuk 2.1) is ook 
reeds een matig verhoogd gehalte aan nikkel gemeten. Het verhoogde gehalte is 
vermoedelijk van natuurlijke oorsprong.   
 
Op de onderzoekslocatie is op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen asbest 
aangetroffen. 

 
Indien grond van de locatie vrijkomt en elders wordt toegepast kan wel aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zijn. Hiervoor geldt het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 1000-1290-023

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 21 maart 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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Omgevingskaart Klantreferentie: 1000-1290-023

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object NOORDOOSTPOLDER C 3037
Enserweg 16, 8307 PM ENS
© De auteursrechten en databankenrechten zijn voorbehouden aan de Topografische Dienst Kadaster.
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Boring: 01

GWS: 110

0

50

100

150

200

250

300

1 - Y3757373Q

2 - Y3757363P

3 - Y3757362O

4 - Y3757371O

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigegrijs, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-270

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-300

Boring: 02

GWS: 110

0

50

100

150

200

250

300

1 - Y3433995R

2 - Y34340106

3 - Y3184577Q

4 - Y34340027

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigegrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-260

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-300

Boring: 03

GWS: 120

0

50

100

150

200

250

300

1 - Y3757368U

2 - Y3757369V

3 - Y3757364Q

4 - Y3757367T

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen roest, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-260

Klei, sterk zandig, geen olie-water 
reactie, donkergrijs, Edelmanboor

-300

Boring: 04

GWS: 120

0

50

100

150

200

250

300

1 - Y3757372P

2 - Y3757358T

3 - Y3757374R

4 - Y3757357S

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-140

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

-200

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-270

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-300

Boring: 05

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y3184575O

2 - Y3184572L

3 - Y3184580K

4 - Y3184576P

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigegrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 06

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y3434079L

2 - Y3757356R

3 - Y3757359U

4 - Y3184579S

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 07

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y3434051B

2 - Y3433994Q

3 - Y3434019F

4 - Y3434029G

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 08

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y3184571K

2 - Y34340308

3 - Y3184569R

4 - Y3184573M

akker0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 09

GWS:

0

50

1 - Y3184570J

2 - Y3184587R

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 10

GWS:

0

50

1 - Y3758173P

2 - Y3758149S

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 11

GWS:

0

50

1 - Y3758175R

2 - Y3758174Q

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 12

GWS:

0

50

1 - Y3758179V

2 - Y3758170M

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 13

GWS:

0

50

1 - Y3758132K

2 - Y3758162N

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 14

GWS:

0

50

1 - Y3758168T

2 - Y3758167S

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 15

GWS:

0

50

1 - Y3758177T

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 16

GWS:

0

50

1 - Y3758176S

2 - Y3758163O

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-50
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Boring: 17

GWS:

0

50

1 - Y3758172O

2 - Y3758166R

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 18

GWS:

0

50

1 - Y3184590L

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 19

GWS:

0

50

1 - Y3758169U

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 20

GWS:

0

50

1 - Y3758165Q

2 - Y3758171N

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-50

Boring: 21

GWS:

0

50

1 - Y3758178U

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 22

GWS:

0

50

1 - Y3184584O

2 - Y3184568Q

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 23

GWS:

0

50

1 - Y3184588S

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 24

GWS:

0

50

1 - Y3184581L

2 - Y3184578R

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 25

GWS:

0

50

1 - Y3757382Q

2 - Y3757365R

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-20

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 26

GWS:

0

50

1 - Y3184589T

2 - Y3184591M

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 27

GWS:

0

50

1 - Y3184585P

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 28

GWS:

0

50

1 - Y3758164P

akker0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 29

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y2746467R

2 - Y2746400E

5 - 0901213693Y

3 - Y2746480M

4 - Y2746492P6 - 0901213698$

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterke 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Zuigerboor

-220

Boring: 30

GWS: 120

0

50

100

150

200

250

1 - Y2746479U

2 - Y2746483P

3 - Y2746478T

4 - Y2746477S

5 - Y2746474P

tuin0
-5

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-80

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-240

Klei, uiterst siltig, laagjes zand, 
geen olie-water reactie, 
donkergrijs, Edelmanboor

-270

Boring: 31

GWS: 110

0

50

100

150

200

250

1 - Y3433599R

2 - Y3433581I

3 - Y3433586N

4 - Y3433593L

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor-90

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, resten roest, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-135

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-240

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-260

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-280

Boring: 32

GWS:

0

50

100

1 - Y3757621M

2 - Y3757631N

gras0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 33

GWS:

0

50

100

1 - Y3433595N

2 - Y3757617R

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-100

Boring: 34

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y3757618S

2 - Y3757629U

3 - Y3757615P

4 - Y3757623O

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200
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Boring: 35

GWS:

0

50

1 - Y3757632O

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 36

GWS:

0

50

1 - Y3757620L

2 - Y3757633P

groenstrook0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 37

GWS: 110

0

50

100

150

200

1 - Y3757634Q

2 - Y3757637T

3 - Y3757635R

4 - Y3757636S

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, resten 
roest, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-105

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 38

GWS:

0

50

1 - Y3757628T

tuin0

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-50

Boring: 39

GWS:

0

50

1 - Y3757630M

2 - Y3757614O

klinker0
-8

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor, cunetzand

-10

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-60

Boring: 40

GWS:

0

50

1 - Y3757622N

klinker0
-8

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor, cunetzand

-10

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-60

Boring: 41

GWS:

0

50

1 - Y3757366S

2 - Y3433984P

akker0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor-40

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 42

GWS:

0

50

1 - Y3757370N

akker0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 43

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y3757361N

2 - Y3433975P

3 - Y3433958Q

4 - Y3433959R

akker0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-170

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 44

GWS:

0

50

1 - Y3433937N

2 - Y3433983O

akker0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50
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Boring: 45

GWS:

0

50

1 - Y3757376T

2 - Y3433954M

akker0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 46

GWS:

0

50

1 - Y3433597P

akker0

Worteldoek

-1

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 47

GWS:

0

50

1 - Y3757624P

2 - Y3757605O

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 48

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y3433573J

2 - Y3433584L

3 - Y3433587O

4 - Y3433588P

akker0

Worteldoek

-1

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 49

GWS:

0

50

1 - Y3433600A

2 - Y3433576M

akker0

Worteldoek

-1

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 50

GWS:

0

50

1 - Y3433992O

2 - Y3434005A

groenstrook0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 51

GWS:

0

50

1 - Y3433596O

2 - Y3433574K

akker0

Worteldoek

-1

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 52

GWS: 120

0

50

100

150

200

1 - Y3433585M

2 - Y3433571H

3 - Y3433569O

4 - Y3433577N

akker0

Worteldoek

-1

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Edelmanboor

-130

Zand, zeer fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

-200

Boring: 53

GWS:

0

50

1 - Y3433971L

2 - Y3433980L

gras0

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-35

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50

Boring: 54

GWS:

0

50

1 - Y3433568N

2 - Y3433601B

akker0

Worteldoek

-1

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Foppen Advies
Gosse Rodenboog
Burg. J. Schipperkade 10A
8321 EH  URK

Uw projectnaam : Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens I
Uw projectnummer : 1333-1201-001
ALcontrol rapportnummer : 11774894, versie nummer: 1

Rotterdam, 25-04-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
1333-1201-001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 B01 B02 B08 t/m B12 B24 B25 (0-0,5 m-mv)

MM2 B06 B07 B13 B14 B16 B17 B22 B23 B26

MM3 B03 t/m B05 B15 B18 t/m B21 B27 B28 (0-0,5 m-mv.)

MM4 B01 B02 B06 B08 (0,4-1,0 m-mv.)

MM5 B03 t/m B05 B07 (0,5-1,0 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 89.2  89.7  88.8  78.5  80.8  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.5  1.3  2.1  1.1  <0.5  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.5  6.3  5.5  4.9  4.3  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  

kobalt mg/kgds S 3.7  3.9  3.9  3.9  3.9  

koper mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

lood mg/kgds S 14  14  <13  <13  <13  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S 10  11  11  11  11  

zink mg/kgds S 66  62  55  20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 1) 0.07 1) 0.10 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 B01 B02 B08 t/m B12 B24 B25 (0-0,5 m-mv)

MM2 B06 B07 B13 B14 B16 B17 B22 B23 B26

MM3 B03 t/m B05 B15 B18 t/m B21 B27 B28 (0-0,5 m-mv.)

MM4 B01 B02 B06 B08 (0,4-1,0 m-mv.)

MM5 B03 t/m B05 B07 (0,5-1,0 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3184570 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
001 Y3184571 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
001 Y3184581 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
001 Y3433995 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
001 Y3757373 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
001 Y3757382 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
001 Y3758173 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
001 Y3758175 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3758179 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3184584 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3184588 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3184589 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3434051 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3434079 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3758132 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3758168 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3758172 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
002 Y3758176 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3184575 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3184585 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3184590 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3757368 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3757372 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3758164 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3758165 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3758169 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3758177 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
003 Y3758178 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
004 Y3434010 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
004 Y3434030 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
004 Y3757356 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
004 Y3757363 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
005 Y3184572 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
005 Y3433994 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
005 Y3757358 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
005 Y3757369 17-04-2012 16-04-2012 ALC201  
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Foppen Advies
Gosse Rodenboog
Burg. J. Schipperkade 10A
8321 EH  URK

Uw projectnaam : Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens
Uw projectnummer : 1333-1201-001
ALcontrol rapportnummer : 11776351, versie nummer: 1

Rotterdam, 26-04-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
1333-1201-001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin



Foppen Advies

Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens
1333-1201-001
11776351

20-04-2012

Gosse Rodenboog

20-04-2012

26-04-2012

Blad 2 van 12

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 B41 t/m B46 (0-0,5 m-mv.)

MM2 B47 t/m B54 (0-0,5 m-mv.)

MM3 B34 t/m B37 (0-0,5 m-mv.)

MM4 B34 B37 (0,5-1,0 m-mv.)

MM5 B43 B48 B52 (0,5-01,0 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 88.0  86.6  90.9  85.9  79.0  

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1  <1  

aard van de artefacten g S geen  geen  geen  geen  geen  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.9  2.6  2.3  0.8  0.8  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 5.1  4.3  5.7  1.9  2.9  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

METALEN
barium mg/kgds S <20  <20  24  <20  <20  

cadmium mg/kgds S <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  <0.35  

kobalt mg/kgds S 4.1  3.9  4.3  3.3  3.5  

koper mg/kgds S <10  <10  <10  <10  <10  

kwik mg/kgds S <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

lood mg/kgds S 16  16  20  <13  <13  

molybdeen mg/kgds S <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  <1.5  

nikkel mg/kgds S 11  10  12  9.5  10  

zink mg/kgds S 71  73  83  <20  22  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fenantreen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

antraceen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  <0.01  

fluoranteen mg/kgds S 0.01  0.01  0.03  <0.01  <0.01  

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.01  0.01  0.01  <0.01  <0.01  

chryseen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01  <0.01  0.01  <0.01  <0.01  

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01  0.01  0.02  <0.01  <0.01  

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.01  0.01  0.02  <0.01  <0.01  

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01  0.02  0.02  <0.01  <0.01  

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.09 1) 0.10 1) 0.14 1) 0.07 1) 0.07 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBENZENEN
hexachloorbenzeen µg/kgds S 3.4  7.9        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 B41 t/m B46 (0-0,5 m-mv.)

MM2 B47 t/m B54 (0-0,5 m-mv.)

MM3 B34 t/m B37 (0-0,5 m-mv.)

MM4 B34 B37 (0,5-1,0 m-mv.)

MM5 B43 B48 B52 (0,5-01,0 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1  <1  

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/kgds S <1  3.6        

p,p-DDT µg/kgds S <3  15        

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 2.8 1) 19 1)       

o,p-DDD µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDD µg/kgds S <1  1.3        

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 2.0 1)       

o,p-DDE µg/kgds S <1  <1        

p,p-DDE µg/kgds S <1  24        

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 24 1)       

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/kgds  5.6 1) 45 1)       

aldrin µg/kgds S <1  13        

dieldrin µg/kgds S 4.8  39        

endrin µg/kgds S <1  3.2        

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/kgds S 6.2 1) 55 1)       

isodrin µg/kgds S <1  <1        

telodrin µg/kgds S <1  <1        

alpha-HCH µg/kgds S <1  <1        

beta-HCH µg/kgds S <1  <1        

gamma-HCH µg/kgds S <1  <1        

delta-HCH µg/kgds Q <1  <1        

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8 1) 2.8 1)       

heptachloor µg/kgds S <1  <1        

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1  <1        

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/kgds S 1.4 1) 1.4 1)       

alpha-endosulfan µg/kgds S <1  <1        

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1  <1        

trans-chloordaan µg/kgds S <1  3.8        

cis-chloordaan µg/kgds S <1  4.4        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

MM1 B41 t/m B46 (0-0,5 m-mv.)

MM2 B47 t/m B54 (0-0,5 m-mv.)

MM3 B34 t/m B37 (0-0,5 m-mv.)

MM4 B34 B37 (0,5-1,0 m-mv.)

MM5 B43 B48 B52 (0,5-01,0 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4 1) 8.2 1)       

som
organochloorbestrijdingsmidd
elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 23  120        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C12 - C22 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C22 - C30 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

fractie C30 - C40 mg/kgds  <5  <5  <5  <5  <5  

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  <20  <20  <20  <20  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

008

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

M6 B29 (0,9-1,0 m-mv.)

M7 B29 (1,6-1,7 m-mv.)

M8 B31 t/m B33 (0-0,5 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 006 007 008   

droge stof gew.-% S 81.6  78.9  88.6      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten g S geen  geen  geen      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.4  0.6  1.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05 2)     

tolueen mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05 2)     

ethylbenzeen mg/kgds S 4.5  <0.05  <0.05 2)     

o-xyleen mg/kgds S 10  <0.05  <0.05 2)     

p- en m-xyleen mg/kgds S 12  <0.1  <0.1 2)     

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 22 1) 0.105 1) 0.105 1) 2)     

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds S 27 1) 0.21 1) 0.21 1)     

naftaleen mg/kgds S 10  <0.1  <0.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 mg/kgds  2200  7  <5      

fractie C12 - C22 mg/kgds  13200  <5  <5      

fractie C22 - C30 mg/kgds  1500  <5  <5      

fractie C30 - C40 mg/kgds  39  <5  <5      

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 17000  <20  <20      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
2 Het analysemonster is verkregen door het mengen van 2 of meer deelmonsters. Door de vluchtigheid van de component

is het resultaat indicatief.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, Grond (AS3000): conform AS3010-2
gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000, NEN 5709
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
lutum (bodem) Grond (AS3000) Conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,

meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting

conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2
PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1
p,p-DDT Grond (AS3000) Idem
som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDD Grond (AS3000) Idem
p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
o,p-DDE Grond (AS3000) Idem
p,p-DDE Grond (AS3000) Idem
som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
aldrin Grond (AS3000) Idem
dieldrin Grond (AS3000) Idem
endrin Grond (AS3000) Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem
telodrin Grond (AS3000) Idem
alpha-HCH Grond (AS3000) Idem
beta-HCH Grond (AS3000) Idem
gamma-HCH Grond (AS3000) Idem
delta-HCH Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. GCMSMS
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1
cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grond (AS3000) Idem
cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
som
organochloorbestrijdingsmiddelen
(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3, gelijkwaardig aan NEN 5754.
benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y3433597 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
001 Y3433937 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
001 Y3757361 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
001 Y3757366 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
001 Y3757370 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
001 Y3757376 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
002 Y3433568 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
002 Y3433573 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
002 Y3433585 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
002 Y3433596 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
002 Y3433600 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
002 Y3433971 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
002 Y3433992 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
002 Y3757624 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
003 Y3757618 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
003 Y3757620 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y3757632 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
003 Y3757634 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
004 Y3757629 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
004 Y3757637 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
005 Y3433571 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
005 Y3433584 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
005 Y3433975 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
006 L2094369 20-04-2012 20-04-2012 ALC211 Theoretische monsternamedatum
007 L2094368 20-04-2012 20-04-2012 ALC211 Theoretische monsternamedatum
008 Y3433595 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
008 Y3433599 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
008 Y3757621 23-04-2012 19-04-2012 ALC201  
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M6 B29 (0,9-1,0 m-mv.)
006
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M7 B29 (1,6-1,7 m-mv.)
007
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ALcontrol B.V.
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Foppen Advies
Gosse Rodenboog
Burg. J. Schipperkade 10A
8321 EH  URK

Uw projectnaam : Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens
Uw projectnummer : 1333-1201-001
ALcontrol rapportnummer : 11779206, versie nummer: 1

Rotterdam, 14-05-2012

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
1333-1201-001. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Laboratory Manager
R. van Duin
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

Pb01 (2,0-3,0 m-mv.)

Pb02 (2,0-3,0 m-mv.)

Pb03 (2,0-3,0 m-mv.)

Pb04 (2,0-3,0 m-mv.)

Pb29 (0,15-2,15 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 120  90  120  90    

cadmium µg/l S <0.8  <0.8  <0.8  <0.8    

kobalt µg/l S <5  <5  <5  <5    

koper µg/l S <15  <15  <15  <15    

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood µg/l S <15  <15  <15  <15    

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6  <3.6  <3.6    

nikkel µg/l S 32  <15  <15  <15    

zink µg/l S <60  <60  <60  <60    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  1.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  0.59  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  43  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  60  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  87  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21  0.21  0.21  150  

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l          190  

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

naftaleen µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  23  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6    

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6    

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14  0.14  0.14  0.14    

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25    

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25    

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25  <0.25  <0.25    

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53  0.53  0.53    

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001

002

003

004

005

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

Pb01 (2,0-3,0 m-mv.)

Pb02 (2,0-3,0 m-mv.)

Pb03 (2,0-3,0 m-mv.)

Pb04 (2,0-3,0 m-mv.)

Pb29 (0,15-2,15 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

trichlooretheen µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6    

chloroform µg/l S <0.6  <0.6  <0.6  <0.6    

vinylchloride µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  290  

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  260  

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100  <100  <100  560  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

Pb30 (1,7-2,7 m-mv.)

Pb31 (1,75-2,75 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 006 007    

METALEN
barium µg/l S 120  210        

cadmium µg/l S <0.8  <0.8        

kobalt µg/l S <5  <5        

koper µg/l S <15  <15        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S <15  <15        

molybdeen µg/l S <3.6  <3.6        

nikkel µg/l S 64  25        

zink µg/l S <60  <60        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21  0.21        

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

naftaleen µg/l S 1.5  <0.05        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.6  <0.6        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14  0.14        

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.25  <0.25        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.53  0.53        

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.6  <0.6        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

Pb30 (1,7-2,7 m-mv.)

Pb31 (1,75-2,75 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 006 007    

chloroform µg/l S <0.6  <0.6        

vinylchloride µg/l S <0.1  <0.1        

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/l S <0.01          

PCB 52 µg/l S <0.01          

PCB 101 µg/l S <0.01          

PCB 118 µg/l S <0.01          

PCB 138 µg/l S <0.01          

PCB 153 µg/l S <0.01          

PCB 180 µg/l S <0.01          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/l S 0.049          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN
o,p-DDT µg/l S <0.01          

p,p-DDT µg/l S <0.01          

o,p-DDD µg/l S <0.01          

p,p-DDD µg/l S <0.01          

o,p-DDE µg/l S <0.01          

p,p-DDE µg/l S <0.01          

som DDT,DDE,DDD (0.7
factor)

µg/l S 0.04          

aldrin µg/l S <0.01          

dieldrin µg/l S <0.01          

endrin µg/l S <0.01          

som aldrin/dieldrin/endrin
(0.7 factor)

µg/l S 0.02          

telodrin µg/l Q <0.03          

isodrin µg/l Q <0.03          

alpha-HCH µg/l S <0.01          

beta-HCH µg/l S <0.01          

gamma-HCH µg/l S <0.01          

delta-HCH µg/l S <0.02          

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/l S 0.04          

heptachloor µg/l S <0.01          

cis-heptachloorepoxide µg/l S <0.01          

trans-heptachloorepoxide µg/l S <0.01          

som heptachloorepoxide (0.7
factor)

µg/l S 0.01          

alpha-endosulfan µg/l S <0.01          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006

007

Grondwater
(AS3000)
Grondwater
(AS3000)

Pb30 (1,7-2,7 m-mv.)

Pb31 (1,75-2,75 m-mv.)

Analyse Eenheid Q 006 007    

hexachloorbutadieen µg/l Q <0.05          

endosulfansulfaat µg/l  <0.05          

trans-chloordaan µg/l S <0.01          

cis-chloordaan µg/l S <0.01          

som chloordaan (0.7 factor) µg/l S 0.01          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12 - C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22 - C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30 - C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <100  <100        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO

11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
styreen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5
PCB 28 Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
PCB 52 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 101 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 118 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 138 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 153 Grondwater (AS3000) Idem
PCB 180 Grondwater (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
o,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDT Grondwater (AS3000) Idem
o,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDD Grondwater (AS3000) Idem
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

o,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem
p,p-DDE Grondwater (AS3000) Idem
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
aldrin Grondwater (AS3000) Idem
dieldrin Grondwater (AS3000) Idem
endrin Grondwater (AS3000) Idem
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

telodrin Grondwater (AS3000) Eigen methode
isodrin Grondwater (AS3000) Idem
alpha-HCH Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
beta-HCH Grondwater (AS3000) Idem
gamma-HCH Grondwater (AS3000) Idem
delta-HCH Grondwater (AS3000) Idem
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
heptachloor Grondwater (AS3000) Idem
cis-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem
trans-heptachloorepoxide Grondwater (AS3000) Idem
som heptachloorepoxide (0.7
factor)

Grondwater (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grondwater (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grondwater (AS3000) Eigen Methode, LVI GCMS
endosulfansulfaat Grondwater (AS3000) Idem
trans-chloordaan Grondwater (AS3000) Conform AS3120-1
cis-chloordaan Grondwater (AS3000) Idem
som chloordaan (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1041650 02-05-2012 01-05-2012 ALC204  
001 G8123875 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
001 G8123877 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
002 B1081926 02-05-2012 01-05-2012 ALC204  
002 G8123881 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
002 G8123887 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
003 B1081920 02-05-2012 01-05-2012 ALC204  
003 G8123900 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
003 G8123901 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
004 B1081921 02-05-2012 01-05-2012 ALC204  
004 G8123876 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
004 G8123893 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
005 G8313052 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
005 G8313055 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
006 B1041637 02-05-2012 01-05-2012 ALC204  
006 G8313053 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
006 G8313061 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
006 S0423082 02-05-2012 01-05-2012 ALC237  
007 B1041644 02-05-2012 01-05-2012 ALC204  
007 G8313051 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

007 G8313079 02-05-2012 01-05-2012 ALC236  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

Pb29 (0,15-2,15 m-mv.)
005
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Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens I 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM1 B01 B02 

B08 t/m B12 
B24 B25 (0-0,5 
m-mv) 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 89,2 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

1,5 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 5,5 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        341 70 

cadmium <0,35      0,37 4,2 8,0 0,37 
kobalt 3,7      5,9 40 75 5,9 
koper <10      22 62 103 22 
kwik <0,10      0,11 13 26 0,11 
lood 14      34 196 359 34 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 10      16 30 44 16 
zink 66      70 213 357 70 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen 0,01 --         
benzo(a)antraceen <0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen <0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11774894-001     MM1 B01 B02 B08 t/m B12 B24 B25 (0-0,5 m-mv) 

 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 5.5%; humus 1.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens I 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM2 B06 B07 

B13 B14 B16 
B17 B22 B23 
B26 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 89,7 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

1,3 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 6,3 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        365 75 

cadmium <0,35      0,37 4,2 8,1 0,37 
kobalt 3,9      6,3 43 79 6,3 
koper <10      22 64 105 22 
kwik <0,10      0,11 13 27 0,11 
lood 14      34 199 364 34 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 11      16 31 47 16 
zink 62      72 221 370 72 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)antraceen <0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen <0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11774894-002     MM2 B06 B07 B13 B14 B16 B17 B22 B23 B26 

 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 6.3%; humus 1.3%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens I 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM3 B03 t/m 

B05 B15 B18 
t/m B21 B27 
B28 (0-0,5 m-
mv.) 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 88,8 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

2,1 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 5,5 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        341 70 

cadmium <0,35      0,37 4,2 8,0 0,37 
kobalt 3,9      5,9 40 75 5,9 
koper <10      22 62 103 22 
kwik <0,10      0,11 13 26 0,11 
lood <13      34 197 359 34 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 11      16 30 44 16 
zink 55      70 214 358 70 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen 0,02 --         
benzo(a)antraceen <0,01 --         
chryseen 0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen 0,01 --         
benzo(ghi)peryleen 0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,10      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,2 107 210 10 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      40 545 1050 40 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11774894-003     MM3 B03 t/m B05 B15 B18 t/m B21 B27 B28 (0-0,5 m-mv.) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 



december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 5.5%; humus 2.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens I 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM4 B01 B02 

B06 B08 (0,4-
1,0 m-mv.) 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 78,5 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

1,1 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 4,9 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        323 67 

cadmium <0,35      0,36 4,1 7,9 0,36 
kobalt 3,9      5,6 38 71 5,6 
koper <10      21 61 101 21 
kwik <0,10      0,11 13 26 0,11 
lood <13      33 194 355 33 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 11      15 29 43 15 
zink 20      68 208 348 68 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)antraceen <0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen <0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11774894-004     MM4 B01 B02 B06 B08 (0,4-1,0 m-mv.) 

 
 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 



december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 4.9%; humus 1.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens I 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM5 B03 t/m 

B05 B07 (0,5-
1,0 m-mv.) 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 80,8 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

<0,5 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 4,3 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        306 63 

cadmium <0,35      0,36 4,1 7,8 0,36 
kobalt 3,9      5,3 36 68 5,3 
koper <10      21 60 99 21 
kwik <0,10      0,11 13 26 0,11 
lood <13      33 192 351 33 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 11      14 28 41 14 
zink <20      66 202 339 66 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)antraceen <0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen <0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11774894-005     MM5 B03 t/m B05 B07 (0,5-1,0 m-mv.) 

 
 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 



december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 4.3%; humus 0.5%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM1 B41 t/m 

B46 (0-0,5 m-
mv.) 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 88,0 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) (% 
vd DS) 

0,9 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 5,1 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        329 68 

cadmium <0,35      0,37 4,1 7,9 0,37 
kobalt 4,1      5,7 39 72 5,7 
koper <10      21 62 102 21 
kwik <0,10      0,11 13 26 0,11 
lood 16      34 195 356 34 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 11      15 29 43 15 
zink 71 *     68 210 351 68 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen 0,01 --         
benzo(a)antraceen 0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen 0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,09      1,5 21 40 1,0 

 
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen (µg/kgds) 3,4 *     1,7 201 400 1,7 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,0 102 200 9,8 

 
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT (µg/kgds) <1 --         
p,p-DDT (µg/kgds) <3 --         
som DDT (0.7 factor) (µg/kgds) 2,8      40 190 340 28 
o,p-DDD (µg/kgds) <1 --         
p,p-DDD (µg/kgds) <1 --         
som DDD (0.7 factor) (µg/kgds) 1,4      4,0 3402 6800 2,8 
o,p-DDE (µg/kgds) <1 --         
p,p-DDE (µg/kgds) <1 --         
som DDE (0.7 factor) (µg/kgds) 1,4      20 240 460 14 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

5,6 --        45 

aldrin (µg/kgds) <1        64  



dieldrin (µg/kgds) 4,8 --         
endrin (µg/kgds) <1 --         
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) (µg/kgds) 

6,2 *     3,0 402 800 2,5 

isodrin (µg/kgds) <1 --         
telodrin (µg/kgds) <1 --         
alpha-HCH (µg/kgds) <1 

a
     0,20 1700 3400 1,0 

beta-HCH (µg/kgds) <1 
a
     0,40 160 320 1,0 

gamma-HCH (µg/kgds) <1 
a
     0,60 120 240 1,0 

delta-HCH (µg/kgds) <1 --         
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

2,8 --         

heptachloor (µg/kgds) <1 
a
     0,14 400 800 1,0 

cis-heptachloorepoxide (µg/kgds) <1 --         
trans-heptachloorepoxide 
(µg/kgds) 

<1 --         

som heptachloorepoxide (0.7 
factor) (µg/kgds) 

1,4 
a
     0,40 400 800 1,4 

alpha-endosulfan (µg/kgds) <1 
a
     0,18 400 800 1,0 

hexachloorbutadieen (µg/kgds) <1 
a
     0,60   1,0 

trans-chloordaan (µg/kgds) <1 --         
cis-chloordaan (µg/kgds) <1 --         
som chloordaan (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

1,4 
a
     0,40 400 800 1,4 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem (µg/kgds) 

23 --         

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11776351-001     MM1 B41 t/m B46 (0-0,5 m-mv.) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 5.1%; humus 0.9%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM2 B47 t/m 

B54 (0-0,5 m-
mv.) 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 86,6 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) (% 
vd DS) 

2,6 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 4,3 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        306 63 

cadmium <0,35      0,37 4,2 8,0 0,37 
kobalt 3,9      5,3 36 68 5,3 
koper <10      21 61 101 21 
kwik <0,10      0,11 13 26 0,11 
lood 16      33 194 355 33 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 10      14 28 41 14 
zink 73 *     67 205 344 67 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen 0,01 --         
benzo(a)antraceen 0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen 0,01 --         
benzo(ghi)peryleen 0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 --         
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 

0,10      1,5 21 40 1,0 

 
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen (µg/kgds) 7,9 *     2,2 261 520 2,2 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9      5,2 133 260 13 

 
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT (µg/kgds) 3,6 --         
p,p-DDT (µg/kgds) 15 --         
som DDT (0.7 factor) (µg/kgds) 19      52 247 442 36 
o,p-DDD (µg/kgds) <1 --         
p,p-DDD (µg/kgds) 1,3 --         
som DDD (0.7 factor) (µg/kgds) 2,0      5,2 4423 8840 3,6 
o,p-DDE (µg/kgds) <1 --         
p,p-DDE (µg/kgds) 24 --         
som DDE (0.7 factor) (µg/kgds) 24      26 312 598 18 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

45 --        58 

aldrin (µg/kgds) 13        83  



dieldrin (µg/kgds) 39 --         
endrin (µg/kgds) 3,2 --         
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) (µg/kgds) 

55 *     3,9 522 1040 3,3 

isodrin (µg/kgds) <1 --         
telodrin (µg/kgds) <1 --         
alpha-HCH (µg/kgds) <1 

a
     0,26 2210 4420 1,3 

beta-HCH (µg/kgds) <1 
a
     0,52 208 416 1,3 

gamma-HCH (µg/kgds) <1      0,78 156 312 1,3 
delta-HCH (µg/kgds) <1 --         
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

2,8 --         

heptachloor (µg/kgds) <1 
a
     0,18 520 1040 1,3 

cis-heptachloorepoxide (µg/kgds) <1 --         
trans-heptachloorepoxide 
(µg/kgds) 

<1 --         

som heptachloorepoxide (0.7 
factor) (µg/kgds) 

1,4 
a
     0,52 520 1040 1,8 

alpha-endosulfan (µg/kgds) <1 
a
     0,23 520 1040 1,3 

hexachloorbutadieen (µg/kgds) <1      0,78   1,3 
trans-chloordaan (µg/kgds) 3,8 --         
cis-chloordaan (µg/kgds) 4,4 --         
som chloordaan (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

8,2 *     0,52 520 1040 1,8 

som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem (µg/kgds) 

120 --         

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      49 675 1300 49 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11776351-002     MM2 B47 t/m B54 (0-0,5 m-mv.) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 4.3%; humus 2.6%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM3 B34 t/m 

B37 (0-0,5 m-
mv.) 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 90,9 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

2,3 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 5,7 --         
 
METALEN 
barium

+
 24        347 72 

cadmium <0,35      0,37 4,2 8,1 0,37 
kobalt 4,3      6,0 41 76 6,0 
koper <10      22 63 104 22 
kwik <0,10      0,11 13 27 0,11 
lood 20      34 198 362 34 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 12      16 30 45 16 
zink 83 *     71 217 363 71 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen 0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen 0,03 --         
benzo(a)antraceen 0,01 --         
chryseen 0,02 --         
benzo(k)fluoranteen 0,01 --         
benzo(a)pyreen 0,02 --         
benzo(ghi)peryleen 0,02 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,02 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,14      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,6 117 230 11 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      44 597 1150 44 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11776351-003     MM3 B34 t/m B37 (0-0,5 m-mv.) 

 
 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 5.7%; humus 2.3%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM4 B34 B37 

(0,5-1,0 m-mv.) 
    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 85,9 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

0,8 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 1,9 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        237 49 

cadmium <0,35      0,35 4,0 7,6 0,35 
kobalt 3,3      4,3 29 54 4,3 
koper <10      19 56 92 19 
kwik <0,10      0,10 13 25 0,10 
lood <13      32 184 337 32 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 9,5      12 23 34 12 
zink <20      59 181 303 59 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)antraceen <0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen <0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11776351-004     MM4 B34 B37 (0,5-1,0 m-mv.) 

 
 
 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 1.9%; humus 0.8%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode MM5 B43 B48 

B52 (0,5-1,0 m-
mv.) 

    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 79,0 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

0,8 --         

 
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) (% vd DS) 2,9 --         
 
METALEN 
barium

+
 <20        264 55 

cadmium <0,35      0,35 4,0 7,7 0,35 
kobalt 3,5      4,7 32 59 4,7 
koper <10      20 57 95 20 
kwik <0,10      0,11 13 25 0,11 
lood <13      32 187 342 32 
molybdeen <1,5      1,5 96 190 1,5 
nikkel 10      13 25 37 13 
zink 22      62 190 317 62 
 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0,01 --         
fenantreen <0,01 --         
antraceen <0,01 --         
fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)antraceen <0,01 --         
chryseen <0,01 --         
benzo(k)fluoranteen <0,01 --         
benzo(a)pyreen <0,01 --         
benzo(ghi)peryleen <0,01 --         
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0,01 --         
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 

0,07      1,5 21 40 1,0 

 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (µg/kgds) <1 --         
PCB 52 (µg/kgds) <1 --         
PCB 101 (µg/kgds) <1 --         
PCB 118 (µg/kgds) <1 --         
PCB 138 (µg/kgds) <1 --         
PCB 153 (µg/kgds) <1 --         
PCB 180 (µg/kgds) <1 --         
som PCB (7) (0.7 factor) 
(µg/kgds) 

4,9 
a
     4,0 102 200 9,8 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11776351-005     MM5 B43 B48 B52 (0,5-01,0 m-mv.) 

 
 
 
 



De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
+
  de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 

verontreiniging. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 2.9%; humus 0.8%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode M6 B29 (0,9-1,0 

m-mv.) 
    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 81,6 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

1,4 --         

 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,05      0,040 0,13 0,22 0,050 
tolueen <0,05      0,040 3,2 6,4 0,050 
ethylbenzeen 4,5 *     0,040 11 22 0,050 
o-xyleen 10 --         
p- en m-xyleen 12 --         
xylenen (0.7 factor) 22 ***     0,090 1,7 3,4 0,10 
totaal BTEX (0.7 factor) 27 --         
naftaleen 10 --         
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 2200 --         
fractie C12 - C22 13200 --         
fractie C22 - C30 1500 --         
fractie C30 - C40 39 --         
totaal olie C10 - C40 17000 ***     38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11776351-006     M6 B29 (0,9-1,0 m-mv.) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 1.4%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode M7 B29 (1,6-1,7 

m-mv.) 
    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 78,9 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

0,6 --         

 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,05      0,040 0,13 0,22 0,050 
tolueen <0,05      0,040 3,2 6,4 0,050 
ethylbenzeen <0,05      0,040 11 22 0,050 
o-xyleen <0,05 --         
p- en m-xyleen <0,1 --         
xylenen (0.7 factor) 0,105 

a
     0,090 1,7 3,4 0,10 

totaal BTEX (0.7 factor) 0,21 --         
naftaleen <0,1 --         
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 7 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11776351-007     M7 B29 (1,6-1,7 m-mv.) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 0.6%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode M8 B31 t/m B33 

(0-0,5 m-mv.) 
    AW 1/2(AW+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
 
droge stof (gew.-%) 88,6 --         
gewicht artefacten (g) <1 --         
aard van de artefacten (g) Geen --         
 
 
organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 

1,1 --         

 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,05      0,040 0,13 0,22 0,050 
tolueen <0,05      0,040 3,2 6,4 0,050 
ethylbenzeen <0,05      0,040 11 22 0,050 
o-xyleen <0,05 --         
p- en m-xyleen <0,1 --         
xylenen (0.7 factor) 0,105 

a
     0,090 1,7 3,4 0,10 

totaal BTEX (0.7 factor) 0,21 --         
naftaleen <0,1 --         
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <5 --         
fractie C12 - C22 <5 --         
fractie C22 - C30 <5 --         
fractie C30 - C40 <5 --         
totaal olie C10 - C40 <20      38 519 1000 38 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11776351-008     M8 B31 t/m B33 (0-0,5 m-mv.) 

 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 
2009, Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk 

aan de interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 

versie 4,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor 

opgesteld), maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner 
dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en 

groter dan de AS3000 rapportagegrens-eis. 
 
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. Voor de toetsing is gebruik gemaakt van de 
volgende samenstelling: lutum 25%; humus 1.1%. (Als humus/lutum niet is gemeten geldt een default waarde van lutum = 25% 
en organische stof = 10%.) 



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode Pb01 (2,0-3,0 

m-mv.) 
Pb02 (2,0-3,0 
m-mv.) 

Pb03 (2,0-3,0 
m-mv.) 

S 1/2(S+I) I AS3000 

Bodemtype 1 2 3    eis 

           
 
METALEN 
barium 120 * 90 * 120 * 50 338 625 50 
cadmium <0,8 

a
 <0,8 

a
 <0,8 

a
 0,40 3,2 6,0 0,80 

kobalt <5  <5  <5  20 60 100 20 
koper <15  <15  <15  15 45 75 15 
kwik <0,05  <0,05  <0,05  0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <15  <15  <15  15 45 75 15 
molybdeen <3,6  <3,6  <3,6  5,0 152 300 5,0 
nikkel 32 * <15  <15  15 45 75 15 
zink <60  <60  <60  65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  <0,2  <0,2  0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2  <0,2  <0,2  7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2  <0,2  <0,2  4,0 77 150 4,0 
o-xyleen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 --     
p- en m-xyleen <0,2 -- <0,2 -- <0,2 --     
xylenen (0.7 factor) 0,21 

a
 0,21 

a
 0,21 

a
 0,20 35 70 0,21 

styreen <0,2  <0,2  <0,2  6,0 153 300 6,0 
naftaleen <0,05 

a
 <0,05 

a
 <0,05 

a
 0,01 35 70 0,050 

 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,6  <0,6  <0,6  7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 0,01 5,0 10 0,10 

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 --     
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- <0,1 -- <0,1 --     
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 
a
 0,14 

a
 0,14 

a
 0,01 10 20 0,20 

dichloormethaan <0,2 
a
 <0,2 

a
 <0,2 

a
 0,01 500 1000 0,20 

1,1-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --     
1,2-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --     
1,3-dichloorpropaan <0,25 -- <0,25 -- <0,25 --     
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,53  0,53  0,53  0,80 40 80 0,52 

tetrachlooretheen <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 0,01 20 40 0,10 

tetrachloormethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 0,01 5,0 10 0,10 

1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 0,01 150 300 0,10 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 0,01 65 130 0,10 

trichlooretheen <0,6  <0,6  <0,6  24 262 500 24 
chloroform <0,6  <0,6  <0,6  6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,1 

a
 <0,1 

a
 <0,1 

a
 0,01 2,5 5,0 0,20 

tribroommethaan <0,2  <0,2  <0,2    630 2,0 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- <25 -- <25 --     
fractie C12 - C22 <25 -- <25 -- <25 --     
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 --     
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 --     
totaal olie C10 - C40 <100 

a
 <100 

a
 <100 

a
 50 325 600 100 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11779206-001     Pb01 (2,0-3,0 m-mv.) 

2
  11779206-002     Pb02 (2,0-3,0 m-mv.) 

3
  11779206-003     Pb03 (2,0-3,0 m-mv.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 

3190 versie 3,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode Pb04 (2,0-3,0 

m-mv.) 
Pb29 (0,15-2,15 
m-mv.) 

Pb30 (1,7-2,7 m-
mv.) 

S 1/2(S+I) I AS3000 

Bodemtype 1 2 3    eis 

           
 
METALEN 
barium 90 * -  120 * 50 338 625 50 
cadmium <0,8 

a
 -  <0,8 

a
 0,40 3,2 6,0 0,80 

kobalt <5  -  <5  20 60 100 20 
koper <15  -  <15  15 45 75 15 
kwik <0,05  -  <0,05  0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <15  -  <15  15 45 75 15 
molybdeen <3,6  -  <3,6  5,0 152 300 5,0 
nikkel <15  -  64 ** 15 45 75 15 
zink <60  -  <60  65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2  1,2 * <0,2  0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2  0,59  <0,2  7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2  43 * <0,2  4,0 77 150 4,0 
o-xyleen <0,1 -- 60 -- <0,1 --     
p- en m-xyleen <0,2 -- 87 -- <0,2 --     
xylenen (0.7 factor) 0,21 

a
 150 *** 0,21 

a
 0,20 35 70 0,21 

totaal BTEX (0.7 factor) -  190 -- -      
styreen <0,2  -  <0,2  6,0 153 300 6,0 
naftaleen <0,05 

a
 23 * 1,5 * 0,01 35 70 0,050 

 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6  -  <0,6  7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,6  -  <0,6  7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
 -  <0,1 

a
 0,01 5,0 10 0,10 

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 -- -  <0,1 --     
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 -- -  <0,1 --     
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 
a
 -  0,14 

a
 0,01 10 20 0,20 

dichloormethaan <0,2 
a
 -  <0,2 

a
 0,01 500 1000 0,20 

1,1-dichloorpropaan <0,25 -- -  <0,25 --     
1,2-dichloorpropaan <0,25 -- -  <0,25 --     
1,3-dichloorpropaan <0,25 -- -  <0,25 --     
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,53  -  0,53  0,80 40 80 0,52 

tetrachlooretheen <0,1 
a
 -  <0,1 

a
 0,01 20 40 0,10 

tetrachloormethaan <0,1 
a
 -  <0,1 

a
 0,01 5,0 10 0,10 

1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
 -  <0,1 

a
 0,01 150 300 0,10 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
 -  <0,1 

a
 0,01 65 130 0,10 

trichlooretheen <0,6  -  <0,6  24 262 500 24 
chloroform <0,6  -  <0,6  6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,1 

a
 -  <0,1 

a
 0,01 2,5 5,0 0,20 

tribroommethaan <0,2  -  <0,2    630 2,0 
 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 -  -  <0,01 --     
PCB 52 -  -  <0,01 --     
PCB 101 -  -  <0,01 --     
PCB 118 -  -  <0,01 --     
PCB 138 -  -  <0,01 --     
PCB 153 -  -  <0,01 --     
PCB 180 -  -  <0,01 --     
som PCB (7) (0.7 factor) -  -  0,049 

a
 0,01 0,01 0,01 0,049 

 
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT -  -  <0,01 --     
p,p-DDT -  -  <0,01 --     
o,p-DDD -  -  <0,01 --     
p,p-DDD -  -  <0,01 --     
o,p-DDE -  -  <0,01 --     
p,p-DDE -  -  <0,01 --     
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor) 

-  -  0,04 
a
 0,000004  0,01 0,042 

aldrin -  -  <0,01 
a
 0,000009   0,01 



dieldrin -  -  <0,01 
a
 0,0001   0,01 

endrin -  -  <0,01 
a
 0,00004   0,01 

som aldrin/dieldrin/endrin 
(0.7 factor) 

-  -  0,02    0,10 0,021 

telodrin -  -  <0,03 --     
isodrin -  -  <0,03 --     
alpha-HCH -  -  <0,01  0,033   0,01 
beta-HCH -  -  <0,01  0,008   0,01 
gamma-HCH -  -  <0,01  0,009   0,01 
delta-HCH -  -  <0,02 --     
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) -  -  0,04  0,050 0,52 1,0 0,028 
heptachloor -  -  <0,01 

a
 0,000005  0,30 0,01 

cis-heptachloorepoxide -  -  <0,01 --     
trans-heptachloorepoxide -  -  <0,01 --     
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 

-  -  0,01 
a
 0,000005  3,0 0,014 

alpha-endosulfan -  -  <0,01 
a
 0,0002 2,5 5,0 0,01 

hexachloorbutadieen -  -  <0,05 --     
endosulfansulfaat -  -  <0,05 --     
trans-chloordaan -  -  <0,01 --     
cis-chloordaan -  -  <0,01 --     
som chloordaan (0.7 factor) -  -  0,01 

a
 0,00002  0,20 0,014 

 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 -- 290 -- <25 --     
fractie C12 - C22 <25 -- 260 -- <25 --     
fractie C22 - C30 <25 -- <25 -- <25 --     
fractie C30 - C40 <25 -- <25 -- <25 --     
totaal olie C10 - C40 <100 

a
 560 ** <100 

a
 50 325 600 100 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11779206-004     Pb04 (2,0-3,0 m-mv.) 

2
  11779206-005     Pb29 (0,15-2,15 m-mv.) 

3
  11779206-006     Pb30 (1,7-2,7 m-mv.) 

 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009. 
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 

3190 versie 3,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 

  



Projectnaam Verkennend bodemonderzoek Enserweg 16 te Ens 
Projectcode 1333-1201-001 
  
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 

           
Monstercode Pb31 (1,75-2,75 

m-mv.) 
    S 1/2(S+I) I AS3000 

Bodemtype 1        eis 

           
 
METALEN 
barium 210 *     50 338 625 50 
cadmium <0,8 

a
     0,40 3,2 6,0 0,80 

kobalt <5      20 60 100 20 
koper <15      15 45 75 15 
kwik <0,05      0,050 0,18 0,30 0,050 
lood <15      15 45 75 15 
molybdeen <3,6      5,0 152 300 5,0 
nikkel 25 *     15 45 75 15 
zink <60      65 432 800 65 
 
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0,2      0,20 15 30 0,20 
tolueen <0,2      7,0 504 1000 7,0 
ethylbenzeen <0,2      4,0 77 150 4,0 
o-xyleen <0,1 --         
p- en m-xyleen <0,2 --         
xylenen (0.7 factor) 0,21 

a
     0,20 35 70 0,21 

styreen <0,2      6,0 153 300 6,0 
naftaleen <0,05 

a
     0,01 35 70 0,050 

 
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0,6      7,0 454 900 7,0 
1,2-dichloorethaan <0,6      7,0 204 400 7,0 
1,1-dichlooretheen <0,1 

a
     0,01 5,0 10 0,10 

cis-1,2-dichlooretheen <0,1 --         
trans-1,2-dichlooretheen <0,1 --         
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 

0,14 
a
     0,01 10 20 0,20 

dichloormethaan <0,2 
a
     0,01 500 1000 0,20 

1,1-dichloorpropaan <0,25 --         
1,2-dichloorpropaan <0,25 --         
1,3-dichloorpropaan <0,25 --         
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 

0,53      0,80 40 80 0,52 

tetrachlooretheen <0,1 
a
     0,01 20 40 0,10 

tetrachloormethaan <0,1 
a
     0,01 5,0 10 0,10 

1,1,1-trichloorethaan <0,1 
a
     0,01 150 300 0,10 

1,1,2-trichloorethaan <0,1 
a
     0,01 65 130 0,10 

trichlooretheen <0,6      24 262 500 24 
chloroform <0,6      6,0 203 400 6,0 
vinylchloride <0,1 

a
     0,01 2,5 5,0 0,20 

tribroommethaan <0,2        630 2,0 
 
MINERALE OLIE 
fractie C10 - C12 <25 --         
fractie C12 - C22 <25 --         
fractie C22 - C30 <25 --         
fractie C30 - C40 <25 --         
totaal olie C10 - C40 <100 

a
     50 325 600 100 

           
 
Monstercode en monstertraject 
1
  11779206-007     Pb31 (1,75-2,75 m-mv.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 
2009. 



De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 
*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en 

interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
AS3000  laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 

3190 versie 3,25 juni 2008. 
a
  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), 

maar wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b
  gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de 

AS3000 rapportagegrens-eis. 

 



BIJLAGE 6 

 

 

KWALIBO, CERTIFICAAT BRL SIKB 2000 + COLOFON 

 



KWALIBO 

 

Veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Poelsema Veldwerkbureau uit Vollenhove. Poelsema is in 

het bezit van de volgende certificaten: 

ISO 9001:2000;  

VCA*;   
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BRL 2000 (2001, 2002, 2018). 

 

Op basis van de bovenstaande certificaten is Poelsema erkend door de ministeries van VROM en 
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onderhavig onderzoek benodigde certificaat is eveneens in deze bijlage opgenomen. Uit de colofon 
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1. INLEIDING  
 
 

1.1 Inleiding 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en gebruik van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan 
de Enserweg 16 te Ens in de gemeente Noordoostpolder (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 
voor de exacte ligging en begrenzing). De wens is om deze locatie via een toegangsweg naar de 
Frieseweg (N756) te ontsluiten. De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt een te 
onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd zijn via 
de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
 
 

Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van het Enserweg 16 te Ens.  
 
 

1.2 Het plangebied en de plannen 
 
Het plangebied van de huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten betreft een akker die ten tijde van 
onderhavig onderzoek gedeeltelijk was begroeid met gras / kruiden (zie figuur 2). De wens is om deze 
huisvestingslocatie via een toegangsweg naar de Frieseweg (N756) te ontsluiten (zie figuur 2). De 
toegangsweg zal hiertoe langs het kanaal naar het zuiden worden gerealiseerd (zie figuur 3). Daarnaast 
wordt het kanaal via een brug / duiker ontsloten en wordt een houtwal gekruist (zie figuur 4). 
In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op vrijdag 17 januari 2020 en in figuur 5 worden 
de plannen weergegeven. 

N ▲ 
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Figuur 2. Beeld van het deelgebied van de huisvestingslocatie.  
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Figuur 3. Beeld de locatie van de ontsluitingsweg langs het kanaal.  

 
 

 

    
Figuur 4. Beeld de locatie van de ontsluitingsweg over het kanaal en door de bosschage.  
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Vervolg figuur 4. Beeld van de locatie van de ontsluitingsweg over het kanaal en door de bosschage.  
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Figuur 5. Impressie van de plannen.  
 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. Het betreft 
onder andere bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, bunzing, egel,  gewone pad, haas, hermelijn,  kleine 
watersalamander, konijn, ree, vos en wezel. Het doden van bosmuizen en veldmuizen is gedurende het 
gehele jaar en in de gehele provincie toegestaan. 
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Enserweg 16 te Ens. 
Eindrapport maart 2020 

 

Adviesbureau Mertens 8 Wageningen 
 

leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op vrijdag 17 januari 2020 is een bezoek gebracht aan het plangebied van het Enserweg 16 te Ens en de 
directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk 
voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige 
ecotopen en sporen.  
Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied en het gebied recent braak is komen te liggen. Overige waarnemingen worden tevens bewaard 
voor een groot gebied, namelijk op kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog 
groter schaalniveau in verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 
 

4.1 Flora 
 

Het plangebied aan de Enserweg 16 te Ens is in cultuur gebracht en betreft grotendeels een braakliggend 
gebied. Een klein deel is begroeid met een kruidachtige vegetatie. Deze vegetatie is relatief jong en het 
pioniersstadium niet ontgroeid. De oevers van het kanaal zijn beschoeid en in het kanaal ter hoogte van de 
onsluiting ontbreekt het aan water- en oeverplanten. De houtwal is van veel oudere datum maar de 
vegetatie hierin is tevens het pioniersstadium niet ontgroeid. Het betreft een kruidachtige vegetatie van 
overwegend brandnetel, fluitenkruid en braam. De aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve 
uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 17 januari 2020 zijn geen beschermde 
plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Planten die beschermd worden via 
de Wet natuurbescherming komen voor in specifieke natuurlijke ecotopen. Dergelijke ecotopen komen niet 
voor. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In de houtwal ter hoogte van de ontsluitingsweg ontbreekt het aan gaten in de bomen 
waarin vleermuizen zich kunnen ophouden. In het verdere plangebied ontbreekt het aan potentiele 
mogelijkheden voor vleermuizen om te verblijven zoals gebouwen.   
 
De houtwal en het kanaal zijn lijnvormige landschapselementen. Deze rechtlijnige lijnvormige  
landschapselementen kunnen vleermuizen gebruiken om zich op te oriënteren om bijvoorbeeld van 
verblijfplaats (bijvoorbeeld in de woonwijk Ens) naar foerageergebied (Veluwe randmeren) te vliegen (zie 
figuur 6). Doorkruising van deze lijnvormige landschapselementen kunnen een negatie effect hebben op 
vleermuizen. Effecten op vliegroutes kunnen derhalve niet op voorhand worden uitgesloten.  
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet wezenlijk van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als 
gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie, openheid e.d.). Door de openheid van het 
plangebied en omgeving kunnen vleermuizen zich minder oriënteren. Het plangebied en directe omgeving 
is als gevolg van de aanwezige ecotopen en openheid niet van waarde als essentieel foerageergebied en 
in de toekomst zal deze functie niet negatief verminderen doordat er geen essentiële zaken veranderen. 
De realisatie en gebruik van de ontsluitingsweg zal geen direct wezenlijk negatie effect hebben op de 
foerageermogelijkheden omdat er voldoende alternatieven in de omgeving zijn. Effecten op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
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Figuur 6. Potentiele vliegroutes, foerageer- en verblijfsgebieden van vleermuizen ten opzichte van 
plangebied.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen sporen als uitwerpselen, holen of graafsporen aangetroffen die duiden 
op de aanwezigheid van internationaal beschermde grondgebonden zoogdieren. Voor noordse woelmuis 
en waterspitsmuis is het plangebied ongeschikt. Het leefgebied van deze soorten, een moeszone, 
ontbreekt volledig door de beschoeiing van de oevers.  
 
Voor marters is het gebied te veel in cultuur gebracht. Bovendien ontbreken in het plangebied en 
omgeving elementen als ruigten, struweel en takkenhopen die geschikt kunnen zijn als verblijfplaats voor 
deze soorten. In het plangebied zijn geen aanwijzingen gevonden van het voorkomen van marters zoals 
de wezel, hermelijn of bunzing. Het plangebied is ook ongeschikt voor deze soorten door het ontbreken 
van een dekkende vegetatie en prooidieren in ruime mate. Molshopen, rattenholen, drainagepijpen, 
houtstapels, takkenhopen, opgestapeld puin, holle bomen, schuurtjes, stapels hooi- en strobalen en alle 
andere mogelijke schuilplaatsen voor kleine marters ontbreken in en direct rond het plangebied.  
 
Mogelijk komt bosmuis en veldmuis voor. Voor deze algemeen voorkomende zoogdieren bestaat een 
algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Flevoland.  
 
 

4.4 Broedvogels 
 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 17 januari 2020 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Nesten van vogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen zijn ook niet vastgesteld gedurende het verkennend veldonderzoek. Gedurende 
het verkennend veldonderzoek op vrijdag 17 januari 2020 zijn geen (oude) nesten van sperwer, boomvalk, 
havik, buizerd of ransuil vastgesteld.  Op grond hiervan wordt het voorkomen van broedvogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen uitgesloten.    
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In het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals roodborst, winterkoning, merel, fazant, 
scholekster en kievit. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om 
het plangebied bouwrijp te maken buiten het broedseizoen en/of op een manier te werken dat de vogels 
niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 
 

4.5 Amfibieën  

 
Rugstreeppad komt veel voor ten zuiden van Ens (zie Waarneming.nl, Creemers & Delft, 2009). Door het 
ontbreken van oppervlaktewater met waterplassen wordt de aanwezigheid van de rugstreeppad in het 
plangebied uitgesloten. Door binnen het plangebied geen waterplassen te laten ontstaan in de aanlegfase, 
kan vestiging van de rugstreeppad in de aanlegfase volledig worden uitgesloten. 
 
 

4.6 Vissen 
 

Het aangrenzend kanaal wordt behouden. Wel komt er een duiker / brug in verband met de ontsluiting. Er 
vinden hierbij geen wezenlijke werkzaamheden plaats in het water zoals verplaatsen of dempen van water.  
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Wezenlijke effecten op vissen worden derhalve uitgesloten. Met het van kracht worden van de Wet 
natuurbescherming zijn bijvoorbeeld kleine modderkruiper en bittervoorn niet meer beschermd. Voor de 
nog wel beschermde grote modderkruiper is het plangebied geen leefgebied doordat geschikte ecotopen 
ontbreken (wateren met een goed ontwikkelde oever en watervegetatie).  
 
grote modderkruiper heeft een voorkeur voor verlandende wateren in laag dynamische 
overstromingsvlakten en moerasgebieden. Hiervan is bij onderhavige plangebied aan de Foppenpolder 7 
te Maasland geen sprake. In Nederland ligt een aanzienlijk deel van het leefgebied in de sloten van 
ingepolderde voormalige overstromingsvlakten. Het plangebied aan de Enserweg 16 te Ens is hierin niet 
gelegen. Het voorkomen van en negatieve effecten op beschermde vissen worden derhalve uitgesloten. 
 
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen en directe omgeving ten opzichte van de verspreiding van 
reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten.  
Ringslang komt niet voor ter plaatste en rond het plangebied aan de Enserweg 16 te Ens.  

 

4.8 Overige 
 

Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie en gebruik van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan 
de Enserweg 16 te Ens (gemeente Noordoostpolder) en om deze locatie via een toegangsweg naar de 
Frieseweg (N756) te ontsluiten. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde 
planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om het gebied van de 
huisvestingslocatie en ontsluitingsweg bouwrijp te maken buiten het broedseizoen en/of op een manier te 
werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Op deze manier kan worden 
voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.  
Mogelijk vliegen en foerageren er vleermuizen. Gedurende en na realisatie van de plannen kunnen deze 
soorten er blijven vliegen en foerageren. In de omgeving zijn ook voldoende alternatieven aanwezig. Er 
zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze 
algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Flevoland.  
Om de rugstreeppad zich niet te laten vestigen in het plangebied gedurende de aanlegfase, is het van 
belang om het ontstaan van waterplassen op het land te voorkomen. 
 
Verder kan de aanwezigheid van vliegroutes van vleermuizen in het gebied van de ontsluitingsweg niet 
worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten 
en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie 
kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden en of 
ontheffing van de Wet natuurbescherming is vereist.  
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2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Landelijk gebied, Huisvestingslocatie arbeidsmigranten Enserweg met 

identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00618-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  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.6  arbeidsmigrant

economisch actieve migrant wiens doel het is arbeid en inkomen te verwerven, met een hoofdverblijf 

elders, en op eigen initiatief en vrijwillige basis;

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

1.8  bebouwingspercentage:

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden; 

1.9  bedrijf:

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 

verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt 

onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, 

bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de 

uitgeoefende handelingen;

1.10  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 
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1.12  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

1.13  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten; 

1.14  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.15  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten; 

1.16  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel; 

1.17  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 

indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

1.18  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt; 

1.19  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg;

1.20  geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld in 

de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.21  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig 

of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt 

voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; 

1.22  logiesgebouw

een logiesgebouw is een (bedrijfs)gebouw of een gedeelte van een (bedrijfs)gebouw, in welk gebouw of 

welk gedeelte twee of meer logiesverblijven zijn gelegen die zijn te bereiken door een of meer 

gemeenschappelijke verkeersruimten ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten;

1.23  maaiveld:

a. het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land,

b. de bovenkant van het terrein dat bebouwing omgeeft;

1.24  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 

telecommunicatie;   
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1.25  omgevingsvergunning:

vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.26  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden:

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.27  prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 

vergoeding;  

1.28  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 

bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische 

aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 

parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 

elkaar; 

1.29  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg 

grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel;

2.2  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;

2.3  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;   

2.4  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 object.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bestemmingsregels' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (afschermende) groenvoorzieningen;

b. (afschermende) beplanting en bebossing;

c.  sloten;

d. een afschermende grondwal;

met daaraan ondergeschikt:

e. tuinen, erven en paden;

f. andere bouwwerken;

g. waterhuishoudkundige voorzieningen;

h. openbare nutsvoorzieningen;

3.2  Bouwregels

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van:

een transformatergebouw met een maximale oppervlakte van 25 m2 en een maximale bouwhoogte 

van 4 meter.

3.2.1  Algemeen

3.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

de bouwhoogte van andere bouwwerken zal ten hoogste 9,0 meter bedragen, met uitzondering van 

erf- en terreinafscheidingen deze zullen ten hoogste 2,0 meter bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de gronden als ontsluiting(sweg) richting en aansluitend op de Enserweg.
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Artikel 4  Verkeer

Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. ontsluitingswegen en paden;

b. water;

c. groenvoorzieningen;

d. parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

e. waterhuishoudkundige voorzieningen;

met de daarbijbehorende:

f. andere bouwwerken.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd. 

4.2.2  Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:

de bouwhoogte mag niet meer dan 9 m bedragen.
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Artikel 5  Wonen - Huisvesting arbeidsmigranten

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Huisvesting arbeidsmigranten' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. de huisvesting van 300 arbeidsmigranten;

b. de huisvesting van een beheerder;

met de daarbij behorende:

c. logiesgebouwen;

d. gebouwen en terreinen ten behoeve van recreatie en ontspanning;

e. andere bouwwerken;

f. groenvoorzieningen;

g. waterlopen en -partijen;

h. voorzieningen ten behoeve van de verwerking van afvalwater, waaronder een helofytenfilter;

i. parkeervoorzieningen;

j. tuinen, erven en terreinen.

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen van bebouwing zoals bedoeld in lid 5.1 gelden de volgende regels:

a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer dan 30% bedragen;

c. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van recreatie en ontspanning mag niet 

meer bedragen dan 500 m2;

d. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen en de bouwhoogte van andere bouwwerken mogen 

niet meer bedragen dan zoals hierna is aangegeven:

Bouwwerken max. goothoogte max. bouwhoogte 

gebouwen ten behoeve van recreatie en ontspanning 8,5 m 11 m 

logiesgebouwen 4,5 m 

erf- en terreinafscheidingen 2 m 

overige andere bouwwerken 4 m 

kunstobjecten 5 m 

5.3  Specifieke gebruiksregels

5.3.1  Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van bouwwerken voor permanente bewoning;

b. het huisvesten van meer dan 300 arbeidsmigranten;

c. het gebruik als gronden voor buitenopslag;

d. het gebruik van de gronden voor een asielzoekerscentrum;

e. het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in 

artikel 5.1 opgenomen bestemmingsomschrijving zonder dat er voldaan wordt aan de parkeernorm 

van minimaal 0,75 parkeerplaats per te huisvesten arbeidsmigrant.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Gebruik

Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient te allen tijde plaats te vinden binnen het 

betreffende bestemmingsvlak.

7.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, wordt in ieder geval 

gerekend, het gebruiken of laten gebruiken van gronden:

a. als seksinrichting;

b. als standplaats;

c. als ligplaats voor woonboten of -schepen, drijvende recreatiewoningen en andere drijvende 

woongelegenheden;

d. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor 

detailhandel in etenswaren en/of dranken, en andere onderkomens;

e. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte 

stoffen, voorwerpen en producten;

f. voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of crossen met motorvoertuigen of bromfietsen 

en voor het beoefenen van de modelvliegtuigsport;

g. voor militaire oefeningen met rups- en andere zware voertuigen;

h. voor het ophogen van gronden buiten het erf ten behoeve van permanente bollenteelt.

een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de 

gronden of het gebruik uitdrukkelijk is toegestaan.

7.3  Toegestaan gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het gebruiken of laten 

gebruiken van gronden ten behoeve van:

Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen.

7.4  Voorwaardelijke verplichting

Het gebruik van gronden en bouwwerken genoemd in 5.1 is uitsluitend toegestaan indien:

beplanting, aarden wal, watergangen en overige genoemde inpassingsmaatregelen zijn 

gerealiseerd, worden onderhouden en in stand worden gehouden, conform het landschappelijk 

inpassingsplan zoals is opgenomen in Bijlage 1 van de regels. 
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

8.1  Afwijking

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 

bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 

maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende 

bouwwerken;

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 

van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;

c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en 

richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of 

onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele 

verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 

toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m;

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en 

toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot 

niet meer dan 40 m;

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 

(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, 

liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits:

1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;

2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende 

gebouw bedraagt;

g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of 

stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte 

wordt voorzien.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  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 sublid a. een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 

het sublid a. met maximaal 10%.

c. Sublid 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.

9.2  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.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid 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 sublid 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. Sublid 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 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 

bestemmingsplan Landelijk gebied, Huisvestingslocatie arbeidsmigranten Enserweg

van de gemeente Noordoostpolder

Behorende bij besluit van ........ 2020.  
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BIJLAGEN BIJ DE REGELS
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Bijlage 1  Landschappelijke inpassing
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VERBEELDING
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