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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding 
Voor het Kulturhus van Manderveen en haar directe omgeving is een plan ontwikkeld. Het plan omvat de 
uitbreiding van het Kulturhus, de realisatie van een drietal seniorenwoningen ter plaatse van café Peddemors en 
de realisatie van een twee-onder-een kap woning naast de bestaande woning aan de Manderveenseweg 66. 
Deze ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk is. Daarnaast voorziet dit plan in het jurdisch planologisch regelen van het gebruik 
van de gronden gelegen achter de woningen aan de Manderveenseweg 64, 64a, 66 en 66a. Voorliggend 
bestemmingsplan is opgesteld om deze ontwikkelingen mogelijk te maken en een correct planologisch-juridisch 
kader te verschaffen. 

1.2  Ligging en begrenzing plangebied
Ligging

Het plangebied is gelegen aan de Manderveenseweg in de kern van het dorp Manderveen. Het plangebied staat 
kadastraal bekend als gemeente Tubberbergen, sectie B, percelen 3712, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5105, 
5107, 5108, 5111, 5113, 5176, 5177, 5179 en 5178 (deels). De omgeving van het plangebied bestaat uit met 
name woonbebouwing ten westen en noorden van het plangebied. Ten oosten en ten zuiden van het plangebied 
zijn sportvelden en agrarische gronden gelegen. In figuur 1.1 is de ligging van het plangebied weergegeven. 

Figuur 
1.1: Ligging plangebied (bron: Esri Nederland, Jan Willem van Aalst) 

Begrenzing

De begrenzing van het plangebied is in figuur 1.2 weergegeven (rood omkaderd). In dit figuur is een 
topografische kaart weergegeven waarop het plangebied aan de Manderveenseweg te zien is. Zie de 
verbeelding voor de exacte begrenzing van het plangebied. 
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Figuur 
1.2: Begrenzing plangebied in rood aangegeven (bron: Esri Nederland, Jan Willem van Aalst) 

1.3  Vigerend bestemmingsplan
Het plangebied is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan 'Kleine Kernen' dat is vastgesteld op 14 
maart 2016 door de gemeenteraad van Tubbergen. Binnen het plangebied komen de volgende bestemmingen 
voor:

Groen;
Horeca met de functieaanduiding horeca van categorie 2;
Maatschappelijk;
Sport;
Wonen.

Op het gehele plangebied is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie' van toepassing waarbij op het 
grootste deel van het plangebied een specifieke vorm van waarde zijnde hoge archeologische verwachting van 
toepassing is. Een klein deel in het zuidoosten van het plangebied kent op grond van het vigerende 
bestemmingsplan een middelhoge archeologische verwachting.
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Figuur 
1.3: Uitsnede bestemmingsplan 'Kleine Kernen' ter plaatse van het plangebied (rood omkaderd) (bron: 
ruimtelijkeplannen.nl)

Op grond van het vigerende bestemmingsplan is het uitbreiden van het Kulturhus, de realisatie van een drietal 
seniorenwoningen ter plaatse van café Peddemors en de realisatie van een twee-onder-een kap woning naast 
de bestaande woning aan de Manderveenseweg 66 niet mogelijk. Deze ontwikkelingen passen niet binnen het 
geldende bestemmingsplan, waardoor een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Daarnaast 
voorziet dit plan in het jurdisch planologisch regelen van het woongebruik van de gronden gelegen achter de 
woningen aan de Manderveenseweg 64, 64a, 66 en 66a. 

1.4  De bij het plan behorende stukken
Het onderhavige bestemmingsplan 'Manderveen, Manderveenseweg 70-72' bestaat naast deze toelichting uit de 
volgende stukken. 

Verbeelding (identificatie NL.IMRO.0183.MANBPMANDERVEENSWG-VG01);
Bijlagen bij de toelichting;
Regels;
Bijlagen bij de regels.

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

2.1  Huidige situatie
In de huidige situatie is er aan de Manderveenseweg in Manderveen sprake van verschillende functies. 
Onderstaand worden deze functies kort beschreven.

2.1.1  Kulturhus

Aan de Manderveenseweg 70 in Manderveen is in de huidige situatie het Kulturhus van Manderveen aanwezig. 
Het gebouw is een multifunctioneel complex voor de kern Manderveen en beschikt onder meer over een 
sportzaal, vergaderruimte en gemeenschappelijke ruimten en een kantine. Het Kulturhus dient als clubgebouw 
en herbergt de kleedkamers van VV Manderveen. Verder is er een fysiotherapiepraktijk in het gebouw gevestigd.

2.1.2  Café Peddemors

Ten westen van het Kulturhus bevindt zich, aan de Manderveenseweg 72, café Peddemors. Inmiddels is het 
café/zalencentrum niet meer in gebruik. 

2.1.3  Speeltuin

Op gronden met de bestemming 'Groen' ten zuiden van café Peddemors bevindt zich een speeltuin. Deze 
speeltuin stond ten dienste café Peddemors.

2.1.4  Perceel ten noorden van de Manderveenseweg 66a

Ten noorden van de woning aan de Manderveenseweg 66a bevindt zich een tot op heden onbebouwde kavel. Op 
grond van het vigerende bestemmingsplan mag hier één woning gerealiseerd worden.

2.1.5  Percelen ten oosten van de woningen aan de Manderveenseweg 64 t/m 66a

De percelen 5105, 5107, 5108, 5111 en 5113 ten oosten van de woningen aan de Manderveenseweg 64 t/m 66a 
zijn in de huidige situatie bestemd als 'Groen'. Deze percelen maken echter deel uit van de tuinen van de 
aangrezende woningen. 

2.1.6  Omgeving plangebied

Het plangebied wordt ontsloten via de Manderveenseweg. De omgeving van het plangebied bestaat uit met name 
woonbebouwing ten westen en noorden van het plangebied.  Ten oosten van het plangebied bevindt zich de een 
grasveld dat, onder meer, gebruikt wordt voor het houtdorp en als de weersomstandigheden zich daarvoor lenen 
als ijsbaan. Eveneens ten oosten van het plangebied bevinden zich de voetbalvelden van VV Manderveen. Ten 
westen van het plangebied bevindt zich de voormalige Landbouwersbank Almelo. Ten zuiden van het plangebied 
zijn agrarische gronden gelegen. Figuur 2.1 toont een luchtfoto van de huidige siuatie. 
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Figuur 2.1: Luchtfoto huidige situatie (bron: Provincie Overijssel)

2.2  Toekomstige situatie 
Voor het Kulturhus van Manderveen en haar directe omgeving is een nieuw plan ontwikkeld. Het plan bevat 
meerdere onderdelen die in het hiernavolgende individueel en in samenhang met elkaar worden beschreven.

2.2.1  Kulturhus, 'De Huiskamer van Manderveen'

In 2014 zijn diverse geledingen (verenigingsleven en Kulturhus) uit Manderveen bij elkaar gekomen om te 
constateren dat het anders moet. Het Kulturhus in haar huidige gedaante voelt niet meer als “van de 
Manderveners”. Een ontmoetingsplek in Manderveen is er niet meer. Daarom is er een totaalplan opgesteld om 
het Kulturhus te laten fungeren als gezamenlijke accomodatie, de Huiskamer van Manderveen. 

Het doel is om te komen tot: 'Eén maatschappelijke voorziening dat voor de Mandervener aanvoelt als een 
Huiskamer waar zij op een laagdrempelige manier elkaar kunnen ontmoeten en verbinden. ‘De Huiskamer van 
Manderveen’ is van en voor iedere Mandervener.'

Daarbij komt dat het voor de afzonderlijke accommodaties, basisschool 'De Zeven mijlen' en het Kulturhus, in de 
toekomst steeds lastiger wordt om overeind te blijven. Er komen minder leerlingen, de bevolking van 
Manderveen vergrijst. Er ligt druk op de exploitatie en ook op de benodigde vrijwilligers. Doordat mensen langer 
thuis willen en moeten blijven wonen ontstaat behoefte aan andere en nieuwe activiteiten. Dit was voor de 
inwoners van Manderveen aanleiding om zelf een plan te maken voor het behoud van beide voorzieningen. Door 
de functies te combineren, de exploitatie van school onder te brengen in het Kulturhus en de ruimtes gezamenlijk 
te gebruiken ontstaat er een onderlinge samenwerking - tussen alle gebruikers, dorpsbewoners, oud en jong - 
waardoor het dorpshart wordt verlevendigd.

Door het integreren van het Kulturhus met de basisschool neemt de oppervlakte aan maatschappelijk vastgoed 
af. Van twee te onderhouden en beheren gebouwen naar één pand. Dit levert onder meer een financieel en 
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praktisch voordeel doordat de oppervlakte efficiënter wordt benut. Nog veel belangrijker is dat er een significant 
groter oppervlak ingericht wordt voor nieuwe voorzieningen die in beide afzonderlijke gebouwen niet aanwezig 
zijn: de Huiskamer (horecafunctie), een buitenschoolse opvang en ruimte voor jeugdactiviteiten. Dit zijn nieuwe 
voorzieningen die een aanvulling vormen voor het onderwijs en een verbindende rol spelen bij de dagelijkse 
activiteiten.

Om de doelstelling te bewerkstelligen en de school, de horecafunctie, de buitenschoolse opvang, ruimte voor 
jeugdactiviteiten in één pand onder te brengen is verbouw en uitbreiding van het huidige Kulturhus noodzakelijk. 
Om hiertoe te komen is door Building Design Architectuur een ontwerp. Een impressie van de toekomstige 
situatie van het gebouw wordt weergegeven in figuur 2.2.

Figuur 
2.2: Impressie toekomstige situatie Kulturhus (bron: Building Design Architectuur)

2.2.2  Seniorenwoningen ter plaatse van café Peddemors 

De bebouwing van café Peddemors zal gesloopt worden. In de plaats daarvan zal een drietal seniorenwoningen 
gerealiseerd worden aan de Manderveenseweg. De woningen worden op circa 15 meter ten zuiden van de 
landbouwersbank gesitueerd. De landbouwersbank is een gemeentelijk monument en moet vrij in de ruimte 
staan. Als gevolg van de gekozen situering onstaat er ruimte voor een zichtlijn op de sportvelden vanuit de 
woning aan de Manderveenseweg 73. De woning op nummer 71 heeft zicht op de seniorenwoninngen en de 
open ruimte/het plein voor het Kulturhus. De woningen krijgen een maximale bouwhoogte van 8 meter waarmee 
aangesloten wordt bij de woningen aan de Manderveenseweg 69 tot en met 73.

2.2.3  Twee-onder-een kap woning op het perceel ten noorden van de Manderveenseweg 66a

Op het perceel ten noorden van de Manderveenseweg 66a wordt een twee-onder-een kap woning gerealiseerd. 
De huidige speeltuin zal hier verdwijnen. De woningen zullen een maximale bouwhoogte van 10 meter krijgen 
waarmee aangesloten wordt bij het bestaande rijtje woningen waar ze onderdeel vanuit gaan maken. 

2.2.4  Percelen ten oosten van de woningen aan de Manderveenseweg 64 t/m 66a

De percelen 5105, 5107, 5108, 5111 en 5113 ten oosten van de woningen aan de Manderveenseweg 64 t/m 66a 
krijgen als gevolg van onderhavig plan de bestemming 'Wonen' en worden daarmee bestemd conform het 
huidige gebruik. Daarnaast zal het daarachter liggende deel van perceel 5176 ook een woonbestemming krijgen.

De hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn in een voorlopig inrichtingsplan voor de inrichting van het 
buitenterrein op opgenomen. Figuur 2.3 toont dit plan. Het plan zal in later stadium nog nader uitgewerkt 
worden.
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Figuur 
2.3: Indicatieve toekomstige inrichting buitenterrein (versie 07-11-2019) (bron: Mijn Manderveen 2030)
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 
Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda 
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028): 

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

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

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn: 

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost Nederland lopen. Dit onder andere ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol; 
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, 
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta 
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw; 
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS (inmiddels NNN), inclusief de Natura 2000 
gebieden (zoals de Veluwe); 
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen 
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet. 

Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze Structuurvisie heeft het Rijk op basis van de Wet 
ruimtelijke ordening, twee besluiten waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten zijn verschillend van elkaar in 
aard (beleidsmatig versus procesmatig):

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

Conclusie

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

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat van een nieuwe 'stedelijke ontwikkeling' 
die in een bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt moet worden aangetoond dat er sprake is van een 
behoefte. De toelichting bij het bestemmingsplan bevat daartoe een beschrijving van de behoefte aan die 
ontwikkeling. Indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, 
bevat een toelichting tevens een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte 
kan worden voorzien. Dit wordt de 'Ladder Duurzame Verstedelijking' genoemd.

De beschrijving van de behoefte aan de betreffende, 'stedelijke ontwikkeling', moet inzichtelijk maken of, in 
relatie tot het bestaande aanbod, concreet behoefte bestaat aan de desbetreffende ontwikkeling. Die behoefte 
moet dan worden afgewogen tegen het bestaande aanbod, waarbij moet worden gemotiveerd dat rekening is 
gehouden met het voorkomen van leegstand. 

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

Onderhavig plan

Woningen 

Onderhavig bestemmingsplan maakt onder meer de bouw van vijf woningen mogelijk (waarvan er één op grond 
van het vigerende bestemmingsplan reeds is toegestaan) binnen bestaand stedelijk gebied. Voor de realisatie 
van de drie seniorenwoningen zal het bestaande pand van café Peddemors met een oppervlakte van circa 805 
m2 gesloopt worden. Gezien de grootte van de ontwikkeling (aantal woningen en ruimtebeslag) en de 
jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat er bij de realisatie van minder dan 
twaalf woningen geen sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling (ABRvS 16 september 2015; 
ECLI:NL:RVS:2015:2921), is de realsatie van vijf woningen niet aan te merken als een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. 

Kulturhus 

Om basisschool 'De Zeven Mijlen', een horecafunctie, buitenschoolse opvang en ruimte voor jeugdactiviteiten in 
één pand onder te brengen is verbouw en uitbreiding van het huidige Kulturhus noodzakelijk. Het Kulturhus zal 
uitgebreid worden met circa 455 m2 bvo aan bebouwing. Daarnaast zal verharding worden toegevoegd in de 
vorm van speelplaatsen, een terras, een parkeerterrein en paden. 

Wanneer een bestemmingsplan voorziet in een terrein met een nieuw ruimtebeslag van meer dan 500 m2 of in 
een gebouw met een bruto-vloeroppervlakte groter dan 500 m2, dient deze ontwikkeling in beginsel als een 
stedelijke ontwikkeling te worden aangemerkt.

Als de huidige planologisch toegestane functies (horeca, maatschappelijk, sport) worden vergeleken met de 
nieuwe planologisch toegestane functies, volgt hieruit voor onderhavig plan dat geen sprake is van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. De horecabestemming van café Peddemors (inclusief bouwvlak van circa 950 m2) wordt 
verwijderd. Per saldo is hierdoor geen sprake van een toename van meer dan 500 m2 aan gebouwen. Bovendien 
kunnen de huidige gronden met de bestemmingen 'Horeca', 'Sport' en 'Maatschappelijk' in het plangebied op 
basis van de geldende bestemmingen reeds aangewend worden voor stedelijke functies zoals parkeren, sporten 
en soortgelijk bijbehorend gebruik ten behoeve van de huidige funcites. Geconcludeerd wordt dan ook dat geen 
sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling en een volledige motivering op basis van de ladder in principe 
achterwege kan blijven.  Desondanks is volledigheidshalve onderstaand een nadere motivering verschaft voor 
wat betreft de behoefte aan de voorliggende ontwikkeling. 

In de huidige situatie ontbreekt er een echte ontmoetingsplek in Manderveen en liggen de (belangrijkste) 
voorzieningen verspreid over het dorp. Voor deze verspreid gelegen voorzieningen zoals basisschool 'De Zeven 
Mijlen' en het Kulturhus, zal het in de toekomst steeds lastiger worden om levensvatbaar te blijven. Het 
leerlingenaantal van de school daalt en de bevollking van Manderveen vergrijst. Vandaag de dag willen en 
moeten mensen langer thuis blijven wonen is er behoefte aan andere en nieuwe activiteiten. 

De verbouw en uitbreiding van het Kulturhus en haar omgeving is van groot belang voor de sociale cohesie in 
Manderveen. Door de school en het Kulturhus in één gebouw onder te brengen blijven beide functies behouden 
voor het dorp. Daarnaast ontstaat, door de functies en exploitatie te combineren en gezamenlijk te gebruiken, 
een onderlinge samenwerking tussen alle gebruikers en dorpsbewoners zowel oud en jong. Daarmee levert het 
samenvoegen van de (maatschappelijke) voorzieningen op één locatie een belangrijke bijdrage aan de 
leefbaarheid van Manderveen en wordt een écht dorpshart gecreëerd. 

Door het integreren van het Kulturhus met de basisschool neemt de oppervlakte aan maatschappelijk vastgoed 
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op termijn af. Daarbij zal de achter te blijven locatie van de basisschool in de toekomst ingezet kunnen worden 
als inbreidingslocatie voor nieuwe ontwikkelingen, zoals (levensbestendige) woningbouw. Dit levert ook een 
bijdrage aan het principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik. 

Ook zullen nieuwe voorzieningen, die momenteel niet aanwezig zijn in Manderveen, een plaats krijgen in het 
vernieuwde Kulturhus. Het betreft: de Huiskamer (horecafunctie), een buitenschoolse opvang en een ruimte voor 
jeugdactiviteiten. Dit leidt tot een efficiënt en multifunctioneel ruimtegebruik en zorgt dat (sociale) voorzieningen 
voor het dorp, ook in de toekomst, behouden blijven.

Conclusie

Op basis van vorenstaan wordt geconcludeerd dat onderhavig plan in overeenstemming is met de Ladder voor 
duurzame verstedelijking. 

3.2  Provinciaal beleid Overijssel

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

Op 13 november 2019 is door de Provinciale Staten van Overijssel de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 
2018/2019 vastgesteld. De aanpassingen van de Omgevingsvisie die met de Actualisatie 2018/2019 zijn 
doorgevoerd zijn op 1 december 2019 in werking getreden. Met de Actualisatie 2018/2019 is de Omgevingsvisie 
weer bij de tijd gebracht.

De Omgevingsvisie Overijssel geeft de provinciale visie op de fysieke leefomgeving van Overijssel weer. Hierin 
worden onderwerpen als ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer en vervoer, ondergrond en natuur 
aangehaald in samenhang voor een duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. De Omgevingsvisie is onder 
andere een structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening. 

Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode draden' bij alle 
initiatieven in de fysieke leefomgeving in de provincie Overijssel.

De ambities in het kader van duurzaamheid zijn: klimaatbestendigheid, het realiseren van een duurzame 
energiehuishouding, het sluiten van kringlopen (circulaire economie) en het beter benutten van ruimte, 
bestaande bebouwing en infrastructuur. 

Ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit wordt ingezet op het vergroten van de gebruikswaarde, belevingswaarde 
en toekomstwaarde. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is daarbij van belang, waarbij een vitaal en 
samenhangend stelsel van gebieden met een hoge natuur- en waterkwaliteit wordt ontwikkeld. Ook de 
ontwikkeling van een continu en beleefbaar watersysteem, het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van 
de agrarische cultuurlandschappen en het contrast tussen dynamische en luwe gebieden versterken, zijn 
ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het zorgvuldig inpassen van nieuwe initiatieven heeft als doel 
om de samenhang in en de identiteit van een gebied te versterken en nieuwe kwaliteiten te laten ontstaan. Een 
zichtbaar en beleefbaar landschap en het behouden en waar mogelijk verbreden van het bestaande aanbod aan 
woon-, werk- en mixmilieu's betreffen ruimtelijke kwaliteitsambities.

De ambitie van de provincie Overijssel is dat elk project bijdraagt aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
van de leefomgeving en dat nieuwe initiatieven worden verbonden met bestaande kwaliteiten. De Catalogus 
Gebiedskenmerken, die per gebiedstype beschrijft welke kwaliteiten behouden, versterkt en ontwikkeld moeten 
worden, is daarbij een instrument om te sturen op ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van sociale kwaliteit is het 
koesteren en het gebruik maken van 'noaberschap' de ambitie, evenals het stimuleren van culturele identiteit van 
de provincie Overijssel, zowel lokaal als regionaal. Duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed (bijv. 
herbestemmen/hergebruik monumenten en karakteristieke bebouwing) hoort hier bij. Het realiseren van sociale 
kwaliteit wordt gedaan door het actief betrekken van bewoners bij projecten en het bieden van ruimte aan 
initiatieven van onderop.

3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij 
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt 
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten 
is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een 
realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de 
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren. 

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Actualisatie 
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Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 van de provincie Overijssel. De Provinciale Staten van Overijssel 
hebben de Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 op 13 november 2019 vastgesteld en is op 1 
december 2019 in werking getreden. Met de vaststelling van de Actualisatie 2018/2019 is de 
Omgevingsverordening weer bij de tijd gebracht.

De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die onderwerpen 
waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie juridisch geborgd 
is.

3.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel 2019 geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving. 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

generieke beleidskeuzes; 
ontwikkelingsperspectieven; 
gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hieronder nader toegelicht. 

Generieke beleidskeuzes 

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen mogelijk zijn. In deze 
fase wordt beoordeeld of er sprake is van een behoefte aan een bepaalde voorziening. Ook wordt in deze fase 
het zgn. principe van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd. Hierin komt er kort gezegd op neer dat 
eerst bestaand bebouwd gebied wordt benut, voordat er uitbreiding in de groene omgeving kan plaatsvinden. 

Andere generieke beleidskeuzes betreffen de reserveringen voor waterveiligheid, randvoorwaarden voor externe 
veiligheid, grondwaterbeschermingsgebieden, bescherming van de ondergrond (aardkundige en archeologische 
waarden), landbouwontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij, begrenzing van Nationale 
Landschappen, Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk Nederland en verbindingszones enzovoorts. De generieke 
beleidskeuzes zijn veelal normstellend en verankerd in de Omgevingsverordening Overijssel. 

Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is 
een spectrum van zes ontwikkelingsperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en 
kwaliteitsambities. 

De ontwikkelingsperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar 
generieke beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de 
ontwikkelingsperspectieven. 

Gebiedskenmerken 

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en lust- en leisurelaag) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er 
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. 
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Figuur 3.1: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 2017 (Bron: provincie Overijssel) 

Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan de Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het volgende 
beeld.  

Generieke beleidskeuzes 

Of een ontwikkeling mogelijk is, wordt bepaald op basis van generieke beleidskeuzes. Deze zijn vastgelegd in de 
regels behorende bij de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel. 

Artikel 2.1.3 Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik 

Lid 1. Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door 
bouwen en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:

dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied 
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of 
transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.

Onderhavig plangebied is gelegen in het bestaand stedelijk gebied van Manderveen. Zoals in voorgaande 
paragrafen reeds beschreven is zullen de seniorenwoningen ter plaatse van café Peddemors gerealiseerd 
worden. Op deze locatie wordt de bestaande bebouwing gesloopt. 

De realisatie van de twee-onder-een kapwoning vind plaats op gronden die reeds deels de bestemming 'Wonen' 
hebben. Ook de uitbreiding van het Kulturhus vind plaats binnen bestaand stedelijk gebied. Van extra 
ruimtebeslag op de groene omgeving is daarom geen sprake. Er wordt voldaan aan artikel 2.1.3. 

Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen 

Lid 1 

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, 
voorzien uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is 
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aangetoond door middel van actueel onderzoek woningbouw. 

Lid 2 

In de bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen zoals vastgesteld 
in het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien.

Lid 3 

In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag - in afwijking 
van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% van de 
behoefte zoals vastgesteld in het kader van de woonafspraken. 

Lid 4 

De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond als 
realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en 
provincie op basis van regionale afstemming. 

Het actuele gemeentelijk woningbouwprogramma is in overeenstemming met het RWP Twente (zie ook 
paragraaf 3.3). Op de gronden in het plangebied kunnen maximaal 4 extra woningen gerealiseerd worden. De 
bouw van deze woningbouwaantallen zijn passend binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma en daarmee 
ook binnen de geldende woonafspraken zoals deze tussen de gemeenten en provincie zijn gemaakt op basis van 
regionale afstemming (lid 3 en 4). Gelet hierop wordt voldaan aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening 
Overijssel. 

Ontwikkelingsperspectieven 

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn geschetst in 
ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke omgeving. In dit geval zijn uitsluitend de 
ontwikkelingsperspectieven voor de stedelijke omgeving van belang. In figuur 3.2 is een fragment van de kaart 
van de ontwikkelingsperspectieven behorende bij de Omgevingsvisie weergegeven. 

Figuur 3.2: Fragment ontwikkelingsperspectievenkaart, Omgevingsvisie Overijssel, ter plaatse van het plangebied 
(bron: provincie Overijssel)

Het plangebied behoort binnen de Omgevingsvisie Overijssel tot de 'woon en werklocaties buiten de stedelijke 
netwerken'. De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale behoefte 
aan wonen, werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal 
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afgestemd. Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze 
vitaal en aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden 
kansen om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te 
reserveren). Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het 
watersysteem, bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met 
risico’s op overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de 
energietransitie (door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie 
door bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).

Met onderhavig plan wordt voorzien in de lokale behoefte voor wat betreft wonen en voorzieningen. De in dit 
plan besloten ontwikkelingen worden onder andere mogelijk gemaakt door herstructurering (sloop café 
Peddemors en bouw seniorenwoningen). In de huidige situatie bevinden zich reeds zonnepanelen op het dak van 
het Kulturhus. De uitbreiding zal bestaan uit een mossedum-dak. Daarmee wordt geanticipeerd op 
klimaatverandering.

Geconcludeerd kan worden dat onderhavig plan in overstemming is met het ontwikkelingsperspectief voor 'woon- 
en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'. 

Gebiedskenmerken

Op basis van de gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en -opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. Het plangebied is gelegen binnen stedelijk 
gebied. In het gebied zijn de kenmerken van de 'Natuurlijke laag' en de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 
niet meer als zodanig zichtbaar en beleefbaar. Daarom kan toetsing van het plan aan deze gebiedskenmerken 
achterwege blijven. 

Stedelijke laag

Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart voor de 'Stedelijke laag' aangeduid met het gebiedstype 
'Woonwijken 1955-nu'. De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van 
een collectief idee en grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd 
en de wijken zijn opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter: buurten met 
eengezinswoningen, flatwijken, villawijken, wijk(winkel)centra. Er is sprake van een tijdsgebonden 
verkavelingsstructuur op basis van verschillende ordeningsprincipes. Als ontwikkelingen plaats vinden in de 
naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, maat en het karakter van het grotere 
geheel (patroon van o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel daarvan wel herkenbaar. De 
groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp. 
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Figuur 3.3: stedelijke laag, omgevingsvisie Overijssel (bron: provincie Overijssel)

De woningen die als gevolg van onderhavig plan mogelijk worden gemaakt voegen zich qua aard, maat en 
karakter in de bestaande stedenbouwkundige opzet en het patroon van Manderveen. Het Kulturhus betreft een 
bestaand gebouw dat uitgebreid zal worden. De uitbreiding sluit qua architectuur bij het bestaande gebouw aan.

Laag van de beleving

In de laag van de beleving geldt ter plaatse van het plangebied het gebiedskenmerk 'donkerte'. Dit 
gebiedskenmerk wordt toegekend aan gebieden waar het 's nachts nog echt donker is en waar je de 
sterrenhemel kunt waarnemen. Het behouden en waar mogelijk versterken van deze donkere gebieden, gebeurt 
door terughoudend te zijn met het verlichten van wegen en bedrijventerreinen.

Voor de verlichting zal rekening worden gehouden worden met de situering van de verlichting en het soort 
verlichting dat zal worden gebruikt om het de beleving van het kenmerk 'donkerte' ter plaatse te behouden.

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkelingen in 
overeenstemming zijn met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening 
verankerde provinciaal ruimtelijk beleid. 

3.3  Regionaal beleid

3.3.1  RWP Twente (Regionale Woonprogrammering)

Begin 2016 is de bestuursovereenkomst woonafspraken Twente door de gemeente Tubbergen ondertekend. 
Onderdeel van deze overeenkomst is een Regionaal Woningbouwprogramma (RWP Twente). Het meest recente 
RWP Twente dateert van juli 2019, in dit RWP Twente wordt meer ruimte geboden voor inbreidings- en 
transformatielocaties. Het RWP Twente 2017 biedt inzicht in het aan de gemeente Tubbergen toegekende 
woningbouwprogramma (zie figuur 3.4). 

Figuur 3.4: Woningvraag en -aanbod gemeente Tubbergen (periode 2017 t/m 2026) (Bron: Stec Groep)

In Tubbergen bedraagt de netto-woningvraag in de periode t/m 2026 maximaal 585 woningen. Met plannen met 
directe bouwtitel en uitwerkingsplichten voorziet Tubbergen in op dit moment in zo'n 40% van de woningvraag 
voor de komende 10 jaar. De gemeente Tubbergen bouwt enkel voor de lokale behoefte, zoals dat is bepaald in 
de Regionale Woonvisie. De woonafspraken zijn doorvertaald in het gemeentelijke woonbeleid (zie paragraaf 
3.4.2).

Conclusie

Het gemeentelijk woningbouwprogramma is in overeenstemming is met het RWP Twente. De toevoeging van 4 
woningen past binnen het actuele gemeentelijk woningbouwprogramma. Dit bestemmingsplan is dan ook in 
overeenstemming met het RWP Twente.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Structuurvisie Tubbergen

Op 14 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Tubbergen de structuurvisie gemeente Tubbergen 'Op en top 
Tubbergen' vastgesteld. Het is een actueel strategisch beleidsdocument, waarin belangen worden gedefinieerd 
en ruimtelijke keuzes worden uitgewerkt, die gebaseerd zijn op sociaal-maatschappelijke, demografische - en 
ruimtelijke ontwikkelingen en trends. In een groot aantal documenten en visies voor thema's en gebieden, is het 
beleid van de gemeente Tubbergen uitgewerkt. De structuurvisie vormt hiervoor de koepel. De structuurvisie 
omvat daarnaast de hoofdlijnen van actueel beleid.
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Wonen

De gemeente Tubbergen wil voldoende aantrekkelijke woningen voor starters,  (doorstromende) gezinnen en 
voor ouderen behouden. Omdat de nieuwbouwopgave afneemt, is het extra van belang dat de juiste woning op 
de juiste locatie gerealiseerd wordt, dat er meer mogelijkheden komen voor het levensloopbestendig maken van 
woningen (zowel in de bestaande voorraad als de nieuwbouw) en er voldoende gelegenheid is voor verzorgd / 
beschermd wonen. In alle dorpen is het mogelijk om op beperkte schaal woningen te bouwen, waardoor 
voorzien kan worden in de eigen behoefte. 

Manderveen

De woningbehoefte in Manderveen is beperkt. Trends en ontwikkelingen zijn lastig voorspelbaar. Initiatieven die 
tegemoet komen aan een concrete behoefte in de gemeente, zijn afweegbaar wanneer er sprake is van een 
goede ruimtelijke inpassing. Vanuit het oogpunt van zuinig ruimtegebruik en duurzaamheid gaat inbreiding voor 
uitbreiding, mits dit niet ten koste gaat van de identiteit, karakteristiek en een aangenaam woon- en leefklimaat. 
Karakteristieke open- en groene plekken moeten daarom behouden worden. Initiatieven zijn alleen afweegbaar 
wanneer sprake is van een goede ruimtelijke inpassing. 

Voorzieningen

Kenmerken van de Tubbergse samenleving zijn saamhorig, zelfredzaam, zorgzaam, ondernemend en 
hardwerkend, een hoge participatiegraad en gemeenschapszin. De kernen en buurtschappen in de gemeente 
Tubbergen zijn vitaal en hebben een bloeiend  verenigingsleven. De eigenheid van de dorpen wordt 
gerespecteerd, gestreefd wordt naar het vergroten van de diversiteit tussen de dorpen. Plannen van de 
gemeenschap zoals de Dorpsplannen(+) en "Mijn dorp 2030", vormen de leidraad voor de plannen die de dorpen 
de komende jaren in uitvoering willen gaan nemen. Aangaande het voorzieningenpakket worden trends in het 
oog gehouden. Dit hoeft niet ten koste te gaan van de leefbaarheid. Behoud en versterking van de noaberkracht 
is daarvoor cruciaal. Een goede ontmoetingsplek (binnen en buiten) is een belangrijke basisvoorwaarde. 

Manderveen

Manderveen heeft relatief weinig voorzieningen en is deels gericht op de voorzieningen van Tubbergen en 
Geesteren. Aandachtspunt vormt het behoud van de bereikbaarheid van de voorzieningen elders voor de 
dorpsbewoners. Manderveen kenmerkt zich door een hoge verbondenheid, wat zich uit in een actief 
verenigingsleven. Hierdoor zal Manderveen ook op termijn een aantrekkelijk dorp blijven om in te wonen en te 
leven.

3.4.1.1  Onderhavig plan

De woningen die mogelijk gemaakt worden middels onderhavig plan voorzien in een concrete behoefte voor 
Manderveen. Deze behoefte wordt in de navolgende paragrafen nader beschreven. 

Met het plan om het Kulturhus uit te breiden en meer voorzieningen in het complex samen te brengen. Het gaat 
onder meer om het onderbrengen van basisschool 'De Zeven Mijlen' en een huiskamer voor het dorp in gebouw. 
Hiermee blijven de voorzieningen voor het dorp behouden en vormt het Kulturhus een ontmoetingsplek voor 
Manderveen. Het plan geeft invulling aan de structuurvisie. 

3.4.2  Woonvisie 2016+ Gemeente Tubbergen

Op 13 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Tubbergen de Woonvisie 2016+ vastgesteld. In deze Woonvisie 
wordt de gemeentelijke visie op het wonen in Tubbergen tot 2020 geschetst, met een doorkijk naar 2025. De 
visie vormt de basis voor strategische afwegingen op het gebied van wonen. Het vergroten van de 
woonaantrekkelijkheid staat centraal.

Om de woonaantrekkelijkheid van Tubbergen te vergroten zijn drie ambities benoemd:

1. Aantrekkingskracht kernen versterken:

vergroten kwaliteit centrumgebieden Tubbergen, Albergen en Geesteren;
verduurzamen van de woningvoorraad: zeer zuinig in energiegebruik en geschikt voor gebruik door alle 
leeftijden,
transformatie en herstructurering van locaties binnen stedelijk gebied/bebouwde kom.

2. Het zoveel als mogelijk bieden van woningen in de eigen kern:

in alle kernen worden woningen toegevoegd, waarbij concreet wordt ingespeeld op concrete vraag van 
bewoners;
oplossingen bieden voor groepen die zelf niet in staat zijn om een woning te bemachtigen: nieuwbouw en 
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betere doorstroming in de sociale huursector, meer vrije sectorwoningen in het geliberaliseerde 
prijssegment voor middeninkomens;
toetsen nieuwe plannen aan hun bijdrage aan de ambitie in de woonvisie en goede afstemming met de 
gemeente in de subregio.

3. Minder betalingsproblemen door effectieve inzet van goedkope woningen:

doorstroming van met name senioren bevorderen (senioren wensen zo lang mogelijk in hun huidige woning 
te blijven wonen);
actieve gezamenlijke aanpak om betaalbaarheidsproblemen te vermijden;
huurprijzen in betere verhouding tot inkomen;
starterslening om gat tussen huur en koop te overbruggen;
woonlasten betaalbaar houden door woningen te verduurzamen.

Bij het opstellen van het kader zijn verschillende ontwikkelingen meegenomen. Zo is er sprake van een 
aantrekkende woningmarkt en toegenomen vertrouwen van de consument. Daarnaast zijn hypotheekeisen 
verscherpt en is vraaggestuurd ontwikkelen van belang (juiste plan op juiste moment). Daarnaast speelt 
extramuralisering en vergrijzing een rol. Het aantal oudere huishoudens zal de komende jaren flink gaan 
toenemen. De veranderingen in de zorgwetgeving zorgen ervoor dat mensen geen intramurale zorg meer 
ontvangen, maar de zorg in de eigen woonomgeving of in beschutte woonomgeving wordt gegeven. Aanpassing 
van woningen is daarbij nodig. Naast de vergrijzing is er sprake van ontgroening. Het aantal jonge huishoudens 
neemt af, waardoor ook de woningbehoefte de komende jaren afneemt.

Consumenten en ontwikkelaars vragen om meer ‘ontwikkel-vrijheid’, meer maatwerk en mogelijkheden om 
eigen ideeën te kunnen vormgeven. Een nieuwbouwprogramma moet flexibel zijn naar type woning, 
prijsklassen, eigendomsvormen en woonconcepten. De gemeente volstaat in de Woonvisie met een prioritering 
voor welke doelgroepen het bestemmingsplan geschikt is. 

Voor de kleine kernen wordt de woningdifferentiatie op andere wijze bepaald, omdat het erg moeilijk is om 
inzicht te krijgen in de woonwensen van verschillende doelgroepen. Daarom worden er bestemmingsplannen 
gerealiseerd met een flexibele woningdifferentiatie. Verder wordt aan marktpartijen en corporatie gevraagd om 
concrete bouwplannen te ontwikkelen. Bij het niet voldoende op gang komen van de bouwproductie in een 
bepaalde kern worden de verschillende doelgroepen die actief zijn op de woningmarkt betrokken en worden 
concrete woonwensen geinventariseerd.

Conclusie

Op basis van de woonvisie 2016+ is het voornemen in onderhavig plan passend binnen de woonbehoefte voor de 
kern Manderveen en levert door de diverse woontypen een bijdrage aan de woningdifferentiatie in Manderveen. 

3.4.3  Uitvoeringsnota woningbouw 2018 

Op 27 november 2018 hebben burgermeester en wethouders van Tubbergen de uitvoeringsnota vastgesteld. De 
nota bevat een actueel beeld van het woningbouwprogramma voor Tubbergen en is de  gemeentelijke inzet bij 
de regionale afstemming van de woningbouw. Op grond van de regionale woonafspraken mogen er binnen de 
gemeente Tubbergen de komende jaren 585 woningen toegevoegd worden. 

In de Woonvisie 2016+ is het aantal woningen dat de gemeente mag bouwen in eerste aanleg verdeeld over de 
verschillende kernen op basis van het inwonertal. In de uitvoeringsnota is er voor gekozen om de huidige 
methode van het toekennen van woningen per kern, die gebaseerd is op het inwoneraantal, los te laten en te 
kiezen om de aantallen toe te voegen woningen op basis van de huishoudensontwikkeling samen te voegen. 
Manderveen wordt gerekend tot de overige (kleine) woonkernen waar 220 woningen gebouwd mogen worden. 

Conclusie

Op basis van de uitvoeringsnota woningbouw is derhalve ruimte voor de beoogde ontwikkeling van woningbouw 
in onderhavig plan. 

3.4.4  Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016

Op 14 januari 2016 heeft de raad van de gemeente Tubbergen de “Beleidsnota inbreidingslocaties 2016” 
vastgesteld. 

De beleidsnota inbreidingslocaties is van toepassing op aanvragen voor kleinschalige woningbouw in bestaand 
stedelijk gebied. Prioriteit wordt toegekend aan aanvragen die betrekking hebben op de benutting van locaties 
voor herstructurering of transformatie.

Voor uitleg van het begrip “kleinschalig” wordt aangesloten bij de actuele stand van de jurisprudentie met 
betrekking tot de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Hieruit volgt dat een ontwikkeling tot 
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en met 11 woningen als kleinschalig wordt aangemerkt.

Op grond van de beleidsnota inbreidingslocaties komen in aanmerking plannen die betrekking hebben op een van 
de volgende situaties: 

1. de sanering van een (milieuhinderlijk) bedrijf uit de woonomgeving; 
2. het vervangen van een reeds langer leegstaande gebouw zoals een horecapand, winkelpand of 

schoolgebouw; 
3. Het oplossen van een stedenbouwkundig ongewenste situatie; 
4. Het bijdragen aan het realiseren van gemeentelijk beleid, zoals opgenomen in een structuurvisie, woonvisie 

of bestemmingsplan. 

In dit geval is sprake van situatie 2. Er wordt een leegstaand horecagebouw vervangen door drie 
seniorenwoningen en daar waar nu één woning is toegestaan mogen op basis van dit bestemmingsplan twee 
woningen worden gebouwd. Met deze herontwikkeling wordt daarnaast tevens een bijdrage geleverd aan de 
realisatie van gemeentelijk beleid. Zo vormen bijvoorbeeld senioren één van de belangrijkste woondoelgroepen 
uit het gemeentelijk woonbeleid. Gelet hierop is de herontwikkeling van de locatie met woningbouw in 
overeenstemming met de Nota inbreidingslocaties 2016.

3.4.4.1  Conclusie ten aanzien van het woonbeleid

Middels onderhavig plan wordt voorzien in de actuele, concrete, lokale woningbehoefte voor Manderveen. Het 
plan past binnen de Woonvisie 2016+ en de actuele woonprogrammering voor de gemeente Tubbergen. De 
bouw van de seniorenwoningen wordt mogelijk gemaakt door middel van herstructurering. De ontwikkeling 
hiervan is daarmee in lijn met de beleidsnota inbreidingslocaties.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

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

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

4.1  Besluit milieueffectrapportage
Op 1 april 2011 is het huidige Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Op 7 juli  2017 zijn er enkele 
wijzigingen doorgevoerd binnen dit besluit om de m.e.r.-procedure  eenduidiger en overzichtelijker te maken, 
alsmede het aspect milieueffectrapportage  explicieter te behandelen in aanvragen. Dit besluit heeft tot doel het 
vaststellen van  mogelijke, ernstig nadelige milieugevolgen ten gevolge van een activiteit binnen de aanvraag.

Binnen het Besluit milieueffectrapportage zijn een tweetal mogelijkheden opgenomen hoe om  te gaan met dit 
besluit bij een aanvraag. Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het  Besluit milieueffectrapportage 
wordt benoemd, maar onder de gestelde drempelwaarden blijft,  volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
Wanneer de beoogde activiteit in de D-lijst van het  Besluit milieueffectrapportage wordt benoemd en bovendien 
de gestelde drempelwaarden  overstijgt, is de betreffende aanvraag m.e.r.-plichtig. Op dat moment zal een  
m.e.r.-rapportage op moeten worden gesteld. 

Toets

Op voorhand dient beschouwd te worden of sprake is van een activiteit welke voorkomt in de D-lijst. De activiteit 
waar voorliggend plan de meeste aansluiting bij vindt is een stedelijk ontwikkelingsproject. In de nota van 
toelichting op het Besluit mer wordt het begrip 'stedelijk  ontwikkelingsproject' geduid. Hier wordt het volgende 
over gezegd:

“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen,  parkeerterreinen, 
bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een  combinatie daarvan. Er kan overigens 
geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen»  hieronder vallen. Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan 
van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het 
milieu kunnen  zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor in de  
plaats, zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding  zal er eerder 
sprake kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.” 

Middels onderhavig bestemmingsplan wordt de verbouw en uitbreiding van het bestaande Kulturhus, met 
bijbehorende buiteninrichting, en de realisatie van een viertal extra woningen mogelijk gemaakt. Voor de bouw 
van de woningen wordt onder meer bestaande horecabebouwing binnen het plangebied gesloopt. Daarnaast 
voorziet het plan in het toekennen van een woonbestemming aan de percelen 5105, 5107, 5108, 5111 5113 en 
5176 ten oosten van de woningen aan de Manderveenseweg 64 t/m 66a. Deze percelen worden daarmee 
bestemd conform het huidige feitelijke gebruik. De ontwikkeling is concreet beschreven in de planbeschrijving in 
hoofdstuk 2. Het huidige gebruik van het plangebied bestaat reeds uit 'Horeca', 'Maatschappelijk', 'Sport' en 
'Wonen' en 'Groen', daarmee bestaat het plangebied reeds uit stedelijke functies met bijbehorende 
bebouwingsmogelijkheden.

Als gevolg van voorliggend plan komt de horeca-bestemming (met mogelijkheid tot categorie 3 horeca) te 
vervallen en de mogelijkheid om horeca (tot maximaal categorie 2) uit te oefenen wordt mogelijk gemaakt 
binnen het mulitfunctionele Kulturhus. Het huidige horecapand wordt gesaneerd. Op de locatie van het huidige 
horecapand worden drie aaneen gebouwde woningen gerealiseerd. Qua omvang en intensiteit nemen de 
horeca-activiteiten als gevolg van de ontwikkeling af en dit wordt vervangen door een minder intenstief 
woongebruik. 

Uit voorgaande volgt dat de in onderhavig plan besloten ontwikkelingen gezien de aard en omvang in algemene 
zin niet te kwalificeren zijn als stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. De kwalificatie is wel 
afhankelijk van specifieke omstandigheden van een project en de ruimtelijke gevolgen die het project met zich 
meebrengt. In die gevallen is het Besluit m.e.r. niet van toepassing en hoeft geen aanmeldnotitie te worden 
opgesteld.  
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4.2  Milieuzonering
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die 
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 
Milieuzonering heeft twee doelen:

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

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

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

Figuur 4.1: Richtafstanden VNG-uitgave Bedrijven en Milieuzonering

Het plangebied en de omgeving ervan is aan te merken als gemengd gebied door een vervlechting van 
verschillende functies. Het gebied kent daarbij meer specifiek een menging van de functies wonen, bedrijven, 
maatschappelijke en sportvoorzieningen en hoofdinfrastructuur (Manderveense weg).

Toets

Onderhavig plan betreft onder meer de uitbreiding van het Kulturhus waarbij er verschillende functies worden 
toegevoegd. Deze functies betreffen een school, buitenschoolse opvang en een horecavoorziening. Daarnaast 
omvat het plan de realisatie van vijf woningen. Een en ander brengt met zich mee dat het plan voorziet in de 
realisatie van zowel milieubelastende alsmede milieugevoelige functies. Daarnaast bevinden zich in de omgeving 
van het plangebied reeds bestaande milieugevoelige functies (woningen).

School en buitenschoolse opvang

Op grond van de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' geldt voor scholen in gemengd gebied voor 
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basisonderwijs een maximale richtafstand van 10 meter voor het aspect geluid. Een zelfde richtafstand geldt 
voor een buitenschoolse opvang. Voor beide functies geldt dat deze afstand met name betrekking heeft op 
buitenterreinen. In onderhavig plan betreffen dit het schoolplein, het trapveld en de buitenruimte (speelplaats) 
van de buitenschoolse opvang. 

De onderlinge afstand tussen het trapveld en dichtsbijgelegen woningen, gelegen aan de Fundatiestraat 12 en 16 
bedragen respectievelijk circa 15 en 17 meter (kortste afstand bestemming 'Wonen' en het trapveld). Voor de 
nieuw te realiseren twee-onder-een-kapwoning ten noorden van de Manderveenseweg 66 geldt dat het 
bestemmingvlak 'Wonen' van de linker woning grenst aan de speelplaats van de BSO. 

Door Munsterhuis Geluidadvies is een akoestisch prognose onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het schoolplein 
en de speelplaats van de BSO (projectnummer 19.122, versie 3.0, d.d. 10 maart 2020). Het onderzoek is als 
Bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. 

Op grond van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau maximaal 48 dB(A) in de dagperiode bedraagt ten gevolge van de spelende kinderen.  
In het kader van de goede ruimtelijke ordening wordt voldaan aan de norm van 50 dB(A). 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de (toekomstige) woningen van derden het maximale 
geluidniveau maximaal 67 dB(A) in de dagperiode bedraagt ten gevolge van de spelende kinderen.  
Er wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau. 

Horeca-ruimte 

In de toekomstige situatie wordt in het Kulturhus een ontmoetingsplek, 'De Huiskamer', met terras gerealiseerd. 
De activiteiten die hier regulier plaatsvinden zijn vergelijkbaar met die van 'Café's, bars' waarvoor op basis van 
de VNG-uitgave een maximale richtstand van 0 meter voor de aspecten geluid en gevaar geldt bij gebiedstype. 
Incidenteel zullen er (kleinschalige) feesten en partijen worden gegeven (bijvoorbeeld tijdens carnaval of 
dorpsfeesten) waarmee de activiteiten aan te merken vallen als die van 'Discotheken, muziekcafé's', waarbij er 
een maximale richtafstand van 10 meter geldt voor het aspect geluid. 

De afstand tussen 'De Huiskamer', inclusief terras, ten opzichte van de dichtsbijzijnde milieugevoelige functies, 
de nieuw te realiseren seniorenwoningen ten zuiden van de landbouwersbank bedraagt circa 7 meter (kortste 
afstand aanduiding 'terras' van het Kulturhus en bestemmingsvlak 'Wonen'.

Uit het, eerder aangehaalde, door Munsterhuis uitgevoerde akoestisch prognose onderzoek blijkt dat op  basis 
van de te verwachten bezettingsgraad van het terras de bijdrage van het terras qua akoestiek te verwaarlozen 
is.

Parkeren ten behoeve van het Kulturhus en de velden Sportclub Manderveen

Het buitenterrein rond het Kulturhus zal grotendeels ingericht worden als parkeerterrein. Voor 
autoparkeerterreinen geldt op grond van de VNG-uitgave een maximale richtafstand van 10 meter voor het 
aspect geluid. Door Munsterhuis Geluidadvies is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (projectnummer 19.122, 
versie 2.0, d.d. 12 november 2019) naar de geluidsbelasting als gevolg van parkeeractiveiten. Het onderzoek is 
als Bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen. 

Op grond van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau maximaal 43 dB(A) in de dag en avondperiode bedraagt ten gevolge van de 
parkeeractiviteiten.  De ambitiewaarde van 40 dB(A) in de avondperiode wordt overschreden maar de 
bovengrenswaarde van 45 dB(A) in de avondperiode niet.  
Wil men aan de ambitiewaarde voldoen zal een scherm langs de zijgevel van de toekomstige 
seniorenwoning geplaatst moeten worden van 2 meter hoog over een lengte van circa 13 meter. 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de (toekomstige) woningen van derden het maximale 
geluidniveau maximaal 65 dB(A) in de dag en avondperiode bedraagt ten gevolge van de parkeeractiviteiten.  
Er wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau. 

Conclusie

Op basis van vorenstaande kan geconcludeerd worden dat er voor de bestaande en de als gevolg van dit plan te 
realiseren nieuwe woningen sprake is van een goed woon- en leefklimaat.
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4.3  Bodem
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Om 
hierin inzicht te krijgen, dient in de daarvoor aangewezen gevallen een bodemonderzoek te worden verricht. 

Artikel 3.1.6 van het Bro bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de 
bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat een eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot 
belang kan zijn voor de keuze van bepaalde bestemmingen en/of de (financiële) uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan. De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het opstellen of wijzigen van het 
bestemmingsplan of een planologische afwijking. Als er verontreiniging aanwezig is moet bepaald (nader 
onderzoek) worden of het een geval is in de zin de Wbb of een diffuse verontreiniging. In de exploitatieopzet 
moeten de saneringskosten en de verwerkingskosten voor diffuus verontreinigde grond worden opgenomen.

Toets

Verkennend- en nader bodemonderzoek

Ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan is door Geofoxx een verkennend- en nader bodemonderzoek en 
verkennend asbest onderzoek uitgevoerd (projectnummer: 20181610/RREK, rapportagedatum: 31 juli 2019) om 
de milieu-hygiënische kwaliteit van de bodem vast te stellen. De resultaten van het onderzoek staan hieronder 
weergeven. Het volledige bodemonderzoek is in Bijlage 2 van de toelichting van dit bestemmingsplan 
opgenomen. 

De resultaten van het onderzoek zijn als volgt: 

Bij het zintuigelijk onderzoek op de locatie zijn rondom de voormalige landbouwersbank in de bovengrond 
bodemvreemde bijmengingen aangetroffen in de vorm van kolengruis, baksteen en slakken. Daarnaast is aan de 
achterzijde in de ondergrond een demping aangetroffen welke slakken en slib bevat. Aan de achterzijde van het 
zalencentrum, ter plaatse van de parkeerplaats, is asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen in de 
puinhoudende bovengrond.

Uit de analyseresultaten ten tijde van het verkennend- en nader onderzoek is gebleken dat aan de voorzijde van 
de landbouwersbank een sterke verontreiniging met zink aanwezig is in de bovengrond. De overige bovengrond 
met bodemvreemde bijmengingen is licht verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. De demping 
met slakken, aanwezig in de ondergrond aan de achterzijde van de landbouwersbank, bevat gehalten aan zink 
en nikkel welke de interventiewaarde overschrijden. Het grondwater is tevens licht verontreinigd met zink. In 
beide gevallen is minder dan 25 m3 sterk verontreinigde grond aanwezig.

Naar aanleiding van het aantonen van asbesthoudend plaatmateriaal op de locatie heeft er verkennend 
asbestonderzoek plaatsgevonden. In het verkennend bodemonderzoek is géén asbest in de bodem is 
aangetoond. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de locatie verdacht is op het aantreffen van asbest in de 
bodem, er is ten tijde van het indicatief bodemonderzoek immers asbest aangetoond, echter is er geen sprake 
van eenasbestverontreiniging (gehalten > 100 mg/kg) in de bodem. Dit betekent dat de bodemkwaliteit 
aangaande asbest in voldoende mate is onderzocht en geen belemmering vormt voor de voorgenomen 
herontwikkeling van de locatie.

Op het overig terreindeel zijn in zowel de boven als ondergrond geen verontreinigingen aangetoond. In het 
grondwater is op het gehele onderzoeksgebied een streefwaarde overschrijding met barium aangetoond. 
Waarschijnlijk is deze concentratie van nature aanwezig.

In onderstaande tabel staan de kengetallen van de aangetroffen verontreinigingen weergegeven.
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Tabel 4.1: Kengetallen aangetroffen verontreinigingen.

Conclusie en aanbeveling

De chemische kwaliteit van de bodem is in voldoende mate vastgesteld. 

In het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb) zijn er geen consequenties op de voorgenomen 
eigendomsoverdracht. Er is geen saneringsplicht. Echter dient door het voorkomen van de 
bodemverontreinigingen met nikkel en zink wel rekening gehouden te worden met extra kosten bij eventuele 
werkzaamheden, afvoer van grond of wijziging van de huidige functie (parkeerplaats/ openbare ruimte.

Op basis van vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect 'bodem' geen beperking vormt voor de 
uitvoerbaarheid van onderhavig bestemmingsplan.

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

De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige functies:

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

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

Toets

Wegverkeerslawaai

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

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

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

Deze zonering geldt niet:

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

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

Het plangebied is gelegen aan de Manderveenseweg. Ter plaatse van het plangebied geldt een 
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. 30 km-zones kennen geen geluidszone. Wel dient vanuit het 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening te worden bezien of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat. De Manderveenseweg bedreft een relatief rustige weg. Gezien de verkeersintensiteit op deze weg 
en de afstand van de woningen tot de weg zal worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de 
Wet geluidshinder. 

Spoorwegverkeer en/of een gezoneerd industrieterrein

Er is in de directe omgeving geen sprake van spoorwegverkeer en/of een gezoneerd industrieterrein.

Conclusie
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Geconcludeerd kan worden het aspect 'geluid' geen belemmeringen oplevert de uitvoerbaarheid van onderhavig 
plan.

4.5  Luchtkwaliteit
Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit. 

In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende stoffen. 
Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen: 

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

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip 'niet in betekenende mate' 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 
kantoren: 100.000 m² bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

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

Besluit gevoelige bestemmingen 

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van 
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig. 

Toets

In paragraaf 4.10.1 is beschreven dat onderhavig plan niet gepaard zal gaan met een toename van het aantal 
verkeersbewegingen. Er is geen nader onderzoek nodig. Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt 
bovendien dat er, in de omgeving van het plangebied, langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden 
aan de orde zijn. Een overschrijding van de grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten. Aanvullend 
onderzoek naar de luchtkwaliteit is derhalve niet nodig.

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

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
de Regeling externe veiligheid (Revi); 
het Registratiebesluit externe veiligheid; 
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid transportroutes  en de Regeling Basisnet. Op 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 
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Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en 
het groepsrisico. 

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

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

Risicokaart 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven.

Toets

Figuur 
4.2: Uitsnede risicokaart plangebied (groen omcirkeld) en omgeving (bron: risicokaart.nl).

Uit de inventarisatie blijkt dat binnen een straal van 1 km van het plangebied geen risico's op basis van de 
externe veiligheid zijn gelegen, derhalve geldt dat het plangebied: 

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

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving met 
betrekking tot externe veiligheid.
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4.7  Water
Een belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 
november 2003 wettelijk is verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te 
nemen van de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets 
is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit (veiligheid, 
wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op 
oppervlaktewater). 

Waterbeleid 

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

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor 
ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het 
Waterbeheerplan 2016-2021. De belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn de Kaderrichtlijn Water en 
retentiecompensatie. Daarnaast is de Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. 
Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en 
het gemeentelijk Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Waterbeheerplan 2016-2021 

Watersysteem

In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent 
concreet dat droge perioden worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte 
perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of inundaties vanuit oppervlaktewateren. 
Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst vasthouden, 
dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen

Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede 
waterkwaliteit. Door te voorkomen dat grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden 
afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de 
doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van oppervlaktewateren 
waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het 
schone hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd 
naar oppervlaktewater, draagt dit bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het 
principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren" een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van het bestaande 
rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet 
mogelijk is, is lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Watertoetsproces

Op 29 augustus 2019 is via www.dewatertoets.nl de digitale watertoets verricht, zie Bijlage 6. Op grond van de 
verrichte watertoets geldt de korte procedure. Het Waterschap Vechtstromen heeft op voorhand geen bezwaren 
tegen de voorgenomen ontwikkeling.

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

Toetsing 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is door Natuurbank Overijssel een flora- en faunaonderzoek 
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uitgevoerd (Natuurbank Overijssel, 12 juli 2019, projectnummer 2002, versie 1.0). Het volledige onderzoek is als 
Bijlage 3 bij deze toelichting opgenomen. In Bijlage 4 is, wegens gewijzigde regelgeving, een tekstuele 
aanvulling op dit onderzoek opgenomen. De resultaten van het onderzoek zijn als volgt: 

Quickscan natuurwaardenonderzoek

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:

Het plangebied ligt buiten de begrenzing van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de voorgenomen 
activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) natuurgebied. De 
voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:

Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, vleermuis- 
en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als 
foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige amfibieënsoorten er een (winter)rustplaats, nestelen er 
vogels in de beplanting, bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten er een verblijf- en/of 
voortplantingsplaats.

In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Gelet 
op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of vernielen 
van bezette vogelnesten.

Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in 
het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 
'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling is van toepassing omdat er 
sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek, kan de aanwezigheid van een vaste verblijfplaats van één of meerdere 
vleermuizen niet uitgesloten worden. Omdat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en de dieren zelf strikt 
beschermd zijn, mogen ze alleen met een ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie van de 
bebouwing voor vleermuizen vast te kunnen stellen is nader onderzoek vereist. Geadviseerd wordt om dit 
onderzoek uit te voeren conform het vleermuisprotocol.

Samenvatttende conclusie:

Het plangebied bestaat uit verschillende ecotopen, zoals bebouwing, grasland, gazon, tuinbeplanting en 
erfverharding. Gelet op de aard van het plangebied en de ligging aan de rand van een kleine kern, omgeven door 
intensief beheerd agrarisch cultuurland, wordt het plangebied tot een weinig geschikt functioneel leefgebied voor 
zeldzame en kritische grondgebonden diersoorten en tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde 
plantensoorten beschouwd.

De bebouwing wordt beschouwd als een potentiële verblijfplaats voor vleermuizen. Omdat de functie van de 
bebouwing voor vleermuizen niet vastgesteld kon worden tijdens het uitgevoerde onderzoek, is nader onderzoek 
vereist. Wel kon worden vastgesteld dat het plangebied tot functioneel leefgebied van sommige algemene 
diersoorten behoort. Voor deze soorten geldt dat, mits bezette vogelnesten beschermd worden, de 
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming leiden. Vanwege 
de ligging buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot 
wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.

Om de volledige wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen is nader 
onderzoek vereist naar de functie van de bebouwing (beide gebouwen) voor vleermuizen.

Vleermuizen onderzoek

In najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 is de functie van bebouwing aan de Manderveenseweg 70-72 
onderzocht op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen. Het onderzoek is uitgevoerd door 
Natuurbank Overijssel volgens het daarvoor geldende protocol en is volledig en onder gunstige 
weersomstandigheden uitgevoerd. De rapportage is bijgevoegd in Bijlage 5. 

Uit het onderzoek is gebleken dat vleermuizen geen vaste rust- of verblijfplaats bezetten in het plangebied. Het 
slopen/verbouwen van de bebouwing leidt niet tot wettelijke consequenties.  

  bestemmingsplan Manderveen, Manderveenseweg 70-72       35



4.9  Archeologie en Cultuurhistorie
Nederland heeft in 1992 het verdrag van Malta ondertekend. Het verdrag van Malta heeft als doel het 
archeologisch erfgoed in de bodem beter te beschermen. Voor gebieden waar archeologische waarden 
voorkomen of waar een reële verwachting bestaat dat er archeologische waarden aanwezig zijn dient er een 
archeologisch onderzoek uit te worden gevoerd, voordat er bodemingrepen plaatsvinden.

Op 1 juli 2016 is de Erfgoedwet in werking getreden ter vervanging van de Monumentenwet 1988. Een deel van 
de monumentenwet is op deze datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 
2021 in werking treedt. Tot die tijd blijven deze onderdelen van de Monumentenwet 1988 gelden als 
overgangsrecht binnen de Erfgoedwet.

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

4.9.1  Archeologie

Het plangebied kent op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Kleine Kernen' de dubbelbestemming 
'Waarden -Archeologie'. De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van en onderzoek naar aanwezige of naar 
verwachting aanwezige archeologische waarden. 

Door RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. is in 2008 de gemeentelijke 'Archeologische verwachtings- en 
advieskaart' opgesteld. Het plangebied kent de volgende geomorfologische eenheden met bijbehorende 
archeologische verwachting en beleidsadvies:

Figuur 
4.3: In het plangebied voorkomende geomorfologische uitsnede archeologische verwachtingenkaart (bron: 
RAAP)
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Figuur 
4.4: Uitsnede archeologische verwachtingenkaart ter plaatse van het plangebied (rood omkaderd) (bron: RAAP).

Toets 

Hoge archeologische verwachting, dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek. 

In het deel van het plangebied dat een hoge archeologische verwachting kent en tot de geomorfologische 
eenheid 'dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek' behoort zullen als gevolg van onderhavig plan 
bodemingrepen plaatsvinden in verband met de uitbreiding van het Kulturhus met bijbehorend(e) plein, 
plantsoen, parkeerplaatsen en toegangswegen en de realisatie van de seniorenwoningen en de twee-onder-een 
kap woning. Ter plaatse waar deze ontwikkelingen zijn voorzien hebben in het verleden reeds bodemingrepen 
plaatsgevonden (bebouwing en terreinverharding café Peddemors). De oppervlakte aan bodemingrepen op 
gronden die nog niet eerder geroerd zijn/waar niet eerder bodemingrepen hebben plaatsgevonden is 
substantieel minder dan de oppervlakte van 2.500 m2 die geldt voor de archeologische onderzoeksplicht.

Middelmatige archeologische verwachting, dekzandwelvingen en -vlakten.

In het deel van het plangebied dat een hoge archeologische verwachting kent en tot de geomorfologische 
eenheid 'dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek' behoort zullen als gevolg van onderhavig plan 
bodemingrepen plaatsvinden in verband met de realisatie van de seniorenwoningen en n verband met de 
uitbreiding van het kulturhus met bijbehorend(e) schoolplein, parkeerplaatsen en toegangswegen. Ook hiervoor 
geldt dat ter plaatse waar deze ontwikkelingen zijn voorzien in het verleden reeds bodemingrepen hebben  
plaatsgevonden (bebouwing en terreinverharding café Peddemors). De oppervlakte aan bodemingrepen op 
gronden die nog niet eerder geroerd zijn/waar niet eerder bodemingrepen hebben plaatsgevonden is 
substantieel minder dan de oppervlakte van 5.000 m2 die geldt voor de archeologische onderzoeksplicht.

Lage archeologische verwachting, beekdalen en overige laagten

In het deel van het plangebied dat een lage archeologische verwachting kent en tot de geomorfologische eenheid 
'beekdalen en overige laagten' behoort zullen als gevolg van onderhavig plan geen bodemingrepen plaatsvinden. 
Daarbij komt dat het deel van het plangebied dat binnen deze verwachtingszone ligt een oppervlakte van circa 
2.000 m2 heeft.

  bestemmingsplan Manderveen, Manderveenseweg 70-72       37



Conclusie

Op basis van vorenstaande kan geconcludeerd worden dat als gevolg van onderzoek plan geen archeologisch 
onderzoek noodzakelijk is. 

4.9.2  Cultuurhistorie

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch 
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is 
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. De bescherming van 
cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988 (die nog geldt als overgangsrecht binnen 
de Erfgoedwet). Deze wet is vooral gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties. 

Toets

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Overijssel

In de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Overijssel zijn er voor het plangebied en de omgeving 
daarvan geen cultuurhistorische waardevolle objecten aangemerkt. 

Landbouwersbank Almelo

Rond de periode 1880-1900 deden nieuwe instellingen hun intrede op het platteland. Boeren gingen zich steeds 
meer verenigen in standorganisaties en coöperaties. Op 23 augustus 1902 werd de 'Coöperatieve 
Landbouwersbank en Handelsvereniging Almelo' opgericht. Aanvankelijk werd een pand gehuurd, later, in 1908, 
werd een pand aangekocht. 

In noordoost Twente werd het succes van de Landbouwersbank opgepikt met als gevolg dat er filialen werden 
gesticht in de dorpen Fleringen, Tubbergen, Ootmarsum, Breklenkamp, Weerselo, Mander, Manderveen, 
Langeveen, Bruinehaar en Zenderen. 

Het filiaal in Manderveen werd in 1926 opgericht en werd later (omstreeks 1933) uitgebreid met een pakhuis (zie 
figuur 4.5). 

Figuur 
4.5. Uitsnede Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant d.d. dinsdag 26 september 1933 
(geraadpleegd via delpher.nl).
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Het gebouw van de Landbouwersbank is een overblijfsel van de tijd dat boeren zich gingen verenigen en een 
gemeentelijk monument. Met onderhavig plan blijft de Landbouwersbank vrij in de ruimte staan en het komt het 
pand goed tot zijn recht.

Figuur 
4.6: De Landbouwersbank Almelo filiaal Manderveen (bron: Almelo's Weekblad).

Conclusie

Op basis van vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect cultuurhistorie in voldoende mate is 
meegewogen in voorliggend plan. Onderhavig plan heeft dan ook geen negatieve gevolgen voor het aspect 
'cultuurhistorie'.

4.10  Verkeer en parkeren 

4.10.1  Verkeer

Verkeersbewegingen

Verdwijnen café Peddemors

Als gevolg van onderhavig plan zal café Peddemors gesloopt worden. Inmiddels is het café/zalencentrum niet 
meer in gebruik. Voor een café/zalencentrum zijn geen kencijfers voor verkeersgeneratie in de CROW-publicatie 
opgenomen. Om de verkeersgeneratie te berekenen wordt er (conform referenties elders in het land) 
vanuitgegaan dat het aantal benodigde parkeerplaatsen per 100 m2 bvo gemiddeld 2,5 keer per weekdagetmaal 
bezet is. Het bvo van Peddemors bedraagt circa 805 m2. Daarmee bedroeg de parkeerbehoefte van Peddemors 
derhalve, naar boven afgerond, 57 parkeerplaatsen. Het maximaal aantal verkeersbewegingen als gevolg van de 
Peddemors kan derhalve op, naar boven afgerond, 143 per dag gesteld worden.

Woningen

Onderhavig plan voorziet in de realisatie van vijf woningen. Er worden drie seniorenwoning en een 
twee-onder-een-kapwoning gerealiseerd. 

De seniorenwoningen betreffen aaneengebouwde woningen waarvoor, op grond van de CROW-publicatie, de 
maximale verkeergeneratie 7,8 verkeersbewegingen, per woning per dag, bedraagt. Daarmee komt het totaal 
op, naar boven afgerond, maximaal 24 verkeersbewegingen per dag.
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Voor een twee-onder-een kapwoning bedraagt de maximale verkeersgeneratie 8,2 per woning, per dag. Het 
totaal aantal verkeerbewegingen als gevolg van de realisatie van de twee-onder-een kapwoning  bedraagt, naar 
boven afgerond, maximaal 17 verkeersbewegingen per dag. 

School en buitenschoolse opvang

Voor een basisschool zijn geen kencijfers in de CROW-publicatie opgenomen. De verkeersbewegingen als gevolg 
van een basisschool ontstaan als gevolg van het brengen en halen van kinderen. Het aantal auto's dat hier mee 
gemoeid gaat is onder andere afhankelijk van de grootte van de school en hoeveel kinderen gebracht en gehaald 
worden met de auto.

De Zeven Mijlen is een kleine school. In het Kulturhus worden twee onderwijsruimtes gesitueerd, één voor de 
onderbouw en één voor de bovenbouw. Het aantal leerlingen bedraagt circa 55. In een worst-case scenario kan 
uitgegaan worden van maximaal 60 extra verkeersbewegingen per doordeweekse dag. 

De verkeersgeneratie van de buitenschoolse opgvang is onlosmakelijk verbonden met die van de school. 
Kinderen die naar de opvang worden gebracht of worden opgehaald gaan ook naar school. De BSO genereert 
geen extra verkeersbewegingen ten opzichte van de school. Het aantal verkeersbewegingen van deze twee 
functies kan derhalve samen genomen worden. 

Horecafunctie

Voor een horecafunctie (café) zijn geen kencijfers in de CROW-publicatie opgenomen. Om de verkeersgeneratie 
voor de horecafunctie te berekenen wordt er (conform referenties elders in het land) vanuitgegaan dat het 
aantal benodigde parkeerplaatsen per 100 m2 bvo gemiddeld 2,5 keer per weekdagetmaal bezet is. Het bvo van 
de horecafunctie bedraagt zo'n 225 m2 . De gemiddelde parkeerbehoefte voor een café bedraagt 7 
parkeerplaatsen per 100 m2 bvo. De parkeerbehoefte van de horecafunctie bedraagt derhalve, naar boven 
afgerond, 16 parkeerplaatsen. Het maximaal aantal verkeersbewegingen als gevolg van de horecafunctie kan 
derhalve op, naar boven afgerond, 40 per dag gesteld worden.

Aantal verkeersbewegingen toekomstige situatie

Tabel 4.2: Verkeersgeneratie toekomstige situatie.

Per saldo zal er dus sprake zijn van een zeer kleine afname van het aantal verkeersbewegingen. De 
verkeersbewegingen zullen daarbij meer verdeeld over de dag plaatshebben dan in het verleden het geval was.

Ontsluiting plangebied

Het plangebied wordt ontsloten via de Manderveenseweg. De Manderveenseweg is één van de 
hoofduitsluitingswegen van het dorp Manderveen en kent een breed profiel. Bij de nadere uitwerking van het 
plan voor de buiteninrichting zal rekening gehouden worden met een verkeersveilige inrichting voor langzaam 
verkeer (fietsers en voetgangers).

4.10.2  Parkeren

De parkeerbehoefte als gevolg van onderhavig plan wordt in het navolgende per onderdeel, op grond van de 
beleidsnotitie 'Bouwen & Parkeren 2018', uiteengezet. Het plangebied en haar omgeving worden daarbij 
aangemerkt als 'rest bebouwde kom, niet stedelijk'. 
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Woningen

Onderhavig plan voorziet in de realisatie van vijf woningen. Er worden drie seniorenwoning en een 
twee-onder-een-kapwoning gerealiseerd. 

Seniorenwoningen

De parkeerbehoefte van een tussen of rijwoning bedraagt 2 parkeerplaatsen per woning. De totale 
parkeerbehoefte van de seniorenwoningen bedraagt daarmee 6 parkeerplaatsen.

Twee-onder-een-kap woning

De parkeerbehoefte van de twee-onder-kap-woning bedraagt 4,4 parkeerplaatsen. 

School en buitenschoolse opvang

School

Voor een basisschool geldt een parkeerbehoefte van 0,75 parkeerplaats per klaslokaal. De Zeven Mijlen is een 
kleine school. In het Kulturhus worden twee onderwijsruimtes gesitueerd, één voor de onderbouw en één voor 
de bovenbouw. Het aantal leerlingen bedraagt circa 55. Gelet op het aantal leerlingen dat vandaag de dag in een 
gemiddelde klas (circa 30) zit kan voor de parkeerbehoefte uitgegaan worden van twee klaslokalen. De 
parkeerbehoefte van de school bedraagt daarmee 1,5 parkeerplaats.

Deze parkeerhoefte is exclusief 'kiss en ride' (halen en brengen). Voor halen en brengen van kinderen wordt de 
volgende berekening gehanteerd:

(totaal aantal kinderen) x (% met de auto) x (factor parkeerduur) x (aantal per auto) = benodigd aantal 
parkeerplaatsen.

Hierbij wordt de volgende tabel gehanteeerd:

Tabel 
4.3: Tabel met percentages en bandbreedtes (bron: CROW publicatie 182).

Uitgaande van 55 leerlingen levert dit de volgende parkeerbehoefte voor halen en brengen op:

groep 1 t/m 3:                          3,6 
groep 4 t/m 8:                          1,8
totaal:                                      5,4

Buitenschoolse opvang

De parkeerbehoefte van de buitenschoolse opgvang is onlosmakelijk verbonden met die van de school. Kinderen 
die naar de opvang worden gebracht of worden opgehaald gaan ook naar school. De BSO genereert geen extra 
parkeerbehoefte ten opzichte van de school. De parkeerbehoefte van deze twee functies kan derhalve samen 
genomen worden. 

Horecafunctie
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De parkeerbehoefte voor een horecafunctie (café) 7 parkeerplaatsen 100 m2 bvo. Het bvo van de horecafunctie 
bedraagt zo'n 225 m2. De parkeerbehoefte voor de horecafunctie bedraagt derhalve 15,75 parkeerplaatsen.

Bestaande functies

VV Manderveen

In de huidige situatie voorziet het parkeerterrein ten noorden van het Kulturhus in de parkeerbehoefte van VV 
Manderveen. In de toekomstige situatie zal de vereniging voor parkeren ook gebruik maken van parkeerplaatsen 
in de openbare ruimte.

VV Manderveen beschikt over twee volwaardige voetbalvelden, één wedstrijdveld en één trainingsveld. In de 
praktijk komt het zelden voor dat de twee velden tegelijkertijd gebruikt worden daarom wordt er bij de 
berekening van de parkeerbehoefte uitgegaan van de parkeerbehoefte van één veld.

De parkeerbehoefte van een sportveld bedraagt 20 parkeerplaatsen per netto hectare veldoppervlak. De netto 
veldoppervlakte van veld 1 bedraagt circa 8.000 m2 waarmee de parkeerbehoefte 16 parkeerplaatsen bedraagt.

Sportzaal

De parkeerbehoefte voor een sportzaal bedraagt 2,85 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO. Het BVO van de 
sportzaal bedraagt 300 m2 (inclusief berging) waarmee de parkeerbehoefte van de sportzaal 8,55 
parkeerplaatsen bedraagt.

Fysiotherapiepraktijk

De fysiotherapiepraktijk heeft één behandelkamer. De parkeerbehoefte per behandelkamer bedraagt 1,95 
parkeerplaatsen.

Combi-berekening parkeerbehoefte

In onderhavig plan is er sprake van van meerdere functie binnen het Kulturhus en de omgeving daarvan. Daarom 
is er, conform de beleidsnotitie 'Bouwen & Parkeren 2018', eencombi-berekening worden uitgevoerd. Er is 
rekening gehouden met variërende aanwezigheidspercentages, afhankelijk van gebruiksfunctie en tijd (middag; 
avond; weekend). 

Onderstaande tabel toont de aanwezigsheidspercentages per functie en de combiberekening voor de 
parkeerbehoefte. Uit de berekening blijkt dat de parkeerbehoefte op zatermiddag het hoogst is en dat, naar 
boven afgerond, voorzien moet worden in ten minste 42 parkeerplaatsen. Dit is exclusief 6 parkeerplaatsen voor 
het halen en brengen van schoolkinderen.

De parkeerhoefte van de twee-onder-een-kap woning zal voor het grootse deel (4 parkeerplaatsen) op eigen 
terrein worden ingevuld. De overige 38 parkeerplaatsen zullen grotendeels in de openbare ruimte (rondom het 
Kulturhus) gerealiseerd worden. Hiervoor is voldoende ruimte. Bij nadere uitwerking van de plannen zal bepaald 
worden hoe deze parkeerplaatsen vorm zullen worden gegeven en hoe in de parkeerbehoefte voor 
seniorenwoningen voorzien wordt (eigen terrein of langsparkeren aan de Manderveenseweg).
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Tabel 
4.4: Aanwezigheidspercentages en combi-berekening parkeerbehoefte.
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Hoofdstuk 5  Juridische toelichting

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

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

Inleidende regels

Begrippen

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

Wijze van meten

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

Bestemmingsregels

De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit:

Bestemmingsomschrijving: 

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

Bouwregels:

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

Afwijken van de bouwregels:

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

Specifieke gebruiksregels:

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

Afwijken van de gebruiksregels:

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

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:
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In dit onderdeel is zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel:

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

Algemene bouwregels:

Deze bepaling bevat een opsomming van regels met betrekking tot bestaande maatvoering, de dakhelling van 
gebouwen, de situering van woningen en de situering bijgebouwen en paardenbakken.

Algemene gebruiksregels:

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

Algemene afwijkingsregels:

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

Overige regels:

In de overige regels zijn regels opgenomen met betrekking tot de Bouwverordening en met betrekking tot 
parkeren en laden/lossen.

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht:

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

Slotregel: 

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

5.3  Bestemmingen
Naast de inleidende regels (begrippen en wijze van meten), algemene regels (zoals bouwregels, gebruiksregels 
en proceduregels) en de overgangs- en slotregels, zijn de volgende enkelbestemmingen en 
dubbelbestemmingen in dit plan opgenomen:

Enkelbestemmingen

Groen

Binnen de bestemming zijn groenvoorzieningen, voet- en fietspaden, speelvoorzieningen, beeldende 
kunstwerken, water en waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en 
infiltratie van hemelwater, alsmede openbare nutsvoorzieningen toegestaan.

Maatschappelijk

Het Kulturhus met bijbehorende buitenruimtes heeft binnen onderhavig plan de bestemming 'Maatschappelijk' 
gekregen. Binnen de maatschappelijke bestemming zijn onder meer de binnen het Kulturhus reeds aanwezige en 
beoogde functies toegestaan, zoals de huiskamer, de basisschool, de BSO, de fysiotherapiepraktijk en sporthal. 

Speelvoorzieningen zijn binnen de bestemming specifiek aangeduid met de aanduiding 'specifieke vorm van 
maatschappelijk - speelvoorziening'. Speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/sport- c.q. trapvelden met 
de hierbij behorende voorzieningen zijn uitsluitend binnen deze aanduiding toegestaan.

Terrassen zijn binnen de bestemming specifiek aangeduid met de aanduiding 'specifieke vorm van 
maatschappelijk - terras'.
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Verkeer

Alle gronden binnen het plangebied waar sprake is van een openbaar gebied met een verblijf- en 
verplaatsingsfunctie voor verkeer zijn bestemd als ‘Verkeer’. Ter plaatse van de aanduiding 'tuin' zijn tuinen 
toegestaan. Toepassing van deze aanduiding biedt mogelijkheid deze gronden in de plaats van als openbare 
ruimte ook te kunne gebruiken als tuin ten behoeve van de aangrenzende woningen.

Wonen

De bestemming 'Wonen' heeft binnen het plangebied betrekking op de twee-onder-een-kap-woning en de 
seniorenwoningen. Woningen dienen binnen een bouwvlak gebouw te worden waarbij voor de 
seniorenwoningen de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' van toepassing is.

Dubbelbestemmingen

Waarde - Archeologie

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van en onderzoek naar aanwezige of naar verwachting 
aanwezige archeologische waarden. De mate van archeologische verwachting en bijbehorende regels voor 
bodemingrepen zijn bepaald op basis van functieaanduidingen.
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Hoofdstuk 6  Economische 
uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een ontwerpbestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6, eerste lid, sub f van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) onderzoek plaats te vinden 
naar de uitvoerbaarheid van het plan. Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad 
gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te 
stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter 
uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen 
exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd 
of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

Onderhavig plan wordt ontwikkeld door twee partijen: de gemeente Tubbergen en Mijn Manderveen 2030. De 
gemeente Tubbergen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de drie seniorenwoningen in het plan. 

De overige plancomponenten zijn de verantwoordelijkheid van Mijn Manderveen 2030. De gemeentelijke kosten, 
waaronder leges en planschadekosten, hiervoor komen voor rekening van Mijn Manderveen 2030. Hiermee is het 
kostenverhaal anderzins verzekerd en kan de raad op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a besluiten geen 
exploitatieplan vast te stellen.
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid

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

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom is 
afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft in juli 2016 een uitzonderingslijst opgesteld van categorieën bestemmingsplannen 
en projectbesluiten van lokale aard waarvoor vooroverleg niet noodzakelijk is. Het plan valt onder categorie A 
onder 1, 2, 4 en 5, waardoor vooroverleg niet nodig is.

Waterschap Vechtstromen
Op 29 augustus 2019 is het plan via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Vechtstromen. 
De conclusie van die digitale toets is dat het waterschap een positief advies geeft. Hiermee is voldaan aan het 
verplichte vooroverleg. 

7.2  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 22 april 2020 voor een periode van zes weken ter inzage 
gelegen. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan 
kenbaar maken. Tijdens de termijn van de terinzagelegging is één zienswijze binnengekomen. De reactienota 
zienswijze is opgenomen in Bijlage 7.

De zienswijze heeft geleid tot een aanpassing van de verbeelding en de regels, waarin de bestemming 'Groen' is 
toegevoegd om een groene invullling van dit plandeel te borgen. 
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Akoestisch prognose 
onderzoek Kulturhus Manderveen en 
omgeving
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1 Inleiding 

In opdracht van Ad Fontem Ruimtelijk Advies  is door Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch 

prognose onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de speelplaats van de BSO, het schoolplein , de 

huiskamer, de sport en de fysio van het Kulturhus te Manderveen.  

 

Men is voornemens het Kulturhus te Manderveen uit te breiden waaronder een nieuwe BSO en 

school. De school is met de BSO een nieuwe functie binnen het plan. 

Daarnaast is er in het Kulturhus een huiskamer, sportzaal en fysio gevestigd. Aan de westzijde van 

het Kulturhus  zijn een tweetal parkeerterreinen waar bezoekers, sporters, personeel en kiss en ride 

gebruik van maken.  

 

Een basisschool valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. In dit besluit zijn 

geluidvoorschriften opgenomen waaraan de gewenste nieuwe situatie van de school en opvang 

dient te voldoen.  

Het stemgeluid van de spelende kinderen op het schoolplein is de belangrijkste geluidbron van een 

basisschool, dit stemgeluid is echter in het Activiteitenbesluit uitgesloten van de beoordeling. De 

reden hiervoor is dat het in het algemeen vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt gewenst is dat 

een basisschool of gelijksoortige activiteit (bijvoorbeeld kinderdagverblijven) is gevestigd binnen 

de woonomgeving.  

In meerdere Raad van State uitspraken is opgenomen dat in het kader van een goede ruimtelijke 

ordening wel dient te worden bepaald of sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat als 

gevolg van het stemgeluid. Of hiervan sprake is, kunnen de optredende geluidsniveaus als gevolg 

van het stemgeluid worden vergeleken met de standaard geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluiten. 

 

Daarnaast zijn de vervoersbewegingen opgenomen van de verschillende organisaties, instellingen  

en verenigingen die er plaatsvinden op de twee parkeerterreinen. 

Het akoestisch onderzoek is conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999.  

 

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens en 

Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch 

rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. 

 

In hoofdstuk 2 is aangegeven welke uitgangspunten gehanteerd zijn bij het onderzoek en is een 

bedrijfsomschrijving en zijn de geluidnormen opgenomen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 

gewenste toekomstige situatie en hoofdstuk 4 de resultaten. In hoofdstuk 5 zijn de conclusies 

gegeven. 
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2 Akoestische uitgangspunten en geluidnormen 

2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

- Gevoerd overleg met de opdrachtgever; 

- Gegevens per verschillende mails; 

- Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. 

 

Het Kulturhus is gelegen aan de Manderveenseweg 70 te Manderveen.  

Aan de noordzijde en de zuidwestzijde van het gebouw bevinden zich buitenruimte en de 

speelplaats. Ook is er een trapveldje aan de noordzijde aanwezig. 

Aan de noordzijde zullen spelende jongere kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot 12 jaar (groep  

4, 5, 6, 7 en 8) aanwezig zijn.  Aan de zuidzijde spelen de kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar (groep 

1, 2 en 3) en de BSO aanwezig zijn.  

 

Rondom de schoollocatie zijn op korte afstand woningen gelegen. Er zullen een drietal 

seniorenwoningen ten westen van het plan komen en een twee onder een kapwoning aan de 

zuidzijde van het plan. 

In de gewenste nieuwe situatie wordt een nieuw gebouw gerealiseerd aan de zuidwestzijde en de 

noordzijde dat aansluit op het bestaande gebouw. 

In de figuur 1 is de nieuwe situatie en de nabije omgeving schematisch weergegeven. 

 

Figuur 1. Situatie 
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School 

Binnen de school zullen circa 55 leerlingen worden ondergebracht. In de onderbouw 20 kinderen 

en de bovenbouw 35 kinderen. 

De onderbouw heeft buitenspeeltijden van ongeveer 10.15 - 10.30 uur  en 12.15 uur - 12.45 uur. 

De bovenbouw heeft buitenspeeltijden van ongeveer 08.15 -08.30 uur en 12.15 uur - 12.30 uur. 

 

BSO 

Binnen BSO worden kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 t/m 13 jaar buiten schooltijd en tijdens 

de schoolvakanties opgevangen. De kinderopvang speelt max buiten met 5 kinderen en aangezien 

dit onder schooltijd is, mag dit geen lawaai opleveren i.v.m. verstoring van lessen. 

Relevant is echter wel na schooltijd wanneer de buitenschoolse opvang buiten speelt van 

ongeveer 15.30 - 17.00 uur. 

De BSO zal daarbij gebruik kunnen maken van de buitenspeelruimte aan de zuidzijde.  

 

Huiskamer/sportzaal 

De doelstelling is dat de huiskamer straks open is van 09.00 tot 23.00. 

Momenteel zijn de volgende activiteiten te vinden in het kulturhus: Kaartclub, Muziekvereniging,   

Ouderengym, Volleybal en Majorettes. 

Bij alle activiteiten vinden er een aantal vervoersbewegingen plaats.  

Bij de huiskamer bevindt zich een klein terras waar geen versterkte muziekgeluid ten gehore wordt 

gebracht.  Stemgeluiden die er plaatsvinden zijn van 2 tot maximaal 15 personen op het terras. Op 

basis van ervaring leert dat 25% van dat aantal praat en rest luistert. Daarnaast bevinden deze 

personen zich er circa 2 uur op een doordeweekse dag, zaterdag- of zondagmiddag. De bijdrage 

vanuit het terras naar de omgeving is derhalve te verwaarlozen.  

 

Fysiotherapie 

In het gebouw bevindt zich tevens een fysiotherapeut waar patiënten eveneens met de auto komen 

en gaan. 

 

Sportveld 

Aan de oostzijde van het Kulturhus bevinden zich de sportvelden. De leden en bezoekers zullen de 

auto’s aan de noordwestzijde van de inrichting parkeren.  

Uit inventarisatie blijkt dat in de dagperiode de zaterdag maatgevend is in de avondperiode op de 

doordeweekse avonden. 
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2.2 Normering  

2.2.1 Ruimtelijke Ordening; VNG-publicatie ’Bedrijven en Milieuzonering’ 

De publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering (Handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke 

ruimtelijke ordeningspraktijk)’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een 

stappenplan dat kan worden gehanteerd om de ruimtelijke inpasbaarheid van nieuwe 

ontwikkelingen te toetsen. 

 

Stap 1 bestaat uit het toetsen aan de richtafstand die voor iedere bedrijfscategorie afzonderlijk, in 

voornoemde publicatie is opgenomen. Voor het milieuaspect ‘geluid’ wordt voor de afstand tussen 

de grens van het terrein van de school en de gevels van woningen in een rustige woonwijk een 

richtafstand van 30 meter aangegeven. De afstand van een aantal woningen in de omgeving van de 

school bedraagt voor onderhavige situatie echter minder dan 30 meter. Het is daarom noodzakelijk 

om te onderzoeken of de school op deze locatie ruimtelijk inpasbaar is. 

 

Ten behoeve van de toetsing (stap 2) is het nodig om door middel van een op de feitelijke situatie 

afgestemd rekenmodel de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidniveaus en 

de geluidbelastingen ten gevolge van het verkeer van en naar de school te bepalen op de gevels van 

de omliggende woningen. 

De richtwaarden (etmaalwaarde) voor woningen in een rustige woonwijk c.q. gemengd gebied 

bedragen: 

• 50 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

• 70 dB(A) maximaal geluidniveau; 

• 50 dB(A) verkeer van en naar de inrichting. 

 

Indien de richtwaarden worden overschreden kunnen eventuele hogere richtwaarden als 

aanvaardbaar worden aangemerkt (= stap 3) Deze hoger richtwaarden bedragen (etmaalwaarde) 

voor woningen in een rustige woonwijk c.q. een gemengd gebied: 

• 55 dB(A) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 

• 70 dB(A) maximaal geluidniveau; 

• 65 dB(A) verkeer van en naar de inrichting. 

 

Wanneer voldaan wordt aan de richtwaarden moet het bevoegd gezag bovendien motiveren 

waarom deze geluidbelastingen acceptabel worden geacht, rekening houdend met de cumulatie 

met andere geluiden uit de omgeving. 

 

2.2.2 Activiteitenbesluit 

De school en BSO valt c.q. zal vallen onder het ‘Activiteitenbesluit’. In het Activiteitenbesluit is 

onder afdeling 2.8 ‘Geluidhinder’, in artikel 2.17 tot en met 2.22 nadere regelgeving opgenomen ten 

aanzien van het milieuaspect geluid. 
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In tabel 2.17a is aangegeven aan welke waarden het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAr,LT) en het maximale geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de binnen de inrichting 

aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 

activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de  

inrichting, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan 50, 45 en 40 dB(A) in 

respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  

 

Voor het piekniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en 

toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, mag ter 

plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de 

dag-, avond- en nachtperiode. 

 

Verder is in het Activiteitenbesluit aangegeven: 

• ‘Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft 

buiten beschouwing: 

h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 

inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een 

uur na beëindiging van het onderwijs; 

i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 

instelling voor kinderopvang 

Met onderdeel h wordt bepaald dat bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 

2.17, 2.19, 2.20 en 6.12 het stemgeluid van kinderen op het buitenterrein van een gebouw voor 

primair onderwijs geheel buiten beschouwing blijft. 

 

Vóór deze wijziging van 1 januari 2010 was artikel 2.18, lid 1 onderdeel a van toepassing op 

schoolpleinen. Met de toevoeging van onderdelen h en i blijft nu, anders dan voorheen, ook het 

stemgeluid buiten beschouwing indien sprake is van een door bebouwing omsloten 

’binnenterrein’. Een vergelijkbare uitzondering is van toepassing op instellingen voor 

kinderopvang (onderdeel i). 

 

Waar het gaat om scholen, wordt door het leggen van een relatie van het stemgeluid van kinderen 

met de openingstijden van de school benadrukt dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op 

stemgeluid in relatie tot schoolse activiteiten, en niet ook van andersoortige activiteiten ((verhuur 

voor) avondcursussen e.d.). 

 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet het geluid afkomstig van een speelterrein, zoals het 

schoolplein, buiten schooltijden ook beoordeeld te worden. 
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Hierom is een inschatting gemaakt van de omgeving en van een voor de woonomgeving 

acceptabele geluidnorm. 

 

 

Artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit biedt het bevoegd gezag de mogelijk tot op opstellen van 

maatwerkvoorschriften voor de inrichting, die hoger dan wel lager zijn dan de voorschriften 

genoemd. 

 

2.2.3 Geluidbeleid gemeente Tubbergen 

Omdat het stemgeluid van spelende kinderen op de schoolpleinen in het kader van een goede 

ruimtelijke ordening getoetst dient te worden is het geluidbeleid hiervoor niet van toepassing.  

 

Voor de parkeeractiviteiten bij het Kulturhus is wel het geluidbeleid van toepassing. 

Aansluiting is gezocht bij het door de gemeente Tubbergen opgestelde geluidbeleid (mei 2008). 

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en 

activiteiten, mag ter plaatse van woningen van derden niet meer bedragen dan ambitiewaarde van 

45, 40 en 35 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode en de bovengrenswaarde van 

50, 45 en 40 dB(A).  

 

Voor het maximale geluidniveau is aansluiting gezocht bij het activiteitenbesluit. De grenswaarde 

voor het piekniveau (LAmax) bedraagt 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag, avond en 

nachtperiode. In de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur zijn de bovenstaande waarden niet van 

toepassing op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van 

landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid. 
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3 Bedrijfssituatie 

3.1 Openingstijden 

Basisschool: iedere werkdag geopend vanaf 8.30 uur tot 16.30 uur.  

Buitenschoolse opvang geopend vanaf 15.30 uur tot circa 17.00 uur. 

 

3.2 Spelende kinderen 

Voor de bronvermogens van het stemgeluid van kinderen wordt uitgegaan van ervaringscijfers 

van verschillende akoestische adviesbureaus waarbij een gemiddeld bronvermogen van 75 dB(A) 

per kind van de kleutergroepen (groepen 1 t/m 3) en 84 dB(A) per kind van de school (groepen 

4 tot en met 8) wordt gehanteerd. 

Gebaseerd op publicatie 202 ‘Het menselijk stemgeluid’ uit het ‘Journaal Geluid december 2009, nr. 10’ 

 

Op basis van de leeftijdscategorie en bijbehorende bronvermogen, het aantal kinderen, de duur 

van het buitenspelen en het oppervlak van de buitenspeelplaats wordt het bronvermogen per 

vierkante meter berekend. Omdat het totale aantal kinderen per dag en per plein niet gelijktijdig 

op het plein aanwezig zal zijn wordt voor de berekeningen uitgegaan van de grootste groep 

kinderen die gelijktijdig aanwezig is op de pleinen. Voor het aankomen van de kinderen in de 

ochtend (8.15-8.30 uur) en het vertrekken in de middag (15.00-15.15 uur), wordt ervan uitgegaan 

dat dit verspreid over de periode plaats vindt. De kinderen zullen, gedurende de periode voor 

aanvang en na afloop van de school, niet gelijktijdig op het plein aanwezig zijn. In de berekening 

wordt uitgegaan van de grootste groep kinderen die tijdens een pauze gezamenlijk op het plein 

aanwezig is. 

 

Plein Zuid:  

BSO: Een totaal bronvermogen van 84 + 10*log(5) = 91 dB(A) voor 5 kinderen van 4 tot 12 jaar op 

het plein aan de zuidzijde, gedurende 1½ uur in de dagperiode. Dit bronvermogen is omgerekend 

naar bronvermogen per vierkante meter. Dit resulteert in een bronvermogen van 69 dB(A) / m². (91 

dB(A) - 10 log (161 m2) = 68,6 dB(A)/ m2). 

Onderbouw (Peuters): Een totaal bronvermogen van 75 + 10*log(20) = 88 dB(A) voor 20 kinderen 

van 4 tot 6 jaar op het plein aan de zuidzijde, gedurende 1¼ uur. Dit bronvermogen is omgerekend 

naar bronvermogen per vierkante meter. Dit resulteert in een bronvermogen van 66 dB(A) / m².  

(88 dB(A) - 10 log (161 m2) = 66 dB(A)/ m2). 

 

Plein Noord: Een totaal bronvermogen van 84 + 10*log(45) = 100 dB(A) voor 45 kinderen van 

7 tot 12 jaar op het plein aan de noordzijde, gedurende 1¼  uur. Dit bronvermogen 

is omgerekend naar bronvermogen per vierkante meter. Dit resulteert in een bronvermogen 

van 70 dB(A) / m². (100 dB(A) - 10 log (1024 m2) = 69,9 dB(A)/ m2). 
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Er is gerekend met het bronvermogen van het stemgeluid en de gemiddelde lengte behorende bij 

kinderen in de leeftijdscategorie van 7 tot 12 jaar. Dit is een worstcase benadering. 

 

De berekende bronvermogens per vierkante meter zijn in het akoestisch rekenmodel ingevoerd als 

een oppervlaktebron. De oppervlakte bronnen zijn gemodelleerd over de pleinen (noord en zuid) 

zoals aangegeven op de tekeningen. Voor de kinderen in de leeftijdscategorie 4-6 jaar is een 

bronhoogte van 1,1 meter gehanteerd. Voor de kinderen in de leeftijdscategorie 7-12 jaar is een 

bronhoogte van 1,4 meter gehanteerd. 

 

Voor de piekgeluiden van de spelende kinderen wordt een maximaal bronvermogen van 101 dB(A) 

gehanteerd. De piekgeluiden worden gemodelleerd als puntbronnen verdeeld langs de grens van  

de speelterreinen. 

 

3.3 Mobiele bronnen 

De mobiele geluidbronnen binnen de inrichting betreffen de personenauto’s ten behoeve van de 

Peuterspeelzaal, BSO, School, Fysiotherapie, Huiskamer, sportzaal en sportvelden. De 

bevoorrading van de huiskamer zal kleinschalig zijn en veroorzaakt geen relevante bijdrage naar 

de omgeving. Circa 1 keer per 1½ maand bestelwagen of kleine vrachtwagen die rond rijdt. 

 

Het bronvermogen tijdens rijden bij lage snelheden is sterk afhankelijk van het type voertuig en het 

rijgedrag van de chauffeur. De gehanteerde bronvermogens zijn berekend aan de hand van 

geluidmetingen aan soortgelijke voertuigen. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van een 

bronvermogen van 89 dB(A) voor personenwagens. De rijsnelheid van de vrachtwagens bedraagt  

5 km/uur. De feitelijke lijnbron van de voertuigen is voor de berekening ingevoerd als een serie 

puntbronnen (zie tabel 3.1). In de overdrachtsberekeningen is voor de mobiele bronnen binnen de 

inrichting uitgegaan van de in tabel 3.1 vermelde gegevens welke zijn aangeleverd door de 

gemeente. De aantallen betreffen voor de maatgevende dag en of avond.  

 

Tabel 3.1 Mobiele bronnen binnen de inrichting met vaste rijroute. 

Type bron Nr. 

Route 

Per. Aantal 

bewegingen * 

Cb 

[dB(A)] 

Lbron 

[dB(A)] 

Parkeerterrein zuidwest: 

Personenwagens BSO, 

school, huiskamer, fysio 

001 
Dag 

Avond 

34 

12 

22,8 

22,5 
89 

Parkeerterrein noordwest: 

Personenwagens sport 
002 

Dag 

Avond 

32 

10 

23,0 

23,3 
89 

*: 1 rondgaande beweging 
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4 Resultaten 

4.1 Gehanteerde rekenmethode 

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en 

maximale geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald. De 

overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig methode II.8 uit de ‘Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai 1999’. Hiertoe zijn gebouwen, bodemgebieden, geluidbronnen met 

bijbehorende bedrijfstijden en beoordelingspunten als coördinaten in een rekenmodel ingevoerd. 

De invoergegevens die zijn gebruikt bij de geluidoverdrachtsberekening zijn gegeven in bijlage 2. 

De bijbehorende schematische ligging van objecten, bronnen en beoordelingspunten zijn 

weergegeven in bijlage 2, figuur 2 tot en met 5. 

 

De beoordelingspunten zijn gelegen ter plaatse van woningen van derden en liggen op een hoogte 

van 1,5 meter in de dagperiode (woningen) en 5,0 meter in zowel de avond- als nachtperiode. In 

deze situatie is alleen de dagperiode van toepassing.  

Ten westen en zuidwesten worden respectievelijk een drietal seniorenwoningen en een twee onder 

één kap woning gerealiseerd. Het huidige horecapand van Peddemors ten westen van het plan zal 

worden gesloopt. 

De geluidniveaus zijn invallend berekend. Bij de berekening van de overdracht van geluid is 

uitgegaan van een afname van het geluidniveau door geometrische uitbreiding, door 

luchtabsorptie en door bodemabsorptie. De bodemfactor welke is gehanteerd in het model is 0,5 

(akoestisch half zacht). Bij de berekening is rekening gehouden met reflecties binnen het 

bedrijfsterrein en de nabije omgeving. De bedrijfstijden van de verschillende immissierelevante 

geluidbronnen zijn in de berekening verdisconteerd. 

 

Voor de bepaling van de maximale geluidniveaus ten gevolge van een spelend kind zijn de 

volgende bronnen opgenomen: 

-    bron 001 – 011 is 101 dB(A), LAmax= Li, maatgevende bron – Cm; 

-    De voertuigen (001-002), LAmax= Limaatgevende bron – Cm + een verhoging van 3 dB(A) voor het 

     optrekken en remmen 
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4.2 Resultaten representatieve situatie  

4.2.1 Spelende kinderen 

In bijlage 3 zijn de rekenresultaten opgenomen van de representatieve bedrijfssituatie. In tabel 4.1 

zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en het maximale geluidniveau op de 

beoordelingspunten samengevat voor de spelende kinderen. 

 

Tabel 4.1 Geluidbelasting ten gevolge van school/BSO  

Beoordelingspunt  Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en LAmax [dB(A)] * 

Dag Avond Nacht 

LAr,LT LAmax  LAr,LT LAmax  LAr,LT LAmax  

01 Fundatiestraat 12, zijgevel 48 64 - - - - 

03 Fundatiestraat 16, zijgevel 48 63 - - - - 

06 Fundatiestraat 26, zijgevel 44 56 - - - - 

08 Manderveenseweg 66a ag 39 56 - - - - 

09 Manderveenseweg 69 vg 40 59 - - - - 

11 Manderveenseweg 71 vg 37 56 - - - - 

14 Manderveenseweg 78 ag 38 56 - - - - 

17 toekomstige woningen 

Manderveenseweg 68/68a 

47 67 - - - - 

19 toekomstige 

seniorenwoning ag 

47 65 - - - - 

* :  dagperiode       : 07.00 uur - 19.00 uur;  

 :  avondperiode    : 19.00 uur - 23.00 uur; 

 :  nachtperiode     : 23.00 uur - 07.00 uur; 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 48 dB(A) in de dagperiode bedraagt.  

In het kader van de goede ruimtelijke ordening wordt voldaan aan de norm van 50 dB(A). 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de (toekomstige) woningen van derden het 

maximale geluidniveau maximaal 67 dB(A) in de dagperiode bedraagt.  

Voor een uitgebreider overzicht van de immissieniveaus op basis waarvan de maximale 

geluidniveaus zijn bepaald wordt verwezen naar bijlage 3.2. 

Er wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau. 

 

Als extra zijn enkele punten berekend in de tuinen van enkele percelen. Uit berekeningen blijkt dat 

er over het algemeen een goed woon en leefklimaat heers in de tuinen. 
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4.2.2 Mobiele bronnen 

In bijlage 3.3 zijn de rekenresultaten opgenomen van de representatieve bedrijfssituatie. In tabel 4.2 

zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en het maximale geluidniveau op de 

beoordelingspunten samengevat ten gevolge van de voertuigen op de twee parkeerterreinen. 

 

Tabel 4.2 Geluidbelasting ten gevolge van parkeeractiviteiten   

Beoordelingspunt  Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en LAmax [dB(A)] * 

Dag Avond Nacht 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

01 Fundatiestraat 12, zijgevel 33 52 35 53 - - 

03 Fundatiestraat 16, zijgevel 29 47 32 50 - - 

06 Fundatiestraat 26, zijgevel 25 41 27 44 - - 

08 Manderveenseweg 66a ag 13 31 17 34 - - 

09 Manderveenseweg 69 vg 36 56 37 56 - - 

11 Manderveenseweg 71 vg 34 54 36 54 - - 

14 Manderveenseweg 78 ag 36 57 38 57 - - 

16 toekomstige woningen 

Manderveenseweg 68/68a zg 

39 59 40 59 - - 

18 toekomstige 

seniorenwoning zg 

43 65 43 65 - - 

* :  dagperiode       : 07.00 uur - 19.00 uur;  

 :  avondperiode    : 19.00 uur - 23.00 uur; 

 :  nachtperiode     : 23.00 uur - 07.00 uur; 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 43 dB(A) in de dag en avondperiode bedraagt.  

De ambitiewaarde van 40 dB(A) in de avondperiode wordt overschreden maar de 

bovengrenswaarde van 45 dB(A) in de avondperiode niet.  

Wil men aan de ambitiewaarde voldoen zal een scherm langs de zijgevel van de toekomstige 

seniorenwoning geplaatst moeten worden van 2 meter hoog over een lengte van circa 13 meter. 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de (toekomstige) woningen van derden het 

maximale geluidniveau maximaal 65 dB(A) in de dag en avondperiode bedraagt.  

Voor een uitgebreider overzicht van de immissieniveaus op basis waarvan de maximale 

geluidniveaus zijn bepaald wordt verwezen naar bijlage 3.4. 

Er wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau. 
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5 Conclusie 

Door Munsterhuis Geluidsadvies is in opdracht van Ad Fontem Ruimtelijk Advies  een akoestisch 

prognose onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de speelplaats van de BSO, het schoolplein , de 

huiskamer, de sport en de fysio van het Kulturhus te Manderveen.  

 

Men is voornemens het Kulturhus te Manderveen uit te breiden waaronder een nieuwe BSO en 

school. De school is met de BSO een nieuwe functie binnen het plan. 

Daarnaast is er in het Kulturhus een huiskamer, sportzaal en fysio gevestigd. Aan de westzijde van 

het Kulturhus  zijn een tweetal parkeerterreinen waar bezoekers, sporters, personeel en kiss en ride 

gebruik van maken.  

 

Een basisschool valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. In dit besluit zijn 

geluidvoorschriften opgenomen waaraan de gewenste nieuwe situatie van de school en opvang 

dient te voldoen.  

Het stemgeluid van de spelende kinderen op het schoolplein is de belangrijkste geluidbron van een 

basisschool, dit stemgeluid is echter in het Activiteitenbesluit uitgesloten van de beoordeling.  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient wel te worden bepaald of sprake is van een 

acceptabel woon- en leefklimaat als gevolg van het stemgeluid. Of hiervan sprake is, kunnen de 

optredende geluidsniveaus als gevolg van het stemgeluid worden vergeleken met de standaard 

geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluiten. 

Daarnaast zijn de vervoersbewegingen opgenomen van de verschillende organisaties, instellingen  

en verenigingen die er plaatsvinden op de twee parkeerterreinen. 

 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai 1999.  

Het onderzoek is gebaseerd op een inventarisatie van de bedrijfsvoering, literatuurgegevens en 

Munsterhuis Geluidsadvies -expertise. Aan de hand van de verkregen gegevens is een akoestisch 

rekenmodel vervaardigd waarmee de geluidniveaus zijn berekend. 

 

Op grond van onderhavig onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

-  Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 48 dB(A) in de dagperiode bedraagt ten 

gevolge van de spelende kinderen.  

- In het kader van de goede ruimtelijke ordening wordt voldaan aan de norm van 50 dB(A). 

- Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de (toekomstige) woningen van 

derden het maximale geluidniveau maximaal 67 dB(A) in de dagperiode bedraagt ten 

gevolge van de spelende kinderen.  

 Er wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau. 
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- Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen van derden het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau maximaal 43 dB(A) in de dag en avondperiode 

bedraagt ten gevolge van de parkeeractiviteiten.  

De ambitiewaarde van 40 dB(A) in de avondperiode wordt overschreden maar de 

bovengrenswaarde van 45 dB(A) in de avondperiode niet.  

- Wil men aan de ambitiewaarde voldoen zal een scherm langs de zijgevel van de 

toekomstige seniorenwoning geplaatst moeten worden van 2 meter hoog over een lengte 

van circa 13 meter. 

- Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de (toekomstige) woningen van 

derden het maximale geluidniveau maximaal 65 dB(A) in de dag en avondperiode 

bedraagt ten gevolge van de parkeeractiviteiten.  

Er wordt voldaan aan de grenswaarde van 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau. 
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19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 2Invoergegevens, beoordelingspunten

Model: derde model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Fundatiestraat 12, zg     22,96 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

02 Fundatiestraat 12, vg     22,96 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

03 Fundatiestraat 16, zg     22,98 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

04 Fundatiestraat 16, zg     23,01 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

05 Fundatiestraat 26, ag     22,96 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

06 Fundatiestraat 26, zg     22,96 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

07 Manderveenseweg 66a, zg     22,52 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

08 Manderveenseweg 66a, ag     22,58 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

09 Manderveenseweg 69, vg     22,44 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

10 Manderveenseweg 69, vg     22,46 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

11 Manderveenseweg 71, vg     22,45 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

12 Manderveenseweg 71, zg     22,45 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

14 Manderveenseweg 78, zg     22,83 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

15 Manderveenseweg 78, ag     22,85 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

16 Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg     22,55 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

17 Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag     22,60 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

18 senioren rechts zg     22,85 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

19 senioren rechts ag     22,81 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

20 senioren midden ag     22,79 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

21 senioren links ag     22,80 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

25 tuin senioren     22,76 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

26 tuin senioren     22,78 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

27 tuin senioren     22,87 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

28 tuin 68/68a     22,67 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

29 tuin 78     22,87 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

30 tuin 12     22,95 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja

31 tuin 16     23,04 Relatief      1,50 -- -- -- -- -- Ja
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19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Refl. 1k

01 Uitbouw     2,60 Eigen waarde 0,80

02 Uitbouw     5,00 Eigen waarde 0,80

03 uitbouw     3,20 Eigen waarde 0,80

1249329037 Veendijk 15     7,44 Eigen waarde 0,80

1249329090 Veendijk 10     6,57 Eigen waarde 0,80

1249329090 Veendijk 10     5,17 Eigen waarde 0,80

1249329334 Fundatiestraat 6     8,58 Eigen waarde 0,80

1249329420 Manderveenseweg 97     8,20 Eigen waarde 0,80

1249329420 Manderveenseweg 97     2,80 Eigen waarde 0,80

1249330120 Manderveenseweg 76     4,84 Eigen waarde 0,80

1249330120 Manderveenseweg 76     4,84 Eigen waarde 0,80

1249330265 Veendijk 12     7,59 Eigen waarde 0,80

1249330265 Veendijk 12     3,19 Eigen waarde 0,80

1249330348 Bovenbroeksweg 20 a     7,32 Eigen waarde 0,80

1249330504 Bovenbroeksweg 35     2,80 Eigen waarde 0,80

1249330504 Bovenbroeksweg 35     8,80 Eigen waarde 0,80

1249330540 Fundatiestraat 24     8,18 Eigen waarde 0,80

1249330645 Fundatiestraat 11     5,75 Eigen waarde 0,80

1249330645 Fundatiestraat 11     7,95 Eigen waarde 0,80

1249330698 Vierkant 8     6,23 Eigen waarde 0,80

1249330743 Fundatiestraat 12     8,07 Eigen waarde 0,80

1249330743 Fundatiestraat 12     2,87 Eigen waarde 0,80

1249330837 Veendijk 9     5,02 Eigen waarde 0,80

1249330837 Veendijk 9     8,02 Eigen waarde 0,80

1249330838 Veendijk 11     8,04 Eigen waarde 0,80

1249330838 Veendijk 11     4,04 Eigen waarde 0,80

1249331011 Fundatiestraat 18     8,51 Eigen waarde 0,80

1249331067 Veendijk 6     5,06 Eigen waarde 0,80

1249331067 Veendijk 6     6,86 Eigen waarde 0,80

1249331124 Vierkant 3     7,65 Eigen waarde 0,80

1249331249 Manderveenseweg 77 a e.a. (tot. 2)     7,60 Eigen waarde 0,80

1249331249 Manderveenseweg 77 a e.a. (tot. 2)     4,60 Eigen waarde 0,80

1249331249 Manderveenseweg 77 a e.a. (tot. 2)     4,40 Eigen waarde 0,80

1249331469 Manderveenseweg 90     6,88 Eigen waarde 0,80

1249331563 Manderveenseweg 83     6,77 Eigen waarde 0,80

1249331563 Manderveenseweg 83     2,57 Eigen waarde 0,80

1249332199 Kolkweg 4     5,31 Eigen waarde 0,80

1249332199 Kolkweg 4     7,51 Eigen waarde 0,80

1249332260 Manderveenseweg 80     7,64 Eigen waarde 0,80

1249332636 Vierkant 6     6,23 Eigen waarde 0,80

1249332889 Bovenbroeksweg 18 a     6,71 Eigen waarde 0,80

1249333918 Manderveenseweg 93     6,18 Eigen waarde 0,80

1249333918 Manderveenseweg 93     8,78 Eigen waarde 0,80

1249334488 Fundatiestraat 21     7,26 Eigen waarde 0,80

1249334760 Veendijk 5     7,20 Eigen waarde 0,80

1249335302 Veendijk 8     7,16 Eigen waarde 0,80

1249335302 Veendijk 8     5,36 Eigen waarde 0,80
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19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Refl. 1k

1249335321 Manderveenseweg 106     2,90 Eigen waarde 0,80

1249335321 Manderveenseweg 106     6,70 Eigen waarde 0,80

1249335321 Manderveenseweg 106     3,50 Eigen waarde 0,80

1249335435 Bovenbroeksweg 39     8,72 Eigen waarde 0,80

1249335948 Veendijk 20 a     7,93 Eigen waarde 0,80

1249335948 Veendijk 20 a     5,53 Eigen waarde 0,80

1249336114 Manderveenseweg 102     7,21 Eigen waarde 0,80

1249336114 Manderveenseweg 102     3,61 Eigen waarde 0,80

1249336121 Manderveenseweg 100     8,22 Eigen waarde 0,80

1249336121 Manderveenseweg 100     4,62 Eigen waarde 0,80

1249336160 Manderveenseweg 81     2,80 Eigen waarde 0,80

1249336160 Manderveenseweg 81     8,00 Eigen waarde 0,80

1249336216 Fundatiestraat 20     2,64 Eigen waarde 0,80

1249336216 Fundatiestraat 20     8,44 Eigen waarde 0,80

1249336227 De Werent 1     5,99 Eigen waarde 0,80

1249336227 De Werent 1     7,79 Eigen waarde 0,80

1249336385 Manderveenseweg 110     7,51 Eigen waarde 0,80

1249336435 Manderveenseweg 71     5,41 Eigen waarde 0,80

1249336435 Manderveenseweg 71     3,01 Eigen waarde 0,80

1249336475 Vierkant 2     6,28 Eigen waarde 0,80

1249336565 Bovenbroeksweg 25     8,45 Eigen waarde 0,80

1249336565 Bovenbroeksweg 25     6,65 Eigen waarde 0,80

1249336569 Manderveenseweg 95     6,20 Eigen waarde 0,80

1249336569 Manderveenseweg 95     8,40 Eigen waarde 0,80

1249336653 Fundatiestraat 7     2,64 Eigen waarde 0,80

1249336653 Fundatiestraat 7     8,24 Eigen waarde 0,80

1249336696 Manderveenseweg 91     6,64 Eigen waarde 0,80

1249336696 Manderveenseweg 91     2,84 Eigen waarde 0,80

1249336696 Manderveenseweg 91     2,84 Eigen waarde 0,80

1249336815 Fundatiestraat 17     2,51 Eigen waarde 0,80

1249336815 Fundatiestraat 17     8,51 Eigen waarde 0,80

1249336845 Manderveenseweg 98     8,22 Eigen waarde 0,80

1249336845 Manderveenseweg 98     5,02 Eigen waarde 0,80

1249336855 Manderveenseweg 69     6,82 Eigen waarde 0,80

1249337003 De Werent 3     8,22 Eigen waarde 0,80

1249337364 Bovenbroeksweg 21     5,19 Eigen waarde 0,80

1249337687 Manderveenseweg 84     9,23 Eigen waarde 0,80

1249337846 Manderveenseweg 78     7,02 Eigen waarde 0,80

1249337846 Manderveenseweg 78     2,82 Eigen waarde 0,80

1249337879 Fundatiestraat 1     3,71 Eigen waarde 0,80

1249338216 Fundatiestraat 15     2,50 Eigen waarde 0,80

1249338216 Fundatiestraat 15     8,50 Eigen waarde 0,80

1249338242 Fundatiestraat 22     8,41 Eigen waarde 0,80

1249338242 Fundatiestraat 22     2,61 Eigen waarde 0,80

1249338362 Manderveenseweg 87     3,84 Eigen waarde 0,80

1249338362 Manderveenseweg 87     7,64 Eigen waarde 0,80

1249338425 De Werent 4     8,22 Eigen waarde 0,80
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19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Refl. 1k

1249338455 Veendijk 16     7,79 Eigen waarde 0,80

1249338455 Veendijk 16     5,19 Eigen waarde 0,80

1249338588 De Werent 2     8,99 Eigen waarde 0,80

1249338674 Fundatiestraat 9     8,16 Eigen waarde 0,80

1249338740 Fundatiestraat 23     7,93 Eigen waarde 0,80

1249338889 Bovenbroeksweg 23 a     7,83 Eigen waarde 0,80

1249339218 Bovenbroeksweg 37     8,31 Eigen waarde 0,80

1249339218 Bovenbroeksweg 37     6,71 Eigen waarde 0,80

1249339305 Vierkant 5     7,63 Eigen waarde 0,80

1249339697 Fundatiestraat 26     8,55 Eigen waarde 0,80

1249339732 Vierkant 4     6,26 Eigen waarde 0,80

1249340051 Manderveenseweg 73     2,51 Eigen waarde 0,80

1249340051 Manderveenseweg 73     7,51 Eigen waarde 0,80

1249340051 Manderveenseweg 73     5,31 Eigen waarde 0,80

1249340051 Manderveenseweg 73     7,51 Eigen waarde 0,80

1249340051 Manderveenseweg 73     2,91 Eigen waarde 0,80

1249340051 Manderveenseweg 73     5,31 Eigen waarde 0,80

1249340191 Manderveenseweg 86     7,74 Eigen waarde 0,80

1249340191 Manderveenseweg 86     4,14 Eigen waarde 0,80

1249340392 Veendijk 20     7,95 Eigen waarde 0,80

1249340392 Veendijk 20     2,55 Eigen waarde 0,80

1249340392 Veendijk 20     6,35 Eigen waarde 0,80

1249340392 Veendijk 20     6,35 Eigen waarde 0,80

1249340528 Fundatiestraat 4     7,29 Eigen waarde 0,80

1249340707 Manderveenseweg 79     2,79 Eigen waarde 0,80

1249340707 Manderveenseweg 79     7,99 Eigen waarde 0,80

1249340707 Manderveenseweg 79     2,79 Eigen waarde 0,80

1249340841 Bovenbroeksweg 23     2,65 Eigen waarde 0,80

1249340841 Bovenbroeksweg 23     7,65 Eigen waarde 0,80

1249340841 Bovenbroeksweg 23     8,45 Eigen waarde 0,80

1249341080 Vierkant 1     7,27 Eigen waarde 0,80

1249341205 Manderveenseweg 82     6,42 Eigen waarde 0,80

1249341206 Veendijk 4     7,60 Eigen waarde 0,80

1249341231 Pöttersweg 11     7,68 Eigen waarde 0,80

1249341440 Veendijk 23 a e.a. (tot. 2)     8,30 Eigen waarde 0,80

1249341732 De Werent 7     6,31 Eigen waarde 0,80

1249341732 De Werent 7     8,11 Eigen waarde 0,80

1249341732 De Werent 7     2,71 Eigen waarde 0,80

1249342721 Bovenbroeksweg 18     2,60 Eigen waarde 0,80

1249342721 Bovenbroeksweg 18     4,00 Eigen waarde 0,80

1249342721 Bovenbroeksweg 18     7,60 Eigen waarde 0,80

1249343293 De Werent 9     8,27 Eigen waarde 0,80

1249343513 Fundatiestraat 10     7,63 Eigen waarde 0,80

1249343521 De Werent 6     8,68 Eigen waarde 0,80

1249343668 Plasdijk 5     6,73 Eigen waarde 0,80

1249343678 Manderveenseweg 85     6,76 Eigen waarde 0,80

1249343984 Bovenbroeksweg 18 b     7,35 Eigen waarde 0,80
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19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 2Invoergegevens, gebouwen

Model: tweede model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Hdef. Refl. 1k

1249344016 De Werent 5     8,61 Eigen waarde 0,80

1249344267 Bovenbroeksweg 16     8,35 Eigen waarde 0,80

1249344407 Bovenbroeksweg 20     7,28 Eigen waarde 0,80

1249344407 Bovenbroeksweg 20     7,48 Eigen waarde 0,80

1249344407 Bovenbroeksweg 20     2,68 Eigen waarde 0,80

1249344407 Bovenbroeksweg 20     2,88 Eigen waarde 0,80

1249344407 Bovenbroeksweg 20     2,68 Eigen waarde 0,80

1249344472 Veendijk 14     7,59 Eigen waarde 0,80

1249344472 Veendijk 14     3,19 Eigen waarde 0,80

1249344565 Fundatiestraat 16     2,57 Eigen waarde 0,80

1249344565 Fundatiestraat 16     7,77 Eigen waarde 0,80

1249344649 Manderveenseweg 70     2,87 Eigen waarde 0,80

1249344649 Manderveenseweg 70     6,67 Eigen waarde 0,80

1249344649 Manderveenseweg 70     2,87 Eigen waarde 0,80

1249345109 Manderveenseweg 105 a e.a. (tot. 2)     7,45 Eigen waarde 0,80

1249405263 Bovenbroeksweg 22     3,07 Eigen waarde 0,80

1249405555 Manderveenseweg 64     7,63 Eigen waarde 0,80

1249405555 Manderveenseweg 64a     7,63 Eigen waarde 0,80

1249405555 Manderveenseweg 66     7,63 Eigen waarde 0,80

1249405555 Manderveenseweg 66 a     7,63 Eigen waarde 0,80

1249405555 Manderveenseweg 68a     7,63 Eigen waarde 0,80

1249405555 Manderveenseweg 68     7,63 Eigen waarde 0,80

1249405736 De Veldekster 8     1,01 Eigen waarde 0,80

1249406074 Fundatiestraat 2     8,11 Eigen waarde 0,80

1249406074 Fundatiestraat 2     5,71 Eigen waarde 0,80

1260281668 De Veldekster 3     0,10 Eigen waarde 0,80

1260281671 De Veldekster 5     0,12 Eigen waarde 0,80

1260282544 De Veldekster 12     0,48 Eigen waarde 0,80

1260282548 De Veldekster 10     0,10 Eigen waarde 0,80

1260284382 De Veldekster 1     0,07 Eigen waarde 0,80

1260284673 De Veldekster 7     0,00 Eigen waarde 0,80
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19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 3.1Rekenresultaten spelende kinderen

Rapport: Resultatentabel
Model: derde model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: spelende kinderen
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Fundatiestraat 12, zg 249676,94 496135,23 1,50 48,0 -- -- 48,0

01_B Fundatiestraat 12, zg 249676,94 496135,23 5,00 49,0 -- -- 49,0

02_A Fundatiestraat 12, vg 249678,14 496136,90 1,50 47,0 -- -- 47,0

02_B Fundatiestraat 12, vg 249678,14 496136,90 5,00 48,2 -- -- 48,2

03_A Fundatiestraat 16, zg 249698,18 496140,14 1,50 48,2 -- -- 48,2

03_B Fundatiestraat 16, zg 249698,18 496140,14 5,00 49,1 -- -- 49,1

04_A Fundatiestraat 16, zg 249704,05 496141,20 1,50 47,8 -- -- 47,8

04_B Fundatiestraat 16, zg 249704,05 496141,20 5,00 48,8 -- -- 48,8

05_A Fundatiestraat 26, ag 249739,90 496150,00 1,50 41,2 -- -- 41,2

05_B Fundatiestraat 26, ag 249739,90 496150,00 5,00 43,8 -- -- 43,8

06_A Fundatiestraat 26, zg 249741,32 496148,76 1,50 41,2 -- -- 41,2

06_B Fundatiestraat 26, zg 249741,32 496148,76 5,00 43,8 -- -- 43,8

07_A Manderveenseweg 66a, zg 249686,38 496004,91 1,50 24,5 -- -- 24,5

08_A Manderveenseweg 66a, ag 249696,18 496002,60 1,50 39,0 -- -- 39,0

08_B Manderveenseweg 66a, ag 249696,18 496002,60 5,00 41,1 -- -- 41,1

09_A Manderveenseweg 69, vg 249642,70 496030,65 1,50 40,0 -- -- 40,0

09_B Manderveenseweg 69, vg 249642,70 496030,65 5,00 43,0 -- -- 43,0

10_A Manderveenseweg 69, vg 249637,45 496033,67 1,50 38,5 -- -- 38,5

10_B Manderveenseweg 69, vg 249637,45 496033,67 5,00 41,8 -- -- 41,8

11_A Manderveenseweg 71, vg 249631,50 496046,47 1,50 37,1 -- -- 37,1

11_B Manderveenseweg 71, vg 249631,50 496046,47 5,00 40,4 -- -- 40,4

12_A Manderveenseweg 71, zg 249630,84 496044,78 1,50 36,7 -- -- 36,7

12_B Manderveenseweg 71, zg 249630,84 496044,78 5,00 39,8 -- -- 39,8

14_A Manderveenseweg 78, zg 249636,90 496120,79 1,50 37,9 -- -- 37,9

14_B Manderveenseweg 78, zg 249636,90 496120,79 5,00 44,7 -- -- 44,7

15_A Manderveenseweg 78, ag 249643,29 496129,85 1,50 35,6 -- -- 35,6

16_A Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg 249678,46 496022,56 1,50 39,0 -- -- 39,0

16_B Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg 249678,46 496022,56 5,00 40,5 -- -- 40,5

17_A Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag 249687,62 496020,10 1,50 47,2 -- -- 47,2

17_B Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag 249687,62 496020,10 5,00 47,7 -- -- 47,7

18_A senioren rechts zg 249664,14 496061,19 1,50 44,1 -- -- 44,1

19_A senioren rechts ag 249665,94 496067,67 1,50 46,9 -- -- 46,9

20_A senioren midden ag 249663,12 496073,45 1,50 46,8 -- -- 46,8

21_A senioren links ag 249660,69 496078,71 1,50 46,9 -- -- 46,9

25_A tuin senioren 249665,21 496080,44 1,50 49,7 -- -- 49,7

26_A tuin senioren 249668,64 496074,18 1,50 49,8 -- -- 49,8

27_A tuin senioren 249672,18 496064,55 1,50 48,5 -- -- 48,5

28_A tuin 68/68a 249692,81 496026,63 1,50 49,3 -- -- 49,3

29_A tuin 78 249650,47 496132,10 1,50 45,2 -- -- 45,2

30_A tuin 12 249681,91 496138,64 1,50 47,7 -- -- 47,7

31_A tuin 16 249711,16 496144,03 1,50 46,7 -- -- 46,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-3-2020 12:20:08Geomilieu V5.21



19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 3.2Rekenresultaten mobiele bronnen

Rapport: Resultatentabel
Model: derde model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mobiele bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Fundatiestraat 12, zg 249676,94 496135,23 1,50 33,1 32,9 -- 37,9

01_B Fundatiestraat 12, zg 249676,94 496135,23 5,00 35,5 35,3 -- 40,3

02_A Fundatiestraat 12, vg 249678,14 496136,90 1,50 22,2 22,1 -- 27,1

02_B Fundatiestraat 12, vg 249678,14 496136,90 5,00 24,4 24,2 -- 29,2

03_A Fundatiestraat 16, zg 249698,18 496140,14 1,50 29,3 29,1 -- 34,1

03_B Fundatiestraat 16, zg 249698,18 496140,14 5,00 32,6 32,3 -- 37,3

04_A Fundatiestraat 16, zg 249704,05 496141,20 1,50 28,6 28,3 -- 33,3

04_B Fundatiestraat 16, zg 249704,05 496141,20 5,00 31,8 31,6 -- 36,6

05_A Fundatiestraat 26, ag 249739,90 496150,00 1,50 24,5 24,3 -- 29,3

05_B Fundatiestraat 26, ag 249739,90 496150,00 5,00 26,8 26,6 -- 31,6

06_A Fundatiestraat 26, zg 249741,32 496148,76 1,50 24,6 24,4 -- 29,4

06_B Fundatiestraat 26, zg 249741,32 496148,76 5,00 27,0 26,8 -- 31,8

07_A Manderveenseweg 66a, zg 249686,38 496004,91 1,50 19,8 20,0 -- 25,0

08_A Manderveenseweg 66a, ag 249696,18 496002,60 1,50 13,0 13,1 -- 18,1

08_B Manderveenseweg 66a, ag 249696,18 496002,60 5,00 16,5 16,7 -- 21,7

09_A Manderveenseweg 69, vg 249642,70 496030,65 1,50 35,9 36,1 -- 41,1

09_B Manderveenseweg 69, vg 249642,70 496030,65 5,00 37,2 37,4 -- 42,4

10_A Manderveenseweg 69, vg 249637,45 496033,67 1,50 34,8 34,9 -- 39,9

10_B Manderveenseweg 69, vg 249637,45 496033,67 5,00 36,7 36,8 -- 41,8

11_A Manderveenseweg 71, vg 249631,50 496046,47 1,50 34,3 34,4 -- 39,4

11_B Manderveenseweg 71, vg 249631,50 496046,47 5,00 36,4 36,5 -- 41,5

12_A Manderveenseweg 71, zg 249630,84 496044,78 1,50 32,4 32,6 -- 37,6

12_B Manderveenseweg 71, zg 249630,84 496044,78 5,00 34,4 34,6 -- 39,6

14_A Manderveenseweg 78, zg 249636,90 496120,79 1,50 36,4 36,1 -- 41,1

14_B Manderveenseweg 78, zg 249636,90 496120,79 5,00 38,0 37,8 -- 42,8

15_A Manderveenseweg 78, ag 249643,29 496129,85 1,50 21,7 21,5 -- 26,5

16_A Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg 249678,46 496022,56 1,50 38,9 39,1 -- 44,1

16_B Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg 249678,46 496022,56 5,00 39,4 39,6 -- 44,6

17_A Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag 249687,62 496020,10 1,50 25,1 25,3 -- 30,3

17_B Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag 249687,62 496020,10 5,00 26,8 27,0 -- 32,0

18_A senioren rechts zg 249664,14 496061,19 1,50 43,2 43,4 -- 48,4

19_A senioren rechts ag 249665,94 496067,67 1,50 39,3 39,4 -- 44,4

20_A senioren midden ag 249663,12 496073,45 1,50 38,8 38,7 -- 43,7

21_A senioren links ag 249660,69 496078,71 1,50 39,5 39,4 -- 44,4

25_A tuin senioren 249665,21 496080,44 1,50 42,1 41,9 -- 46,9

26_A tuin senioren 249668,64 496074,18 1,50 40,9 40,8 -- 45,8

27_A tuin senioren 249672,18 496064,55 1,50 43,1 43,3 -- 48,3

28_A tuin 68/68a 249692,81 496026,63 1,50 36,3 36,5 -- 41,5

29_A tuin 78 249650,47 496132,10 1,50 32,9 32,6 -- 37,6

30_A tuin 12 249681,91 496138,64 1,50 31,7 31,4 -- 36,4

31_A tuin 16 249711,16 496144,03 1,50 27,9 27,7 -- 32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-3-2020 12:20:42Geomilieu V5.21



19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 3.3Rekenresultaten spelende kinderen Lamax

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax derde model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: spelende kinderen

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Fundatiestraat 12, zg 249676,94 496135,23 1,50 63,6 -- --

01_B Fundatiestraat 12, zg 249676,94 496135,23 5,00 63,7 -- --

02_A Fundatiestraat 12, vg 249678,14 496136,90 1,50 62,6 -- --

02_B Fundatiestraat 12, vg 249678,14 496136,90 5,00 62,7 -- --

03_A Fundatiestraat 16, zg 249698,18 496140,14 1,50 63,1 -- --

03_B Fundatiestraat 16, zg 249698,18 496140,14 5,00 63,1 -- --

04_A Fundatiestraat 16, zg 249704,05 496141,20 1,50 63,8 -- --

04_B Fundatiestraat 16, zg 249704,05 496141,20 5,00 63,7 -- --

05_A Fundatiestraat 26, ag 249739,90 496150,00 1,50 56,5 -- --

05_B Fundatiestraat 26, ag 249739,90 496150,00 5,00 58,0 -- --

06_A Fundatiestraat 26, zg 249741,32 496148,76 1,50 56,3 -- --

06_B Fundatiestraat 26, zg 249741,32 496148,76 5,00 58,0 -- --

07_A Manderveenseweg 66a, zg 249686,38 496004,91 1,50 40,0 -- --

08_A Manderveenseweg 66a, ag 249696,18 496002,60 1,50 55,5 -- --

08_B Manderveenseweg 66a, ag 249696,18 496002,60 5,00 56,9 -- --

09_A Manderveenseweg 69, vg 249642,70 496030,65 1,50 58,7 -- --

09_B Manderveenseweg 69, vg 249642,70 496030,65 5,00 60,4 -- --

10_A Manderveenseweg 69, vg 249637,45 496033,67 1,50 57,7 -- --

10_B Manderveenseweg 69, vg 249637,45 496033,67 5,00 59,7 -- --

11_A Manderveenseweg 71, vg 249631,50 496046,47 1,50 56,4 -- --

11_B Manderveenseweg 71, vg 249631,50 496046,47 5,00 58,7 -- --

12_A Manderveenseweg 71, zg 249630,84 496044,78 1,50 56,3 -- --

12_B Manderveenseweg 71, zg 249630,84 496044,78 5,00 58,6 -- --

14_A Manderveenseweg 78, zg 249636,90 496120,79 1,50 55,9 -- --

14_B Manderveenseweg 78, zg 249636,90 496120,79 5,00 58,8 -- --

15_A Manderveenseweg 78, ag 249643,29 496129,85 1,50 53,9 -- --

16_A Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg 249678,46 496022,56 1,50 62,6 -- --

16_B Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg 249678,46 496022,56 5,00 62,6 -- --

17_A Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag 249687,62 496020,10 1,50 67,1 -- --

17_B Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag 249687,62 496020,10 5,00 67,2 -- --

18_A senioren rechts zg 249664,14 496061,19 1,50 66,3 -- --

19_A senioren rechts ag 249665,94 496067,67 1,50 65,3 -- --

20_A senioren midden ag 249663,12 496073,45 1,50 63,3 -- --

21_A senioren links ag 249660,69 496078,71 1,50 63,0 -- --

25_A tuin senioren 249665,21 496080,44 1,50 66,2 -- --

26_A tuin senioren 249668,64 496074,18 1,50 65,7 -- --

27_A tuin senioren 249672,18 496064,55 1,50 67,9 -- --

28_A tuin 68/68a 249692,81 496026,63 1,50 68,5 -- --

29_A tuin 78 249650,47 496132,10 1,50 62,1 -- --

30_A tuin 12 249681,91 496138,64 1,50 62,8 -- --

31_A tuin 16 249711,16 496144,03 1,50 63,4 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-3-2020 12:22:30Geomilieu V5.21



19.122Plan Kulturhus, school BSO te Manderveen
Bijlage 3.4Rekenresultaten mobiele bronnen Lamax

Rapport: Resultatentabel
Model: Lamax derde model

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: mobiele bronnen

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Fundatiestraat 12, zg 249676,94 496135,23 1,50 51,7 51,7 --

01_B Fundatiestraat 12, zg 249676,94 496135,23 5,00 52,9 52,9 --

02_A Fundatiestraat 12, vg 249678,14 496136,90 1,50 40,8 40,8 --

02_B Fundatiestraat 12, vg 249678,14 496136,90 5,00 42,0 42,0 --

03_A Fundatiestraat 16, zg 249698,18 496140,14 1,50 47,3 47,3 --

03_B Fundatiestraat 16, zg 249698,18 496140,14 5,00 50,0 50,0 --

04_A Fundatiestraat 16, zg 249704,05 496141,20 1,50 46,3 46,3 --

04_B Fundatiestraat 16, zg 249704,05 496141,20 5,00 49,4 49,4 --

05_A Fundatiestraat 26, ag 249739,90 496150,00 1,50 41,5 41,5 --

05_B Fundatiestraat 26, ag 249739,90 496150,00 5,00 43,2 43,2 --

06_A Fundatiestraat 26, zg 249741,32 496148,76 1,50 41,2 41,2 --

06_B Fundatiestraat 26, zg 249741,32 496148,76 5,00 43,5 43,5 --

07_A Manderveenseweg 66a, zg 249686,38 496004,91 1,50 40,8 40,8 --

08_A Manderveenseweg 66a, ag 249696,18 496002,60 1,50 30,6 30,6 --

08_B Manderveenseweg 66a, ag 249696,18 496002,60 5,00 34,3 34,3 --

09_A Manderveenseweg 69, vg 249642,70 496030,65 1,50 55,8 55,8 --

09_B Manderveenseweg 69, vg 249642,70 496030,65 5,00 55,7 55,7 --

10_A Manderveenseweg 69, vg 249637,45 496033,67 1,50 54,0 54,0 --

10_B Manderveenseweg 69, vg 249637,45 496033,67 5,00 54,4 54,4 --

11_A Manderveenseweg 71, vg 249631,50 496046,47 1,50 53,5 53,5 --

11_B Manderveenseweg 71, vg 249631,50 496046,47 5,00 54,0 54,0 --

12_A Manderveenseweg 71, zg 249630,84 496044,78 1,50 53,0 53,0 --

12_B Manderveenseweg 71, zg 249630,84 496044,78 5,00 53,7 53,7 --

14_A Manderveenseweg 78, zg 249636,90 496120,79 1,50 56,6 56,6 --

14_B Manderveenseweg 78, zg 249636,90 496120,79 5,00 56,7 56,7 --

15_A Manderveenseweg 78, ag 249643,29 496129,85 1,50 39,8 39,8 --

16_A Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg 249678,46 496022,56 1,50 59,4 59,4 --

16_B Nieuwe woning Manderveen 68/68a zg 249678,46 496022,56 5,00 59,1 59,1 --

17_A Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag 249687,62 496020,10 1,50 49,6 49,6 --

17_B Nieuwe woning Manderveen 68/68a ag 249687,62 496020,10 5,00 51,4 51,4 --

18_A senioren rechts zg 249664,14 496061,19 1,50 65,2 65,2 --

19_A senioren rechts ag 249665,94 496067,67 1,50 60,3 60,3 --

20_A senioren midden ag 249663,12 496073,45 1,50 56,7 56,7 --

21_A senioren links ag 249660,69 496078,71 1,50 57,3 57,3 --

25_A tuin senioren 249665,21 496080,44 1,50 60,6 60,6 --

26_A tuin senioren 249668,64 496074,18 1,50 58,5 58,5 --

27_A tuin senioren 249672,18 496064,55 1,50 64,4 64,4 --

28_A tuin 68/68a 249692,81 496026,63 1,50 56,0 56,0 --

29_A tuin 78 249650,47 496132,10 1,50 52,5 52,5 --

30_A tuin 12 249681,91 496138,64 1,50 50,0 50,0 --

31_A tuin 16 249711,16 496144,03 1,50 44,9 44,9 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

10-3-2020 12:23:07Geomilieu V5.21
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1  I n l e id ing  
 

 

In opdracht van Gemeente Tubbergen heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau1, begin 

2019 een verkennend- en nader bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek uitgevoerd 

op de locatie Manderveenseweg 72 te Manderveen (Verkennend en nader bodemonderzoek 

Manderveenseweg 72 te Manderveen, documentnummer 20181610_a1RAP, Geofoxx, 28 

februari 2019). 

 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de 

voorgenomen transactie (aankoop) van de locatie. 

 

Het onderzoek heeft tot doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 

grondwater) te bepalen en of deze kwaliteit een (juridische en/of financiële) consequenties 

heeft voor de voorgenomen transactie. Het doel van het indicatieve asbestonderzoek is om 

een eerste inschatting te kunnen maken over de asbestverdachtheid van de locatie. 

 

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is besloten tevens 

een nader bodemonderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft tot doel het vaststellen van 

de mate en omvang van de verontreinigende stof in de grond en daarmee vaststellen of er 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en spoedeisendheid van de 

eventuele sanering. 

 

Tevens is naar aanleiding van de resultaten van het indicatieve asbestonderzoek besloten om 

een verkennend asbestonderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft tot doel om meer 

duidelijkheid te verschaffen over de asbestverdachtheid van de locatie. Dit asbestonderzoek 

heeft plaatsgevonden in juli 2019 en het bestaande rapport is aangepast naar deze versie 

(b2).  

 

Leeswijzer:  

Het rapport is opgeknipt in een verkennend- en nader bodemonderzoek en een verkennend 

asbestonderzoek.  

 

In het verkennend onderzoek (hoofdstukken 4 en 5) wordt het verkennend bodemonderzoek 

en indicatief asbestonderzoek beschreven. De volgende aspecten komen hierin aan de orde: 

het vooronderzoek en de onderzoeksopzet, de veldwerkzaamheden inclusief het zintuiglijk 

onderzoek, het chemisch onderzoek en de interpretatie van de verzamelde gegevens. 

 

In het nader bodemonderzoek (hoofdstuk 6) wordt een nieuwe onderzoeksopzet beschreven, 

toegespitst op aangetroffen verontreinigingen. Vervolgens wordt aan de hand van de 

resultaten getoetst of sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

 

In het verkennend asbestonderzoek (hoofdstuk 7) wordt het verkennend asbestonderzoek 

beschreven. De volgende aspecten komen hier aan de orde: de aanleiding en de 

onderzoeksopzet, de veldwerkzaamheden inclusief het zintuiglijk onderzoek, het chemisch 

onderzoek en de interpretatie van de verzamelde gegevens. 

 

Aan de hand van de resultaten van zowel het verkennend- en nader onderzoek en het 

asbestonderzoek wordt de conclusie en het advies beschreven (hoofdstuk 8).  

 

                                                
1 De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de 

eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd. 
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2  Vooronde rzoek  en  onde rzoekss t ra teg ie  

2 .1  A l g emeen  

Het doel van een vooronderzoek is het verzamelen van inzichten over de eventuele 

aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting 

gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Om dit doel 

te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de 

beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te 

verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en 

heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw en geohydrologie, te verwachten 

bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. 

 

In de NEN57252 wordt onderscheid gemaakt in algemene en specifieke onderzoeksaspecten 

die verzameld moeten worden. Voor dit vooronderzoek geldt dat specifieke informatie 

verzameld moet worden over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te 

voeren bodemonderzoek. 

 

Het vooronderzoek wordt afgesloten met een conclusie, die zal leiden tot een 

onderzoekshypothese. De hypothese betreft voor elke (deel)locatie de verwachting met 

betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.  

 

In de volgende paragrafen is de verkregen informatie vastgelegd.  

2 .2  B r onv e r w i j z i n g  

In tabel 2.1 zijn de geraadpleegde bronnen van dit vooronderzoek weergegeven.  

Tabel 2.1: Bronverwijzing 

Nr.  Bron  Verwijzing  

1.  Topografische ligging en kadastrale 

gegevens 

PDOK; www.google.nl/maps; www.kadaster.nl   

2.  Historische kaarten  www.topotijdreis.nl  

3.  Gemeentelijke bronnen  Mevr. A. Voorpostel, Gemeente Tubbergen; bouwarchief, 

tankarchief 

4.  Regionale en landelijke bronnen   www.bodemloket.nl 

5.  Informatie terreineigenaar/gebruiker - 

6.  Geohydrologische gegevens www.dinoloket.nl; www.grondwatertools.nl 

7.  Ligging kabels en leidingen  www.klic-online.nl  

8.  Terreinverkenning  21-12-2018 

 

Wanneer er twijfels zijn over de eventuele betrouwbaarheid van de bron, wordt hierover in 

de betreffende paragraaf expliciet aandacht besteed en wordt tevens aangegeven of deze 

bron invloed heeft gehad op de uiteindelijke conclusie van het vooronderzoek. 

  

                                                
2 NEN5725 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober 

2017). 
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2 .3  Loca t i e g egev en s  

De onderzoekslocatie is gelegen in het zuidelijke deel van het dorp Manderveen, aan de 

Manderveenseweg. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie B, 

nummers 3713, 2935 en 4915. Binnen het onderzoeksgebied valt onder andere een 

dorpsgebouw (“Kultuurhuus”), zalencomplex en een voormalige landbouwersbank. De ruimte 

rondom de gebouwen is in gebruik als weiland/ijsbaan en parkeerterrein. De oppervlakte van 

de gehele onderzoekslocatie bedraagt 1,6 ha.  

 

In afbeelding 2.1 is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage 1 

zijn de geografische ligging van de onderzochte locatie en een situatietekening opgenomen. 

In bijlage 6 zijn foto’s van de locatie opgenomen.  

 

LUCHTFOTO 

 
Afbeelding 2.1: Onderzoekslocatie (bron: 1) 

 

De algemene locatiegegevens zijn opgenomen in tabel 2.2.  

Tabel 2.2: Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Algemene gegevens onderzoekslocatie 

Locatie omschrijving: Diverse (bedrijfs)gebouwen, parkeerplaats en weiland. 

Oppervlakte onderzoekslocatie: 11.610 m2 

Bebouwing: Dorpsgebouw, zalencentrum, voormalige bank 

Verharding: Klinkers, 2.900 m2 

Kadastrale aanduiding: Gemeente Tubbergen, Sectie B 

Eigenaar: particulier 

 

 

Uit informatie van de Gemeente Tubbergen is bekend dat onder de klinkerverharding rondom 

de opstallen vermoedelijk een puinfundatie aanwezig is. Het is onbekend wanneer de 

puinfundatie is aangebracht.   
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2 .4  Voo r ma l i g  g eb r u i k  

In onderstaande afbeelding zijn historische kaarten opgenomen. Hieruit blijkt dat de locatie in 

de periode vóór 1920 niet bebouwd is geweest. In 1950 zijn de eerste gebouwen rondom de 

onderzoekslocatie aanwezig. Uit een informatiebord op de onderzoekslocatie blijkt dat dat 

aan de overzijde van de straat een smederij gesitueerd is geweest (Manderveenseweg 75). 

Op de locatie van de voormalige landbouwbank is tevens bebouwing aanwezig. Vermoedelijk 

is dit pand rond 1940 gesloopt en is vervolgens het huidige gebouw gebouwd (bouwjaar 

1940, BAG bestand). Tot medio 1990 waren op het perceel meerdere kleinere gebouwen 

aanwezig. Medio jaren ’90 is sprake van één aaneengesloten zalencomplex (zalencentrum 

Peddemös). 

 

In onderstaande afbeelding is de historische situatie uit het verleden zichtbaar weergegeven. 

 

  
1920 1950 

 
 

1990 2010 

 Afbeelding 2.2: historische kaarten met in blauw locatiegrenzen (bron: 2) 
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2 .5  Hu id i g  g eb r u i k  e n  t e r r e i nv e r k enn i n g   

Het locatiebezoek is uitgevoerd op 24 december 2018 door de heer W. Hofste van Geofoxx. 

Hierbij is de bebouwing en de openbare ruimte geïnspecteerd. In de onderstaande figuur zijn 

een aantal foto’s weergegeven van de onderzoeklocatie.  

 

  
Voormalige landbouwersbank  Zalencentrum “Peddemors” 

  
Parkeerplaats aan de achterzijde van het 

zalencentrum 

De ijsbaan ten zuiden van de sportvelden 

 

 

Speeltuin ten zuiden van het zalencentrum  

Afbeelding 2.3: impressie van de locatie 

  

De ruimte rondom de gebouwen is vrijwel allemaal verhard met klinkers. Aan de achterzijde 

is een grote parkeerplaats aanwezig met de sportvelden van de plaatselijke 

voetbalvereniging. Op de parkeerplaats is tevens een olie-vet afscheider aanwezig en een 

ondergrondse container voor de opslag van afval.  
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Rondom de parkeerplaats zijn een tweetal weilanden aanwezig. Één van deze weilanden is in 

de winterperiode in gebruik als ijsbaan. Het maaiveldniveau van dit weiland ligt lager en 

wordt in deze periode onder water gezet.  

 

Ten zuiden van het zalencentrum en ten oosten van het weiland welke ook als ijsbaan wordt 

gebruikt is een speeltuin aanwezig. 

 

Tijdens het locatiebezoek is gebleken dat er geen bijzonderheden en/of (aanwijzingen van 

voormalige) activiteiten waargenomen op basis waarvan de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem kan zijn beïnvloed.  

2 .6  O mgev i ng   

Aan de westzijde van de onderzoekslocatie is de Manderveenseweg gelegen, welke 

Manderveen met Tubbergen verbind. Aan de oostzijde zijn de sportvelden van sportclub 

Manderveen gelegen. Aan de zuidzijde zijn medio 2018 een aantal woonhuizen gebouwd. 

Aan de noordzijde van de onderzoeklocatie is een woonwijk gelegen.   

2 .7  B esch i k ba r e  b odem i n f o r ma t i e  

Uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Tubbergen zijn de gegevens opgevraagd. 

Hieruit is gebleken dat van de onderzoeklocatie geen bodeminformatie beschikbaar is.  

2.7.1 Gebiedsgericht bodembeleid  

In het kader van een bodembeleid is een bodemkwaliteitskaart opgesteld. In tabel 2.4 is een 

overzicht gegeven van de voor de locatie geldende klasseindeling uit de 

bodemkwaliteitskaart.  

Tabel 2.4: Bodemkwaliteitskaart 

Omschrijving  

Functiekaart: Wonen na 1945  

Ontgravingskaart: Bovengrond: schoon Ondergrond: schoon 

Toepassingskaart: Schoon   
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2 .8  B odemopbouw en  geohy d r o l o g i e  

De regionale bodemopbouw is in beeld gebracht doormiddel van een doorsnede in het 

REGIS-II model DinoLoket (TNO). De doorsnede is in onderstaande figuur weergegeven.  

 

Afbeelding 2.4: bodemopbouw 

 

De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied. De 

grondwaterstroming is overwegend westelijk. Vanaf circa 20 m-mv bestaat de bodem 

volledig uit klei. Dit wordt gezien als geohydrologische basis.  

2 .9  Conc l u s i e  v oo r onde r z o e k  en  o nde r z o ek shy po th e s e  

Gezien de beschikbare bodeminformatie is de onderzoekslocatie ‘onverdacht’ op de 

aanwezigheid van een chemische bodemverontreiniging. Het fundatiemateriaal onder de 

klinkerverharding is verdacht op de aanwezigheid van asbest. 

2 .10  O nde r z o e k s s t r a t e g i e   

Bodem 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is uit de NEN5740/A13 gekozen voor de 

onderzoeksstrategie voor een milieuhygiënisch onverdachte niet-lijnvormige locatie (ONV-

NL). 

 

Asbest 

Het asbestonderzoek vindt plaats met een boor met een kleine diameter en is derhalve 

indicatief van aard. Het materiaal (voor zover ongebonden) ter plaatse van de 

klinkerverharding wordt beoordeeld op het voorkomen van asbest. Asbestverdachte 

materialen worden analytisch beoordeeld op het voorkomen van asbest. 

 

Voor een overzicht van de werkzaamheden en analyses wordt verwezen naar paragraaf 3.2. 

                                                
3 NEN 5740/A1 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – 

Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond, februari 2016) 

Boxtel: 

Zand, matig fijn, lokaal met leemlagen. 

 

Drente: 

Zand, leem en kleilagen.  

 

Peize: 

Zand en grind met stenen  

 

Breda: 

Klei 
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3  Ve ld -  en labora tor iumwerkzaamheden  

3 .1  Kwa l i t e i t  

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en 

kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch 

bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 

waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en:  

 Vigerend protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 

boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen); 

 Vigerend protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters); 

 Vigerend protocol 2018 (locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem). 

 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een 

onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. 

 

Een algemene toelichting op de werkwijze bij het verrichten van boringen, het plaatsen van 

peilbuizen en het bemonsteren van de grond en het grondwater is weergegeven in bijlage 5. 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de volgende geregistreerde veldmedewerker: 

 de heer H. Klein Elhorst (BRL 2001, 2002 en 2018). 

3 .2  U i tg evoe r d e  v e l d -  en  l a bo r a t o r i umwer kz aamheden  

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de 

verrichte analyses. In overleg met de gemeente Dinkelland is besloten dat de 

veldwerkzaamheden enkel uitgevoerd worden ter plaatse van de verhardingen en de ijsbaan 

in het zuidoostelijke terreindeel. Er zijn geen veldwerkzaamheden verricht op het gedeelte dat 

nu als speeltuin in gebruik is.  

Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Soort onderzoek Veldwerk Analyses 

Aantal m² locatie aantal diepte  

(m-mv) 

aantal pakket 

Chemisch 

onderzoek 

(10.910 m²) 

15x boring 

4 boring 

2x peilbuis 

0,5 

2,0 

3,0 

6x 

3x  

2x 

STAPgr1) 

Zink  

STAPgw2) 

Indicatief 

asbestonderzoek 

(2.900 m²). 

1x asbestgat 0,5 1 

1 

NEN 5898grond4) 

NEN 58964) 

1 :           gecombineerd met bodemonderzoek;  
2 : standaardpakket grond: bepaling van percentages droge stof, organische stof en lutum, en analyse 

op barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10), polychloorbifenylen (som-PCB) en minerale 

olie; 
3 : standaardpakket grondwater: analyse op barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, 

lood, molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, 

tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 

(vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-

dichlooretheen, som-1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, 

tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 

1,3-dichloorpropaan, som-dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen (per) en 

bromoform); 
4 : kwantitatieve analyse asbest in grond fijne fractie (<20mm) conform NEN5898;  
5 :          kwalitatieve analyse op asbest (materiaal) conform NEN5896.  
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Het verrichten van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen en de bemonstering van de 

grond heeft plaatsgevonden op 15 en 16 januari 2019. Het grondwater is bemonsterd op 22 

januari 2019.  

 

Alle meetpunten zijn ingemeten vanaf een vast punt. De situering van de 

monsternamepunten is weergegeven in bijlage 1.2. 

 

De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen 

bodemopbouw), beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch 

onderzoek bemonsterd. Een grondmonster heeft betrekking op een maximaal bodemtraject 

van 0,5 meter.  

 

Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de diepte van de grondwaterspiegel 

bepaald en zijn de zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid van 

het grondwater vastgesteld.  

 



Verkennend- en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek 

Manderveenseweg 72 te Manderveen 

 

Projectnummer Datum 

20181610/RREK juli 2019 10 / 25 

4  Resu l ta ten onde rzoek  

4 .1  Resu l t a t en  v e l donde r z o e k  

In de boorstaten (bijlage 2) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein 

weergegeven. Een globale beschrijving is opgenomen in tabel 4.1. 

Tabel 4.1: Lokale bodemopbouw 

Diepte 

(m-mv) 

Bodemsamenstelling Opmerkingen 

0,0 – 1,0 Zand, matig fijn, matig siltig, matig 

humeus 

 

1,0 – 2,6 Zand, matig fijn, zwak siltig Bijmengingen met grind  

 

Bij het zintuiglijk onderzoek zijn bodemvreemde materialen aangetroffen in de vorm van puin, 

baksteen en kolengruis. Daarnaast is ter plaatse van boring 1 in de ondergrond een sliblaag 

aangetroffen, welke slakken bevat. Ter plaatse van boring 12 is bij de boorwerkzaamheden 

asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Vervolgens is ter plaatse een asbestgat 

gegraven, om de omliggende bodem te bemonsteren. Voor de waargenomen afwijkingen 

wordt verwezen naar tabel 4.2 en bijlage 2. 

Tabel 4.2: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen 

Boring Diepte boring 

(m -mv) 

Traject 

(m -mv) 

Grond Waargenomen bijzonderheden 

01 1,80 1,00 - 1,30 Zand sterk slakhoudend 

  1,30 - 1,60 Zand zwak slakhoudend, zwak baksteenhoudend, zwak 

houthoudend, zwak slibhoudend 

  1,60 - 1,80 Zand sporen baksteen, gestaakt 

03 1,50 0,15 - 0,25 Zand sporen metaal, sporen baksteen 

04 2,60 0,07 - 0,50 Zand zwak grindhoudend, zwak puinhoudend 

07 0,50 0,15 - 0,30 Zand sporen baksteen, sporen kolengruis, scherfje baksteen 

  0,30 - 0,50 Zand scherfje baksteen 

11 1,00 0,20 - 0,50 Zand zwak aardewerkhoudend, stuk tegel 

12 0,70 0,07 - 0,25 Zand zwak baksteenhoudend, 1x asbestverdacht plaatje 

  0,25 - 0,30 Geen 

bodem 

uiterst baksteenhoudend, sterk zandhoudend, langs 

geboord 

21 0,50 0,00 - 0,35 Zand zwak baksteenhoudend 

 

De resultaten van de metingen aan het grondwater zijn opgenomen in tabel 4.3.  

Tabel 4.3: Meetgegevens grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 

(m -mv) 

Grondwaterstand 

(m -mv) 

pH 

(-) 

EGV 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

01 0,72 - 1,72 0,80 6,4 336 24 

04 1,54 - 2,54 0,90 6,0 314 12,5 

Toelichting tabel 4.3: 

pH = zuurgraad 

EGV = elektrisch geleidingsvermogen 

 

 

Op basis van de verzamelde (veld)informatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te 

analyseren grond- en grondwatermonsters. Een overzicht van de uitgevoerde analyses is 

weergegeven in tabel 4.4 (grond) en tabel 4.5 (grondwater).  
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Tabel 4.4: Monsterselectie en analyses grondmonsters 

Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Deelmonsters Analyse-pakket Motivatie 

mm1 1,00 - 1,60 01 (1,00 - 1,30) 

01 (1,30 - 1,60) 

Standaardpakket 

grond 

Bodem met slakken en slib in de 

ondergrond 

mm2 0,07 - 0,30 03 (0,15 - 0,25) 

06 (0,07 - 0,30) 

07 (0,15 - 0,30) 

Standaardpakket 

grond 

Bodem met bodemvreemde 

bijmengingen aan straatzijde 

mm3 0,00 - 0,50 04 (0,07 - 0,50) 

11 (0,20 - 0,50) 

21 (0,00 - 0,35) 

Standaardpakket 

grond 

Bodem met bodemvreemde 

bijmengingen aan de achterzijde 

bebouwing 

mm4 0,00 - 0,50 02 (0,00 - 0,35) 

09 (0,15 - 0,40) 

15 (0,00 - 0,50) 

18 (0,10 - 0,50) 

22 (0,00 - 0,50) 

Standaardpakket 

grond 

Zintuigelijk schone bovengrond 

mm5 0,50 - 1,50 01 (0,50 - 1,00) 

03 (1,00 - 1,50) 

04 (0,50 - 1,00) 

05 (1,00 - 1,50) 

Standaardpakket 

grond 

Ondergrond met humeuse 

bijmengingen (geroerd) 

mm6 1,00 - 1,50 04 (1,00 - 1,50) 

13 (1,00 - 1,50) 

17 (1,10 - 1,50) 

22 (1,00 - 1,50) 

Standaardpakket 

grond 

Zintuigelijk schone ondergrond 

Tabel 4.5: Monsterselectie en analyses grondwatermonsters 

Peilbuis  Monster Filtertraject 

(in m-mv) 

Analyse 

01 01-1-1 0,72 - 1,72 Standaardpakket grondwater 

04 04-1-1 1,54 - 2,54 Standaardpakket grondwater 

4 .2  Resu l t a t en  l abo r a t o r i umonde r z oe k  

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van SYNLAB Analytics & 

Services B.V. te Rotterdam. De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van 

het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 

16675). In het Besluit bodemkwaliteit wordt de achtergrondwaarde (AW) voor grond en in 

de Circulaire worden de streefwaarde (S) voor grondwater en de interventiewaarde (I) voor 

grond en grondwater onderscheiden. De bodemindex geeft de mate van overschrijding weer, 

waarbij de achtergrond- en streefwaardeindex 0 heeft en de interventiewaarde index 1. 

 

In tabel 4.6 en tabel 4.7 is een samenvatting van de analyseresultaten van respectievelijk de 

grond- en grondwatermonsters opgenomen. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 

3. Een volledig overzicht van de toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4. 
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Tabel 4.6: Toetsingsresultaten grond  

Analyse- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

> AW (+index) > 0,5x(AW+I) > I (+index) 

mm1 1,00 - 1,60 PCB (som 7) (0,02) 

Kobalt [Co] (0,02) 

Koper [Cu] (0,17) 

Molybdeen [Mo] (0,03) 

Cadmium [Cd] (0,03) 

Lood [Pb] (0,06) 

PAK 10 VROM (0,18) 

Minerale olie (totaal) (0,02) 

- Nikkel [Ni] (1,52) 

Zink [Zn] (1,02) 

mm2 0,07 - 0,30 Cadmium [Cd] (0,02) 

Lood [Pb] (0,03) 

PAK 10 VROM (-) 

- Zink [Zn] (1,25) 

mm3 0,00 - 0,50 - - - 

mm4 0,00 - 0,50 - - - 

mm5 0,50 - 1,50 - - - 

mm6 1,00 - 1,50 - - - 

 

Tabel 4.7: Toetsingsresultaten grondwater  

Analyse- 

monster 

Filterdiepte 

(m -mv) 

> S (+index) > 0,5x(S+I) > I (+index) 

01-1-1 0,72 - 1,72 Barium (0,02) 

Zink (0,09) 

- - 

04-1-1 1,54 - 2,54 Barium (0,02) - - 

 

Naar aanleiding van de resultaten van het chemisch onderzoek is, in overleg met de 

opdrachtgever, aanvullend chemisch onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het gehalte 

aan zink in mengmonster mm2 van de bovengrond. Om vast te kunnen stellen of sprake is 

van een puntbron of dat de verontreiniging homogeen over de locatie is verdeeld, zijn de 

deelmonsters van mm2 afzonderlijk geanalyseerd op de genoemde parameter. De resultaten 

zijn weergegeven in tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8: Analyseresultaten en toetsing, uitsplitsing mm2 parameter zink 

 

 

 

 

 
Toelichting tabel 4.6, tabel 4.7 en tabel 4.8: 

- : geen verhogingen ten opzichte van dit toetsingsniveau aangetoond 

> AW : > Achtergrondwaarde 

> S : > Streefwaarde 

> 0,5x(AW+I) : triggerwaarde waarbij in beginsel nader (chemisch) onderzoek noodzakelijk is 

> 0,5x(S+I) : triggerwaarde waarbij in beginsel herbemonstering noodzakelijk is 

> I : > Interventiewaarde 

Index(grond) : (GSSD - AW) / (I - AW) 

Index(grondwater) : (GSSD - S) / (I - S) 

GSSD : Gestandaardiseerde waarde omgerekend naar standaard bodem 

  

Deelmonster 

Traject (m -mv) 

> AW (+index) > 0,5x(AW+I) > I (+index) 

03 (0,15 - 0,25) - - Zink (7,53) 

06 (0,07 - 0,30) - - - 

07 (0,15 - 0,30) - - - 
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4 .3  Asbe s t onde r z o ek  

Naar aanleiding van het aantreffen van asbestverdacht plaatmateriaal is een asbestgat 

gegraven ter plaatse van boring 12. Het asbestgat had een geringe omvang, derhalve dient 

het asbestonderzoek als “indicatief” beschouwd te worden. Zowel de grond als het 

asbestverdachte plaatmateriaal uit het gat is in het veld- en analytisch beoordeeld op het 

voorkomen van asbest.  

 

Voor de bodemopbouw en zintuigelijke afwijkingen wordt verwezen naar de boorstaten in 

bijlage 2.  

 

Bij een indicatief asbestonderzoek wordt het gehalte asbest getoetst aan de een 

asbestgehalte van 0 mg/kg d.s. In tabel 4.9 is een samenvatting van de resultaten 

weergegeven van het asbestonderzoek.  

 

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Een volledig overzicht van de 

toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4. 

Tabel 4.9: Resultaat asbestanalyse monsternamepunt 12; gewogen asbestconcentraties in 

mg/kg.ds) 

Mengmonster 

(trajecten in 

m-mv) 

grond/ 

puin1) 

Grove fractie> 20 mm Fijne fractie <20 

mm 

Totaal 

gewogen 

gehalte4) 

Overschrijding  

norm 

Aantal2) Soort3) Gehalte4) Soort 3) Gehalte4) 

12 (0-0,25) grond 1 S 27,8 - 0,00 27,8 JA 

Toelichting tabel 4.9: 

--: niet aangetoond/niet geanalyseerd; 
1) : op basis van de definitie in de NEN5707/NEN5897: bij meer dan 50% puin wordt de NEN5897 

gehanteerd; 
2) : aantal stukjes asbesthoudend materiaal die zintuiglijk zijn waargenomen en verzameld in een 

asbestverzamelmonster (zoals gerapporteerd door het laboratorium); 
3) : het soort asbest dat is aangetroffen (A = amfibool asbest; S =serpentijnasbest); 
4) : gewogen asbestconcentraties. De concentraties asbest is als volgt berekend: concentratie 

serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest (amosiet, 

crocidoliet). De concentraties worden tevens gecorrigeerd aan de hand van het ontgraven volume en het 

percentage grove materialen (>20mm); 
5) : overschrijding van de ‘nul-norm’ (>0 mg/kg.ds.); 

 

De norm voor een indicatief asbestonderzoek, 0 mg/kg d.s., wordt overschreden. Formeel 

dient de locatie als “asbestverdacht” beschouwd te worden en is aanleiding om een 

verkennend of nader asbestonderzoek uit te voeren. Hiermee kan vastgesteld worden of de 

locatie verdacht is op het aantreffen van een asbestverontreiniging. Echter ligt het 

aangetroffen indicatieve gehalte beneden de 50 mg/kg, en lijkt de kans op het aantreffen van 

een asbestverontreiniging (> 100 mg/kg) relatief klein, aangezien er ‘slechts’ één plaatje 

asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat op het overgrote 

deel van de locatie geen asbestverdachte bijmengingen zijn aangetroffen, en deze 

waarschijnlijk betrekking hebben op de bijmengingen met puin en baksteen ter plaatse van 

de verharding.  
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5  I n te rp re ta t ie  r esu l ta te n  verkennend 

onde rzoek   
 

In de bodem rondom het voormalig zalencentrum en de landbouwersbank zijn 

bodemvreemde bijmengingen aangetroffen. In de bovengrond ter plaatse van de aanwezige 

bebouwing gaat het met name om bodemvreemde bijmengingen met puin en baksteen. Aan 

de achterzijde van de Landbouwersbank is in de ondergrond een laag aangetroffen welke slib 

en slakken bevat. De boring op deze locatie is afgewerkt met een peilbuis. Bij het verrichten 

van de boor-en graafwerkzaamheden is aan de achterzijde van het zalencentrum onder de 

verharding tevens asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen.  

5 .1  Gr ond  e n  g r o ndwa te r  

Op basis van de zintuigelijke waarnemingen zijn diverse mengmonsters samengesteld van de 

grond. Met de slakkenhoudende grond uit de boring achter de landbouwersbank is 

mengmonster 1 (mm1) samengesteld. Van de grond met bodemvreemde bijmengingen aan 

de voorzijde van het zalencentrum is mm2 samengesteld en van de grond afkomstig van de 

achterzijde van het gebouw mm3. De overige mengmonsters (mm4 t/m mm6) zijn 

samengesteld met monsters uit de boven- of ondergrond welke geen bodemvreemde 

bijmengingen bevat.  

 

Uit de resultaten is gebleken dat de slakkenhoudende ondergrond (mm1) sterk verontreinigd 

is met zink en nikkel (interventiewaarde overschrijding). Omdat beide monsters uit het 

mengmonster in zekere mate bodemvreemde bijmengingen bevatten (slakken) is het 

mengmonster niet uitgesplitst. Het mengmonster van de bovengrond aan de voorzijde van 

het zalencentrum (mm2) is sterk verontreinigd met zink. Naar aanleiding hiervan zijn de 

monsters van mm2 afzonderlijk geanalyseerd op de parameter zink. Hieruit is gebleken dat 

enkel boring 3 sterk verontreinigd is met zink (interventiewaarde overschrijding). In de 

overige monsters uit mm2 zijn geen gehalten aangetroffen boven de achtergrondwaarde. 

 

In de overige mengmonsters (mm3 t/m mm6) zijn geen parameters aangetoond in gehalten 

boven de achtergrondwaarde.  

 

In het grondwater zijn ter plaatse van beide peilbuizen licht verhoogde concentraties aan 

barium aangetoond. Daarnaast is het grondwater ter plaatse van peilbuis 1, waar de 

ondergrond sterk verontreinigd is met zink en nikkel, tevens sprake van een 

streefwaardeoverschrijding met zink. Mogelijk is de verontreiniging met zink in de grond 

beperkte mate uitgespoeld naar het grondwater. De licht verhoogde concentratie aan barium 

is vermoedelijk van nature aanwezig.  

5 .2  Asbe s t  

Bij de zintuiglijk inspectie van de grond uit de verrichte boringen is op één positie (boring/gat 

12) asbestverdacht materiaal aangetoond (fractie >20 mm). Dit materiaal blijkt na analyse 

ook daadwerkelijk asbesthoudend te zijn. Naar aanleiding hiervan is een monster genomen 

van de fijne fractie (< 20 mm) rondom het asbestverdacht materiaal. Uit de 

analyseresultaten blijkt dat in de fijne fractie (<20 mm) geen asbest aanwezig is. 

 

Aangezien asbest is aangetoond, dient de locatie als “asbestverdacht” beschouwd te 

worden. Het gewogen gehalte aan asbest bedraagt omgerekend (indicatief) 27 mg/kg d.s.  

Op basis hiervan is besloten een asbestonderzoek uit te voeren, hiervoor wordt verwezen 

naar hoofdstuk 7. 



Verkennend- en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek 

Manderveenseweg 72 te Manderveen 

 

Projectnummer Datum 

20181610/RREK juli 2019 15 / 25 

6  Nader  bodemonderzoek  

6 .1  Aan l e i d i n g  en  d o e l   

De aanleiding voor het laten uitvoeren van een nader bodemonderzoek wordt gevormd door 

de aangetoonde bodemverontreiniging met nikkel en zink aan de achterzijde van de 

voormalige landbouwersbank, en verontreiniging met zink aan de voorzijde. De aangetoonde 

gehalten in de grond overschrijden de interventiewaarde.  

 

Het doel van het onderzoek is: 

 het vaststellen van de mate en omvang van de verontreinigende stof in de grond; 

 het vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en 

de bepaling van de spoedeisendheid. 

 

Daarnaast is het doel het indicatief vaststellen op welke wijze de verontreinigde grond kan 

worden verwerkt. 

6 .2  O nde r z o e k sop z e t  

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de NTA 5755 (“Strategie voor het uitvoeren van 

nader onderzoek – Onderzoek naar de aard en omvang van bodemverontreiniging”, NNI, juli 

2010).   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto geeft locatie van verontreinigingen (rode cirkel/ groene cirkel) weer. 

 

Op basis van de huidige beschikbare informatie is een ‘conceptueel model’ opgesteld. Hieruit 

blijkt dat: 

- De locaties beide verhard zijn met klinkers. De onderliggende bodem bestaat 

voornamelijk uit zand; 

- De bovengrond aan de voorzijde van de voormalige landbouwersbank sterk 

verontreinigd is met zink (rode cirkel); 

- De ondergrond aan de achterzijde van de landbouwersbank sterk verontreinigd 

is met nikkel en zink (groene cirkel); 

- Het grondwater aan de achterzijde van de landbouwersbank slechts licht 

verontreinigd is met zink en barium; 

- Gezien de parameters (zware metalen) en vastgestelde kwaliteit van het 

grondwater, wordt de verontreiniging als “immobiel” onderzocht; 
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- De verontreiniging wordt gezien als een historische verontreiniging, dit wordt 

bevestigd door de historische gegevens, waaruit blijkt dat na 1990 de locatie 

niet noemenswaardig is veranderd; 

- Verwacht wordt, gezien het mate en type bodemvreemde bijmenging, dat de 

verontreiniging hieraan te relateren is; 

- In overleg met de opdrachtgever is besloten om op de twee locaties 

rastergewijs de verontreinigingen af te perken, op basis van bodemvreemde 

bijmengingen en bodemopbouw; 

- Verwacht wordt dat de omvang van de sterke grondverontreinigingen met 

zware metalen beperkt is  (<25 m3). 

6 .3  Kwa l i t e i t  

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en 

kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch 

bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging 

Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en 

waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en vigerend protocol 2001 (Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en 

waterpassen). 

 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een 

onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. 

 

Een algemene toelichting op de werkwijze bij het verrichten van boringen, het plaatsen van 

peilbuizen en het bemonsteren van de grond en het grondwater is weergegeven in bijlage 5. 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de geregistreerde veldmedewerker de heer H. 

Klein Elhorst.  

6 .4  U i tg evoe r d e  v e l d -  en  l a bo r a t o r i umwer kz aamheden  

In totaal zijn 17 boringen (nr. 101 t/m 117) verricht om de omvang van de verontreinigingen 

in kaart te brengen. De boringen zijn als volgt over de locaties verdeeld: 

- Voorzijde, verontreiniging met zink in de bovengrond: 

o Boringen nr. 107 t/m 111; 

- Achterzijde, verontreiniging met nikkel en zink in de ondergrond: 

o Boringen nr. 101 t/m 106 en 113 t/m 117.  

 

Aan de achterzijde van de voormalige landbouwersbank zijn boringen 101 t/m 106 verricht 

tot circa 2 m-mv, om de verontreiniging met nikkel en zink af te perken. Hierbij zijn in de 

bovengrond bodemvreemde bijmengingen aangetroffen in de vorm van o.a. kolengruis, 

slakken en baksteen. Naar aanleiding hiervan zijn boringen 113 t/m 117 bijgeplaatst om de 

verspreiding van deze bodemvreemde bijmengingen in de bovengrond nader in kaart te 

brengen. 

 

In tabel 6.1 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de 

verrichte analyses. 
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Tabel 6.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Deellocatie Veldwerk  Analyses 

 boringen1 

 

verharding 

(cm) 

grond 

Voorzijde landbouwersbank 6 x 1 m-mv Klinkers (8) 4 x zink 

Achterzijde landbouwersbank 6 x 2 m-mv Klinkers (8) 3 x zink en nikkel  

 5 x 1 m-mv Klinkers (8) 3 x standaardpakket grond2 

Toelichting tabel 6.1: 
1 : boringen met maximale boordiepte; 
2: standaardpakket grond: bepaling van percentages droge stof, organische stof en lutum, en analyse op 

barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische 

aromatische koolwaterstoffen (PAK 10), polychloorbifenylen (som-PCB) en minerale olie. 

 

Het verrichten van de boringen en de bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden op 

11 februari 2019. 

6 .5  Resu l t a t en  v e l donde r z o e k  

In de boorstaten (bijlage 2) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein 

weergegeven.  

 

Op basis van de verzamelde (veld)informatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te 

analyseren grondmonsters. In tabel 6.2 zijn de aangetroffen bodemvreemde bijmengingen 

weergegeven.  

Tabel 6.2: zintuigelijke bijmengingen  

Boring Diepte boring 
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

Achterzijde landbouwersbank 
102 2,00 0,30 - 0,50 Zand matig slakhoudend 

  1,50 - 1,80 Zand zwak houthoudend 

103 2,00 0,30 - 0,50 Zand zwak slakhoudend, zwak kolengruishoudend 
104 1,10 0,85 - 1,10 Zand sterk slakhoudend, gestaakt 

105 2,00 0,30 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend, resten kolengruis 

  0,90 - 1,00 Zand zwak slakhoudend 

  1,00 - 1,25 Zand langs slakken en of puin 

Voorzijde landbouwersbank 

108 0,80 0,12 - 0,40 Zand zwak kolengruishoudend, zwak slakhoudend 
109 0,75 0,00 - 0,30 Zand zwak wortelhoudend, opgebracht 
110 1,00 0,25 - 0,45 Zand sporen kolengruis, sporen puin 
Achterzijde landbouwersbank 

112 1,00 0,25 - 0,40 Zand sporen kolengruis 

113 1,00 0,30 - 0,60 Zand matig slakhoudend, zwak kolengruishoudend 
114 0,70 0,30 - 0,50 Zand zwak slakhoudend, zwak aardewerkhoudend 
115 1,20 0,20 - 0,40 Zand sporen kolengruis, sporen slakken, sporen glas 
116 0,80 0,30 - 0,50 Zand matig puinhoudend, resten kolengruis 

 

Aan de achterzijde van de landbouwersbank zijn enkele boringen gestaakt op een laag met 

slakken in de ondergrond. Deze boringen waren gepositioneerd op de locaties waar het 

straatwerk was verzakt. Aan de rand van het verzakte straatwerk zijn tevens boringen 

verricht om de verspreiding van de laag met slakken in kaart te brengen. 

 

Daarnaast is ter plaatse van boring 112 t/m 116 een humeuse laag aangetroffen in de 

bovengrond, welke bijmengingen met slakken, kolengruis en puin bevat.  
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Aan de voorzijde zijn in de bovengrond in lichte mate bodenvreemde bijmengingen 

aangetroffen. De mate en type bijmengingen komen overeen met de bodemvreemde 

bijmengingen in de bovengrond aan de achterzijde van de landbouwersbank.  

6 .6  Resu l t a t en  l abo r a t o r i umonde r z oe k  

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van Synlab te Rotterdam. 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van het Besluit bodemkwaliteit en 

de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 16675). Een overzicht van de 

uitgevoerde analyses en toetsingsresultaten is weergegeven in tabel 6.3. De certificaten zijn 

bijgevoegd in bijlage 3.  

 

 

 

Tabel 6.3: zintuigelijke bijmengingen  

Analyse- 

monster 

Deelmonsters Analyse Motivatie Overschrijdingen Wbb  

(bodemindex) 

Achterzijde landbouwersbank (ondergrond)  
101-2 101 (1,00 - 1,50) Nikkel en zink Noordwestzijde 

verontreiniging 

Nikkel (0,09) 

 

103-3 103 (1,00 - 1,50) Nikkel en zink Zuidoostzijde 

verontreiniging 

- 

105 105 (0,90 - 1,00) 

105 (1,00 - 1,25) 

Nikkel en zink Zuidzijde verontreiniging - 

Voorzijde landbouwersbank  

107 107 (0,12 - 0,40) 

107 (0,40 - 0,80) 

Zink  Oostzijde verontreiniging - 

108-1 108 (0,12 - 0,40) Zink  Westzijde verontreiniging - 

109-1 109 (0,30 - 0,50) Zink Noordzijde verontreiniging - 

110-1 110 (0,25 - 0,45) Zink Zuidzijde verontreiniging  - 

Achterzijde landbouwersbank (bovengrond)  

102  102 (0,50 - 0,80) Standaardpakket 

grond 

geroerde bovengrond  - 

116  116 (0,30 - 0,50) Standaardpakket 

grond 

geroerde bovengrond PAK (0,04) 

117  117 (0,25 - 0,40) Standaardpakket 

grond 

geroerde bovengrond Zink (0,15) 

PAK (0,02) 

Minerale olie (0,0) 

Index(grond) : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat geen gehalten zijn aangetroffen met een 

bodemindex > 0,5 (voormalige tussenwaarde).  

6 .7  I n t e r p r e t a t i e  r e s u l t a t e n  

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie reeds lange tijd in gebruik 

is. Daarnaast bevestigingen de bodemvreemde bijmengingen (kolengruis, slakken en 

aardewerk) dit beeld. Daarom is er conform de Wet bodembescherming (Wbb) sprake van 

een zogenaamd ‘historische’ bodemverontreiniging (veroorzaakt voor 1987). Bij het 

interpreteren van de resultaten is onderscheid gemaakt tussen de drie afzonderlijke 

deellocaties.  

 

Achterzijde landbouwersbank (bovengrond) 

In de bovengrond aan de achterzijde  van de landbouwersbank zijn bij het nader onderzoek 

over een grotere oppervlakte bodemvreemde bijmengingen aangetroffen in de vorm van 

baksteen, kolengruis, slakken en puin. De laag bevindt zich globaal tussen 0,2 en 0,8 m-mv, 

en heeft een gemiddelde dikte van 0,3 meter. Tijdens het verkennend bodemonderzoek is 
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deze laag niet aangetroffen. Uit de analyseresultaten is gebleken dat deze laag hooguit licht 

verontreinigd is met PAK, zink en minerale olie. De aangetoonde verontreinigingen zijn te 

relateren aan het voorkomen van de bodemvreemde bijmengingen in deze laag.  

 

De aangetoonde bodemkwaliteit geeft geen aanleiding voor nader onderzoek. 

 

Achterzijde landbouwersbank (ondergrond) 

Ten tijde van het verkennend bodemonderzoek zijn in de ondergrond tussen 1,0 – en 1,6 m-

mv slib en slakken aangetroffen. De laag is sterk verontreinigd met zink en nikkel. Het 

grondater is licht verontreinigd met zink. Het straatwerk op de locatie is verzakt.  

 

Naar aanleiding van de resultaten zijn aan de rand van het verzakte straatwerk aanvullende 

boringen verricht om de verspreiding van de laag met slib en slakken nader in beeld te 

brengen. In de boringen (101, 103 en 105) waarin in de ondergrond geen bodemvreemde 

bijmengingen zijn aangetroffen, zijn de grondmonsters geanalyseerd op de parameters zink 

en nikkel. Uit de analysecertificaten is gebleken dat enkel het verdachte monster uit boring 

101 een gehalte aan nikkel bevat, welke de achtergrondwaarde overschrijdt. In de overige 

boringen zijn geen verhoogde gehalten met zink of nikkel aangetoond.  

 

horizontale kartering  

De verontreiniging in de ondergrond verspreid zich over een oppervlakte van circa 5 x 5 m 

(25 m2 ). Daarvan is naar schatting de grond over een oppervlak van 15 m2 sterk 

verontreinigd.  

 

Verticale kartering 

Op basis van de boringen in de kern van de verontreiniging en de boringen aan de rand, 

wordt verwacht dat sprake is geweest van een demping. De dikte van het pakket waarover 

slakken worden aangetroffen in de ondergrond, is in het midden van de verontreiniging 

groter. Uitgegaan wordt van een gemiddelde dikte van 1,0 m. Opgemerkt dient te worden 

dat de dikte van de verontreiniging in het centrale deel in verticale zin niet volledig is 

afgeperkt.  

 

Totale omvang 

Op basis van bovenstaande gegevens wordt er vanuit gegaan dat dat circa 25 m3 

verontreinigd is met zink en nikkel. Hiervan is naar schatting 15 m3 sterk verontreinigd (> 

interventiewaarde).  

 

Voorzijde landbouwersbank (bovengrond) 

Rondom boring 3, zijn vijf boringen verricht tot circa 1 m-mv. De bodem met bodemvreemde 

bijmengingen in de vorm van metaaldeeltjes en kolengruis is sterk verontreinigd met zink. In 

deze boringen zijn zwakke bijmengingen met baksteen, slakken en/of kolengruis aangetoond. 

Van de boringen (nr. 107 t/m 110) zijn de verdachte lagen geanalyseerd op de parameter 

zink. Uit de analyseresultaten is gebleken dat in de omliggende boringen geen gehalten aan 

zink aanwezig zijn, welke de achtergrondwaarde overschrijden.  

 

horizontale kartering  

De verontreiniging in de bovengrond verspreid zich over een oppervlakte van circa 7,5 x 4 m 

(30 m2 ). Daarvan is naar schatting de grond over een oppervlak van 10 m2 sterk 

verontreinigd.  

 

Verticale kartering 

De laag met bodemvreemde bijmengingen is gemiddeld 0,3 m dik.  

 

  



Verkennend- en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek 

Manderveenseweg 72 te Manderveen 

 

Projectnummer Datum 

20181610/RREK juli 2019 20 / 25 

Totale omvang 

Op basis van bovenstaande gegevens wordt er vanuit gegaan dat dat circa 10 m3 

verontreinigd is met zink. Hiervan is naar schatting 3 m3 sterk verontreinigd (> 

interventiewaarde).  

 

De contouren van de verontreiniging in de grond is weergegeven in bijlage 1.3.  

6 .8  T oe t s i ng  g ev a l  v an  e r n s t i g e  b odemv e r on t r e i n i g i n g  

Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken dient de gemiddelde 

concentratie van een stof in minimaal 25 m3 volume grond of 100 m3 bodemvolume met 

grondwater de betreffende interventiewaarde te overschrijden. 

 

De met zink en nikkel verontreinigde ondergrond in gehalten boven de interventiewaarde op 

aan de achterzijde van de landbouwersbank wordt ingeschat op ca. 15 m3 . De met zink 

verontreinigde bovengrond (> interventiewaarde) aan de voorzijde van de landbouwersbank 

wordt ingeschat op circa 3 m3.  

 

Op grond van bovenstaande wordt verwacht dat het bevoegd gezag onderhavige gevallen 

niet zal aanmerken als gevallen van ernstige bodemverontreiniging.  

 

Indien de als niet toepasbare geclassificeerde grond tijdens graafwerkzaamheden vrijkomt, 

dient dit te worden afgevoerd van locatie. Hergebruik van vrijkomende grond is enkel 

toegestaan met grond welke voldoet aan de kwaliteitsklasse industrie of schoner. 
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7  Verkennend asbes tonde rzoek  

7 .1  Aan l e i d i n g  en  d o e l   

De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek is het aantreffen van asbest in de 

bodem tijdens het bodemonderzoek. Hierdoor is de locatie bestempeld als “verdacht op het 

aantreffen van een abestverontreiniging”.  

 

Het doel van het asbestonderzoek is om te bepalen of de verdenking van een 

asbestverontreiniging terecht is en wat het (gewogen) asbestgehalte in grond is. 

7 .2  O nde r z o e k sop z e t  

Tijdens hetzelfde onderzoek is ter plaatse van boring 12 – aan de oostzijde van het 

cultuurhuisgebouw – een plaatje asbest in de bodem aangetroffen. Blijkens de analyse 

vertaalt dit zich naar het een asbestgehalte in de bodem van 27 mg/kg. Er is geen asbest in 

de fijne fractie (<20 mm) aangetoond.  

 

Conclusie vooronderzoek 

Ter plaatse van de bodem waar het asbest zich bevond was eveneens bijmenging met 

baksteen en dakpannen aanwezig. Dit maakt het gebied met grondboringen rondom 

hetzelfde gebouw waarin bouwmateriaal (baksteen / dakpannen / puin) is aangetroffen 

asbestverdacht. Puin (ongedefinieerd) wordt standaard gezien als asbestverdacht. 

Gedefinieerd puin is afhankelijk van de samenstelling (wel/geen bouw- sloopafval, leeftijd 

materiaal tussen 1945 - 1980).  

 

 
Afbeelding 7.1: Ligging onderzoekslocatie (paars contour), te midden van de locatie van voorafgaand 

onderzoek (oranje contour) en kadastrale grenzen (zwarte lijnen). Meetpunten voorgaan onderzoek eveneens 

zichtbaar. 

 

Deze asbestverdachte deellocatie (en daarmee de huidige onderzoekslocatie) beslaat het met 

klinkers verharde terrein aan de zuid- en oostzijde van het zalencentrum. De locatie omvat 

boring 12 (aangetoond asbest), boring 4 (aangetroffen puin) van voorgaand onderzoek 

(Afbeelding 7.1). De westzijde van het gebouw valt buiten de onderzoekslocatie, omdat de 

daar opgeboorde grond (boring 6 en 7) zintuiglijk schoon was - of hooguit wat sporen 

baksteen bevatte.  

Landbouwbank 

Cultuurhuis 

Zalencentrum 
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Onderzoekshypothese en –strategie  

Gezien de beschikbare bodeminformatie is de onderzoekslocatie ‘verdacht’ op de 

aanwezigheid van asbest in de bodem. 

 

Op basis van de beschikbare bodeminformatie is gekozen voor de onderzoeksstrategie 

voor een onverdachte locatie uit de NEN5707. Gezien het relatief lage gehalte asbest dat 

eerder is aangetoond (27 mg/kg grond), en het feit dat deze in de bovengrond is aangetoond 

is deze keuze gerechtvaardigd. De strategie voor een overdachte locatie richt zich op de 

bovengrond en kent een uitgebreide onderzoeksinspanning.  

7 .3  Kwa l i t e i t  

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en kwaliteitseisen 

zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch bodem en 

waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer, 

nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek" (kortweg: 

BRL SIKB 2000) en de vigerend protocol 2018 (Locatie-inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem).De monsternamepunten zijn ingemeten vanaf een vast punt. 

 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een 

onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. De veldwerkzaamheden 

zijn uitgevoerd door de volgende geregistreerde veldmedewerker de heer J. de Vries 

(Protocol 2018). 

7 .4  U i tg evoe r d e  v e l d -  en  l a bo r a t o r i umwer kz aamheden  

In tabel 7.1 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de 

verrichte analyses. 

Tabel 7.1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

(Deel)locatie Veldwerk Analyses 

 aantal diepte  

(m-mv) 

aantal pakket 

Gehele locatie 4x gaten (0.3x0,3)1) 0,5 1x NEN 5898grond1) 

Toelichting tabel 7.1: 
1 : kwantitatieve analyse asbest in grond fijne fractie (<20mm) conform NEN5898;  

 

Het graven van de inspectiegaten (van 30x30x50 cm danwel 35 cm diameter) heeft 

plaatsgevonden op 16 juli 2019. De vrijgekomen grond uit asbestgaten is in het veld 

geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw), beoordeeld op de aanwezigheid van 

verontreinigingen (na zeving op 20 mm zeef) en voor chemisch onderzoek bemonsterd.  

7 .5  Resu l t a t en  v e l donde r z o e k  

Voorafgaande aan de graafwerkzaamheden wordt normaliter een maaiveldinspectie 

uitgevoerd. Gezien de omstandigheden (klinkers) bleek een inspectie niet mogelijk. Deze 

afwijking heeft er toe geleid dat de onderzoekslocatie niet onderverdeeld kon worden in 

afzonderlijke (verdachte) deellocaties. Hierdoor zijn de gaten aselectief over de gehele 

onderzoekslocatie verdeeld. 
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Tijdens de graafwerkzaamheden zijn plaatselijk zintuiglijk bodemvreemde materialen in de 

bodem aangetroffen in de vorm van sporen baksteen en beton, ter plaatse van inspectiegat 

3 (zie boorstaten, bijlage 2). De situatietekening is opgenomen in bijlage 1. 

 

Op basis van deze waarnemingen is in het veld één mengmonster samengesteld van 

zintuiglijk schone bovengrond en is de bodemlaag met sporen baksteen en beton apart 

bemonsterd. Aangezien dit tweede monster als het meest verdacht wordt beschouwd, is 

enkel dit monster ter analyse bij het laboratorium ingezet. 

7 .6  Resu l t a t en  l abo r a t o r i umonde r z oe k  

De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. De analyses zijn uitgevoerd door het 

milieulaboratorium van Acmaa-Eurofins te Deurningen .  

 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van het Besluit bodemkwaliteit en 

de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 16675). In het verkennend 

asbestonderzoek wordt, conform de NEN5707, het gehalte asbest getoetst aan de 

interventiewaarde gedeeld door een factor 2 (50 mg/kg d.s.). 

 

In tabel 7.2 zijn de toetsingsresultaten van het asbestonderzoek samengevat weergegeven. 

Hieruit blijkt dat er in het samengestelde mengmonster met sporen baksteen en puin geen 

asbest is aangetoond. 

Tabel 7.2: Toetsingsresultaten asbest (met indicatief gewogen gehalte in mg/kg d.s.) 

Mengmonster 

(trajecten in 

m-mv) 

grond/ 

puin1) 

Grove fractie> 20 mm Fijne fractie <20 

mm 

Totaal 

gewogen 

gehalte4) 

Overschrijding  

norm5) 

Aantal2) Soort3) Gehalte4) Soort 3) Gehalte4) 

G03-1 grond - - - - - - NEE 

Toelichting tabel 7.2: 

--: niet aangetoond/niet geanalyseerd; 
1) : op basis van de definitie in de NEN5707/NEN5897; 
2) : aantal stukjes asbesthoudend materiaal die zintuiglijk zijn waargenomen en verzameld in een 

asbestverzamelmonster (zoals gerapporteerd door het laboratorium); 
3) : het soort asbest dat is aangetroffen (A = amfibool asbest; S =serpentijnasbest); 
4) : gewogen asbestconcentraties. De concentraties asbest is als volgt berekend: concentratie 

serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest (amosiet, 

crocidoliet). De concentraties worden tevens gecorrigeerd aan de hand van het ontgraven volume en het 

percentage grove materialen (>20mm); 
5) : overschrijding van 0,5 x de interventiewaarde / restconcentratienorm (>50 mg/kg.ds.) 

7 .7  I n t e r p r e t a t i e  r e s u l t a t e n  

Bij de zintuiglijk inspectie van de gegraven inspectiegaten is geen asbestverdacht  

materiaal aangetoond (fractie >20mm). In de fijne fractie (< 20 mm) is eveneens géén  

asbest gemeten.  

 

Er geen sprake van een asbestverontreiniging in de bodem. Tezamen met de resultaten van 

voorafgaand verkennend en nader bodemonderzoek, betekent dit dat de bodemkwaliteit in 

voldoende mate is onderzocht en geen belemmering vormt voor de voorgenomen 

herontwikkeling van de locatie.  

 

Er is geen nader onderzoek noodzakelijk. 
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8  Samenvat t i ng,  conc lus i es  en  adv ies  
 

In opdracht van Gemeente Tubbergen heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau, een 

verkennend en nader bodemonderzoek en indicatief asbestonderzoek uitgevoerd op de 

locatie Manderveenseweg 72 te Manderveen.  

 

De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de 

voorgenomen transactie (aankoop) van de locatie. 

 

Het onderzoek heeft tot doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en 

grondwater) te bepalen en of deze kwaliteit (juridische en/of financiële) consequenties heeft 

voor de voorgenomen transactie. Het doel van het asbestonderzoek is om te bepalen of de 

verdenking van een asbestverontreiniging terecht is en wat het (gewogen) asbestgehalte in 

grond is. 

 

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is besloten tevens 

een nader bodemonderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft tot doel het vaststellen van 

de mate en omvang van de verontreinigende stof in de grond en daarmee vaststellen of er 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging en daarna het vaststellen van de 

wijze waarop de grondverontreiniging gesaneerd dient te worden (bepaling spoedeisendheid). 

 

Resultaten: 

Bij het zintuigelijk onderzoek op de locatie zijn rondom de voormalige landbouwersbank in de 

bovengrond bodemvreemde bijmengingen aangetroffen in de vorm van kolengruis, baksteen 

en slakken. Daarnaast is aan de achterzijde in de ondergrond een demping aangetroffen 

welke slakken en slib bevat. Aan de achterzijde van het zalencentrum, ter plaatse van de 

parkeerplaats, is asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen in de puinhoudende 

bovengrond.  

 

Uit de analyseresultaten ten tijde van het verkennend- en nader onderzoek is gebleken dat 

aan de voorzijde van de landbouwersbank een sterke verontreiniging met zink aanwezig is in 

de bovengrond. De overige bovengrond met bodemvreemde bijmengingen is licht 

verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. De demping met slakken, aanwezig 

in de ondergrond aan de achterzijde van de landbouwersbank, bevat gehalten aan zink en 

nikkel welke de interventiewaarde overschrijden. Het grondwater is tevens licht verontreinigd 

met zink. In beide gevallen is minder dan 25 m3 sterk verontreinigde grond aanwezig.  

 

Naar aanleiding van het aantonen van asbesthoudend plaatmateriaal op de locatie heeft er 

verkennend asbestonderzoek plaatsgevonden. In het verkennend bodemonderzoek is géén 

asbest in de bodem is aangetoond. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de locatie 

verdacht is op het aantreffen van asbest in de bodem, er is ten tijde van het indicatief 

bodemonderzoek immers asbest aangetoond, echter is er geen sprake van een 

asbestverontreiniging (gehalten > 100 mg/kg) in de bodem. Dit betekent dat de 

bodemkwaliteit aangaande asbest in voldoende mate is onderzocht en geen belemmering 

vormt voor de voorgenomen herontwikkeling van de locatie.  

 

Op het overig terreindeel zijn in zowel de boven als ondergrond geen verontreinigingen 

aangetoond. In het grondwater is op het gehele onderzoeksgebied een streefwaarde 

overschrijding met barium aangetoond. Waarschijnlijk is deze concentratie van nature 

aanwezig.  
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In onderstaande tabel staan de kerngetallen van de aangetroffen verontreinigingen 

weergegeven.   

 

 

Tabel 8.1: Kentallen aangetoonde verontreinigingen 

Deellocatie Parameter Dieptetraject 

(m-mv) 

Omvang  

grondverontreiniging 

Omvang 

grondwaterverontreiniging 

  grond grondwater > AW-

waarde 

> I-waarde > S-waarde > I-waarde 

Voorzijde 

landbouwersbank 

Zink 0,0-0,5     -   ca. 10 m3 ca. 3 m3 nvt nvt 

        

Achterzijde 

landbouwersbank 

Zink en 

nikkel  

1,0-2,0 Zink en 

barium 

 ca. 25 m3 ca. 15 m3 Onbekend  nvt 

Achterzijde 

zalencentrum 

Asbest 0,0-

0,25 

- nvt ? - - 

        

Overig 

terreindeel  

geen nvt barium - - Onbekend nvt 

 

Conclusie en aanbeveling 

De chemische kwaliteit van de bodem is in voldoende mate vastgesteld.  

 

In het kader van de Wet Bodembescherming (Wbb) zijn er geen consequenties op de 

voorgenomen eigendomsoverdracht. Er is geen saneringsplicht. Echter dient door het 

voorkomen van de bodemverontreinigingen met nikkel en zink wel rekening gehouden te 

worden met extra kosten bij eventuele werkzaamheden, afvoer van grond of wijziging van de 

huidige functie (parkeerplaats/ openbare ruimte.  

 

 

 

 

 

 
Disclaimer 

Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare 

technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na. 

Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. 

Deze afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar 

komt bij dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als 

gevolg van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade 

die voortkomt uit bovengenoemde aspecten. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20181610

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Y, 28 februari 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

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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Projectcode: 20181610

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01
Datum: 15-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

1

2

3

4

5

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, Edelmanboor25

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
geelbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
slakhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor130

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak slakhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
houthoudend, zwak 
slibhoudend, zwart, Zuigerboor 
handmatig

160

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen baksteen, 
grijsbruin, Zuigerboor 
handmatig, gestaakt

180

Boring: 02
Datum: 15-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

35

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak humeus, bruinbeige, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

110

Boring: 03
Datum: 15-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen metaal, sporen 
baksteen, donkerbruin, 
Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beige, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, 
Edelmanboor

150

Boring: 04
Datum: 15-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
grindhoudend, zwak 
puinhoudend, donker geelbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, lichtbruin, 
Zuigerboor handmatig

230

Zand, matig grof, matig siltig, 
matig grindig, lichtbruin, 
Zuigerboor handmatig

240

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, laagjes leem, 
bruingrijs, Zuigerboor handmatig

260



Projectcode: 20181610

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05
Datum: 15-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, bruingrijs, 
Edelmanboor

170

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, bruingrijs, 
Zuigerboor handmatig

210

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, 
Zuigerboor handmatig225

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
matig houthoudend, bruingrijs, 
Zuigerboor handmatig250

Boring: 06
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen dakpan, lichtbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

70

Boring: 07
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak grindig, 
sporen baksteen, sporen 
kolengruis, donkerbruin, 
Edelmanboor, scherfje baksteen

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor, 
scherfje baksteen

50

Boring: 08
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingeel, Edelmanboor

60

Boring: 09
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

15

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtgeel, 
Edelmanboor

50

Boring: 10
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak grindig, lichtgeel, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
sporen roest, bruingeel, 
Edelmanboor

50



Projectcode: 20181610

getekend volgens NEN 5104

Boring: 11
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

1

2

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
aardewerkhoudend, donker 
geelbruin, Edelmanboor, stuk 
tegel

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, resten wortels, 
donker geelbruin, Edelmanboor, 
stuk tegel

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, licht 
geelbruin, Edelmanboor

100

Boring: 12
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1 1 asb 1 avm

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak dakpan 
houdend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, 1xavm plaat tegel 
wit

25

Uiterst baksteenhoudend, sterk 
zandhoudend, donker 
roodbruin, Edelmanboor, langs 
geboord

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geel, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

55

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

70

Boring: 13
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

1

2

3

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
zwak roesthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, bruingrijs, 
Edelmanboor

150

Boring: 14
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
bruingeel, Edelmanboor

50

Boring: 15
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwart, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, donker 
geelbruin, Edelmanboor

50

Boring: 16
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

tegel0
4

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

50



Projectcode: 20181610

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

1

2

3

4

5

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
geelbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig houthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

150

Boring: 18
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

10

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, zwart, 
Edelmanboor

50

Boring: 19
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig roesthoudend, 
donkeroranje, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwartbeige, 
Edelmanboor

50

Boring: 20
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak roesthoudend, donker 
oranjegeel, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

50

Boring: 21
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

2

gras0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak grindig, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
dakpan, donkerbruin, 
Edelmanboor

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
licht geelbruin, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

50

Boring: 22
Datum: 16-01-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

1

2

3

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
zwartbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sporen hout, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, resten hout, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150



Projectcode: 20181610

getekend volgens NEN 5104

Boring: 101
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

200

1

2

3

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Veen, zwak zandig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, beige, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, bruingrijs, 
Edelmanboor

165

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, bruingrijs, 
Edelmanboor

195

Leem, zwak zandig, matig 
humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

200

Boring: 102
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, matig 
slakhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
zwak grindig, beige, 
Edelmanboor85

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, zwak 
houthoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor180

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak grindig, bruingrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 103
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
slakhoudend, zwak 
kolengruishoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
matig grindig, beige, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beige, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor, ongeroerd

110

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak houthoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

155

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, resten hout, 
bruingrijs, Edelmanboor

200

Boring: 104
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100 1

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

35

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

85

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sterk 
slakhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, gestaakt

110



Projectcode: 20181610

getekend volgens NEN 5104

Boring: 105
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, resten 
kolengruis, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak slakhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor, langs slakken en 
of puin krijg niks omhoog

125

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Zuigerboor handmatig

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
bruingrijs, Zuigerboor handmatig

200

Boring: 106
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

85

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak grindig, 
neutraalbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak grindig, bruingrijs, 
Edelmanboor

180

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

200

Boring: 107
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

12

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, licht beigebruin, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwartbeige, 
Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

100

Boring: 108
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

12

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
kolengruishoudend, zwak 
slakhoudend, licht zwartbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beige, Edelmanboor80

Boring: 109
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor, opgebracht30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

75

Boring: 110
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

12

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
kolengruis, sporen puin, licht 
zwartbruin, Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, beigezwart, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beige, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

100



Projectcode: 20181610

getekend volgens NEN 5104

Boring: 111
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

12

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
roesthoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

45

Zand, matig fijn, sterk siltig, 
sterk humeus, zwart, 
Edelmanboor

75

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

100

Boring: 112
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

12

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

25

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
kolengruis, donkerbruin, 
Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
sterk humeus, zwart, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beige, Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

100

Boring: 113
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
slakhoudend, zwak 
kolengruishoudend, zwart, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

80

Zand, matig fijn, matig siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor, 
ongeroerd

100

Boring: 114
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, zwak 
slakhoudend, zwak 
aardewerkhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

70

Boring: 115
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

100

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

20

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, sporen 
kolengruis, sporen slakken, 
sporen glas, zwart, Edelmanboor

40

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, zwart, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
resten hout, lichtbruin, 
Edelmanboor

120

Boring: 116
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
puinhoudend, resten kolengruis, 
zwart, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

80

Boring: 117
Datum: 11-02-2019

Boormeester: HKLE

0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgeel, Edelmanboor25

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, matig 
slakhoudend, resten puin, 
zwart, Edelmanboor, stukje 
metaal

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

70
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Boring: G01
Datum: 16-07-2019

0

50

MM01

klinker0

Schep6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, Schep

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, matig 

wortelhoudend, donkerbruin, 
Schep50

Boring: G02
Datum: 16-07-2019

0

50

100

MM01

klinker0

Schep8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, Schep

20

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalbruin, Schep

60

Zand, matig fijn, matig siltig, 
zwak humeus, donkerbruin, 

Edelmanboor

120

Boring: G03
Datum: 16-07-2019

0

50

100

1

klinker0

Edelmanboor8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, Schep

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

zwak baksteenhoudend, zwak 
betonhoudend, neutraalbruin, 
Schep

30

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, donkerbruin, 

Schep

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: G04
Datum: 16-07-2019

0

50

MM01

klinker0

Schep8

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgeel, Schep

15

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

neutraalbruin, Schep
40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Schep

60

Boring: MM01
Datum: 16-07-2019

0

MM01

klinker0
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

R. Rekveldt

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam :

Uw projectnummer : 20181610

SYNLAB rapportnummer : 12953195, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : Z6TX2NTV

Rotterdam, 23-01-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181610. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm1 01 (100-130) 01 (130-160)

002 Grond (AS3000) mm2 03 (15-25) 06 (7-30) 07 (15-30)

003 Grond (AS3000) mm3 04 (7-50) 11 (20-50) 21 (0-35)

004 Grond (AS3000) mm4 02 (0-35) 09 (15-40) 15 (0-50) 18 (10-50) 22 (0-50)

005 Grond (AS3000) mm5 01 (50-100) 03 (100-150) 04 (50-100) 05 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 77.2
 

89.0
 

86.4
 

83.9
 

81.5
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5
 

2.6
 

1.9
 

5.4
 

0.9
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
<1

 
<1

 
4.8

 
<1

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S 33

 
26

 
<20

 
<20

 
<20

 

cadmium mg/kgds S 0.63
 

0.53
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S 5.4
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

koper mg/kgds S 33
 

17
 

<5
 

<5
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S 51
 

41
 

<10
 

13
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S 6.9
 

<0.5
 

0.57
 

0.76
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S 46
 

3.4
 

3.6
 

4.3
 

3.0
 

zink mg/kgds S 320
 

370
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.27

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 
<0.01

 

fenantreen mg/kgds S 1.8
 

0.09
 

0.14
 

0.06
 

<0.01
 

antraceen mg/kgds S 0.11
 

0.03
 

0.03
 

0.02
 

<0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 2.5
 

0.30
 

0.30
 

0.23
 

<0.01
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.65
 

0.17
 

0.15
 

0.15
 

<0.01
 

chryseen mg/kgds S 1.1
 

0.20
 

0.14
 

0.16
 

<0.01
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.52
 

0.14
 

0.09
 

0.15
 

<0.01
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.69
 

0.20
 

0.15
 

0.16
 

<0.01
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.47
 

0.19
 

0.11
 

0.15
 

<0.01
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.49
 

0.18
 

0.11
 

0.17
 

<0.01
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 8.6
1)

1.507
1)

1.227
1)

1.257
1)

0.07
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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 1.2
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 118 µg/kgds S 1.0
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S 3.7
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S 3.1
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S 1.7
2)

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) mm1 01 (100-130) 01 (130-160)

002 Grond (AS3000) mm2 03 (15-25) 06 (7-30) 07 (15-30)

003 Grond (AS3000) mm3 04 (7-50) 11 (20-50) 21 (0-35)

004 Grond (AS3000) mm4 02 (0-35) 09 (15-40) 15 (0-50) 18 (10-50) 22 (0-50)

005 Grond (AS3000) mm5 01 (50-100) 03 (100-150) 04 (50-100) 05 (100-150)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 12.1
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.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 

fractie C12-C22 mg/kgds  9
 

11
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  36
 

21
 

<5
 

8
 

<5
 

fractie C30-C40 mg/kgds  55
 

10
 

<5
 

6
 

<5
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 100
 

40
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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 voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) mm6 04 (100-150) 13 (100-150) 17 (110-150) 22 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006     

droge stof gew.-% S 80.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
 

 
 

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
 

 
 

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) mm6 04 (100-150) 13 (100-150) 17 (110-150) 22 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services 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

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7300574 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

001 Y7300771 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

002 Y7300096 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

002 Y7300779 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

002 Y7300086 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services 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-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y7300080 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

003 Y7300495 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

003 Y7300480 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

004 Y7300081 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

004 Y7300772 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

004 Y7300380 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

004 Y7300022 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

004 Y7300503 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

005 Y7300451 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

005 Y7300485 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

005 Y7300752 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

005 Y7300777 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

006 Y7299916 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

006 Y7300504 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

006 Y7300502 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

006 Y7300769 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.

mm101 (100-130) 01 (130-160)

001
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.

mm203 (15-25) 06 (7-30) 07 (15-30)

002
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.

mm402 (0-35) 09 (15-40) 15 (0-50) 18 (10-50) 22 (0-50)

004
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

R. Rekveldt

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam :

Uw projectnummer : 20181610

SYNLAB rapportnummer : 12958524, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : K6SBU7RS

Rotterdam, 25-01-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181610. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services 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 Grond (AS3000) 03-1 03 (15-25)

002 Grond (AS3000) 06-1 06 (7-30)

003 Grond (AS3000) 07-1 07 (15-30)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 89.6
 

92.1
 

86.6
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S 1900

 
<20

 
32

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.
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SYNLAB Analytics & Services 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

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7300779 18-01-2019 15-01-2019 ALC201  

002 Y7300096 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  

003 Y7300086 16-01-2019 16-01-2019 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

R. Rekveldt

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam :

Uw projectnummer : 20181610

SYNLAB rapportnummer : 12956628, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : EW9UZ2JT

Rotterdam, 24-01-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181610. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services 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 Grondwater

(AS3000)

01-1-1 01 (72-172)

002 Grondwater

(AS3000)

04-1-1 04 (154-254)

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN
barium µg/l S 59

 
63

 
 

 
 

 
 

 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 2.1
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S 2.5
 

<2
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 130
 

17
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02

 
<0.02

 
 

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2

 
<0.2

 
 

 
 

 
 

 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

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
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

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 <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services 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 Grondwater

(AS3000)

01-1-1 01 (72-172)

002 Grondwater

(AS3000)

04-1-1 04 (154-254)

Analyse Eenheid Q 001 002    

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

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 <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



GEOFOXX Oldenzaal BV
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22-01-2019
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22-01-2019

24-01-2019

Blad 5 van 6

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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 (meting 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) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

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

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6463240 22-01-2019 22-01-2019 ALC236  

001 B1756900 22-01-2019 22-01-2019 ALC204  

001 G6463234 22-01-2019 22-01-2019 ALC236  

002 G6463233 22-01-2019 22-01-2019 ALC236  
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Rapportnummer
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Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 B1732091 22-01-2019 22-01-2019 ALC204  

002 G6463228 22-01-2019 22-01-2019 ALC236  



SYNLAB Analytics & Services 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

Blad 1 van 6

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

R. Rekveldt

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam :

Uw projectnummer : 20181610

SYNLAB rapportnummer : 12953198, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 5YSLZKG9

Rotterdam, 21-01-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181610. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

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,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services 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 Asbestverdacht 12 av 12 (7-25) 12 (7-25)

002 Asbestverdacht 12 av 12 (7-25)

Analyse Eenheid Q 001 002    

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.51

 
 

 
 

 
 

 
 

 

in behandeling genomen

gewicht

kg  12.51
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Mengmonster samengesteld   nee
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal gewicht <20 mm na

drogen

g  11064
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-%  88.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g Q  

 
11.25

 
 

 
 

 
 

 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-

hechtgebonden-

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gemeten niet-hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewogen niet-

hechtgebonden

asbestconcentratie

mg/kgds Q <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

asbestresultaten - Q  
 

zie bijlage
 

 
 

 
 

 
 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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SYNLAB Analytics & Services 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-

Monster beschrijvingen

002 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 

onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 

Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 

beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.



GEOFOXX Oldenzaal BV
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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

totaal aangeleverd monster Asbestverdacht Conform NEN 5898

Mengmonster samengesteld Asbestverdacht conform NEN 5707 (2003)

totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdacht Conform NEN 5898

droge stof Asbestverdacht Idem

gemeten totaal

asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden-

asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdacht Conform NEN 5898

bovengrens (95%

betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898

gemeten niet-hechtgebonden

Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

gemeten niet-hechtgebonden

Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Conform NEN 5898

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1734468 16-01-2019 16-01-2019 ALC291  

002 P5197622 16-01-2019 16-01-2019 ALC299  
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SYNLAB Analytics & Services 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

Blad 1 van 4

SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

R. Rekveldt

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam :

Uw projectnummer : 20181610

SYNLAB rapportnummer : 12971241, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : KL84Z81W

Rotterdam, 13-02-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181610. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services 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 Grond (AS3000) 101-2 101 (100-150)

002 Grond (AS3000) 103-3 103 (100-150)

003 Grond (AS3000) 105 105 (90-100) 105 (100-125)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 76.9
 

80.0
 

79.8
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
nikkel mg/kgds S <3

 
<3

 
<3

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



GEOFOXX Oldenzaal BV

20181610

12971241

12-02-2019

R. Rekveldt

12-02-2019

13-02-2019

Blad 3 van 4

Projectnaam

Projectnummer
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.



GEOFOXX Oldenzaal BV
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Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services 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

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7299984 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

002 Y7299995 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

003 Y7300001 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

003 Y7299999 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  



SYNLAB Analytics & Services 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
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

R. Rekveldt

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam :

Uw projectnummer : 20181610

SYNLAB rapportnummer : 12971237, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : 31QS9EAD

Rotterdam, 13-02-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181610. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services 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 Grond (AS3000) 107 107 (12-40) 107 (40-80)

002 Grond (AS3000) 108-1 108 (12-40)

003 Grond (AS3000) 109-1 109 (30-50)

004 Grond (AS3000) 110-1 110 (25-45)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 91.4
 

89.2
 

89.2
 

75.7
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
zink mg/kgds S <20

 
49

 
53

 
45

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.
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SYNLAB Analytics & Services 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

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7594619 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

001 Y7594614 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

002 Y7594583 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

003 Y7594609 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

004 Y7594586 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

GEOFOXX Oldenzaal BV

R. Rekveldt

Postbus 221

7570 AE  OLDENZAAL

Uw projectnaam :

Uw projectnummer : 20181610

SYNLAB rapportnummer : 12972090, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : B2Z2LX1H

Rotterdam, 18-02-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project

20181610. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 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,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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SYNLAB Analytics & Services 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 Grond (AS3000) 102 geroerde bovengr 102 (50-80)

002 Grond (AS3000) 116 geroerde bovengr 116 (30-50)

003 Grond (AS3000) 117 geroerde bovengr 117 (25-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 85.2
 

85.5
 

86.3
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 0.5
 

1.6
 

2.1
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S <1

 
<1

 
2.9

 
 

 
 

 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20

 
<20

 
<20

 
 

 
 

 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

0.24
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <5
 

7.3
 

9.1
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S <10
 

<10
 

24
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S <3
 

5.8
 

3.4
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 24
 

38
 

100
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01

 
0.01

 
0.03

 
 

 
 

 

fenantreen mg/kgds S <0.01
 

0.28
 

0.35
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.08
 

0.04
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.70
 

0.51
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.39
 

0.19
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S <0.01
 

0.36
 

0.27
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01
 

0.25
 

0.16
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.45
 

0.21
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01
 

0.32
 

0.17
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01
 

0.33
 

0.18
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07
1)

3.17
1)

2.11
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1

 
<1

 
<1

 
 

 
 

 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services 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 Grond (AS3000) 102 geroerde bovengr 102 (50-80)

002 Grond (AS3000) 116 geroerde bovengr 116 (30-50)

003 Grond (AS3000) 117 geroerde bovengr 117 (25-40)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5

 
<5

 
<5

 
 

 
 

 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

7
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

6
 

15
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  <5
 

<5
 

14
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

40
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services 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

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 

(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

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 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7299971 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

002 Y7594600 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  

003 Y7594613 12-02-2019 11-02-2019 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.

116 geroerde bovengr116 (30-50)

002
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SYNLAB Analytics & Services 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-

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.

117 geroerde bovengr117 (25-40)

003



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Geofoxx Rapportnummer V190701835 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Rekveldt Datum opdracht 17-07-2019
Adres Eektestraat  10-12 Datum ontvangst 16-07-2019
Postcode en plaats 7575 AP Oldenzaal Datum rapportage 24-07-2019
Projectcode 20181610 Pagina 1 van 2
Project omschrijving Manderveenseweg 72 te Manderveen

Naam G03-1 G03 (15-30) Datum monstername 16-07-2019
Monstersoort Grond Datum analyse 24-07-2019
Monstername door Opdrachtgever Barcode
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Nummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 G03-1 15 30 AM14258394

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 85,7 %
Massa monster (veldnat) 11,2 kg
Massa monster (droog) 9,6

(1)
kg

C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 1,8 1,8 mg/kg ds

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

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 
1 = Het aangeleverde monstermateriaal voldoet niet aan de minimale hoeveelheid voor een NEN 5898 analyse.

Eerste analist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

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



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Geofoxx Rapportnummer V190701835 versie 1
Contactpersoon Dhr. R. Rekveldt Datum opdracht 17-07-2019
Adres Eektestraat  10-12 Datum ontvangst 16-07-2019
Postcode en plaats 7575 AP Oldenzaal Datum rapportage 24-07-2019
Projectcode 20181610 Pagina 2 van 2
Project omschrijving Manderveenseweg 72 te Manderveen

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 20 mm 8 - 20 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 187 151 202 385 1221 7413 9559
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.
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Bijlage 4: Toetsingscriteria en -tabellen 



Verkennend- en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek 

Manderveenseweg 72 te Manderveen 

 

projectnummer datum   

20181610/RREK juli 2019 Bijlagen 

 

Inleiding  

De mate van verontreiniging van grond en grondwater wordt vastgesteld door de 

gehalten/concentraties aan verontreinigende stoffen in de monsters van grond en 

grondwater te toetsen aan de norm die is vastgesteld door het ministerie van VROM. Dit 

betreft de circulaire "Bodemsanering 2013" (Staatscourant 2013 nr 16675)., die een 

onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb). In de Circulaire wordt verwezen 

naar het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit (RBK) ten aanzien van de 

Achtergrondwaarden voor grond.  

 

Toelichting toetsingswaarden  

De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen 

zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn 

belast door lokale verontreinigingbronnen. De streefwaarden voor grondwater zijn gebaseerd 

op de bescherming van de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van 

Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De achtergrondwaarden en streefwaarden 

betreffen het concentratieniveau waarop of waaronder grond en/of grondwater als niet 

verontreinigd wordt beschouwd. 

 

De interventiewaarde is het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en 

grondwater waarboven een ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Boven deze waarde is er mogelijk sprake van 

een geval van ernstige bodemverontreiniging (> 25 m³ grond of > 100 m³ grondwater 

verontreinigd boven de interventiewaarde).  

 

Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau en op monsterniveau. Als 

gevolg van de toetsregels in artikel 4.2.2. van de Regeling bodemkwaliteit kan de conclusie 

op monsterniveau afwijken van de conclusie op parameterniveau. Artikel 4.2.2. beschrijft 

wanneer de achtergrondwaarde wordt overschreden. 

 

Bodemindex 

Bij de getoetste waarde is een bodemindex opgenomen. De bodemindex is een 

gestandaardiseerde maat voor de mate van overschrijding van een bepaalde toetsingswaarde 

en wordt berekend volgens onderstaande formule: 

 

𝐵𝑜𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
(𝐺𝑆𝑆𝐷 − 𝐴𝑊)

(𝐼 − 𝐴𝑊)
 

 

Daarbij geldt het volgende: 

AW:  Achtergrondwaarde 

I:  Interventiewaarde 

GSSD:  Gestandaardiseerde waarde omgerekend naar standaard bodem 

 

Index< 0: De achtergrondwaarde wordt niet overschreden; 

Index> 0: De achtergrondwaarde wordt overschreden; 

Index> 0,5: De waarde waarbij nader bodemonderzoek in het kader van de Wet 

bodembescherming noodzakelijk is wordt overschreden; 

Index> 1 De interventiewaarde wordt overschreden. 

 

De toetsingswaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op een 

standaardbodem met een lutum percentage van 25% en een organisch stof percentage van 

10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten 

middels een bodemtypecorrectie met BoToVa gevalideerde software omgerekend naar 

standaardbodem. 

 

  



Verkennend- en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek 

Manderveenseweg 72 te Manderveen 

 

projectnummer datum   

20181610/RREK juli 2019 Bijlagen 

 

Barium  

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium 

tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het 

gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde 

bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrondwaarde als gevolg van een 

antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige 

interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (standaardbodem). Analyses op barium 

dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven niet meer getoetst te 

worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is. 

 

Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging  

Voor een aantal stoffen zijn nog geen achtergrond-, streef- en interventiewaarden opgesteld, 

omdat nog geen meet- en analysevoorschriften zijn vastgesteld of omdat nog onvoldoende 

ecotoxicologische gegevens beschikbaar zijn om betrouwbare waarden vast te stellen. De 

wel beschikbare indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid en mogen dan 

ook niet op dezelfde wijze worden gehanteerd om uitspraken te doen over gevallen van al 

dan niet ernstige bodemverontreiniging. In bepaalde gevallen kan het bijvoorbeeld nodig zijn 

aanvullend onderzoek te doen naar de risico's van de betreffende stof. 

 

Niet genormeerde stoffen 

Stoffen waarvoor geen normen zijn opgesteld worden aangeduid als ‘niet-genormeerde 

stoffen’. Ook bij deze stoffen kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging 

en/of saneringsurgentie. De circulaire geeft een richtlijn die bij het aantreffen van niet-

genormeerde stoffen kan worden gevolgd. 

 

Beleid voor hergebruik grond 

Om de hergebruiksmogelijkheden van grond te kunnen bepalen is een onderzoek conform het 

Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk. Bij een dergelijk onderzoek wordt de vrijkomende grond, 

op basis van de gemeten gehalten, ingedeeld in ‘klassen’ (klasse ‘altijd toepasbaar’, klasse 

‘wonen’, klasse ‘industrie’ of klasse ‘niet toepasbaar’).  

 

In onderstaande figuur is deze klasseverdeling schematisch weergegeven. Tevens blijkt 

hieruit dat hier het Besluit Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering samenkomen. 

 

 

Achtergrondwaarde 

Max. 

waarde 

klasse 

wonen 

Max. waarde 

klasse 

industrie 

   

          

 

Altijd 

toepasbaar 

Klasse wonen Klasse 

industrie 

Niet toepasbaar  

Nooit  

toepasbaar 

Generiek 

         

           Ruimte voor lokale maximale waarden 

 

gebiedsspecifiek 

     

 Achtergrondwaarde  Interventie-

waarde 

(droge) bodem 

 Sanerings

criterium 

 

 

 

 



 
 

Projectcode: 20181610 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   12 av 12 av 12 (7-25) mm1 

Certificaatcode   12953198  12953195 

Boring(en)   12, 12  01, 01 

Traject (m -mv)   0,07 - 0,25  -  1,00 - 1,60 

Humus % ds 10,0 10,0 3,5 

Lutum % ds 25 25 1,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie    Overschrijding Interventiewaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds    5,4 19,0 0,02 

Barium [Ba] mg/kg ds    33 128
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds    0,63 1,01 0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds    33 65 0,17 

Kwik [Hg] mg/kg ds    <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds    51 78 0,06 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds    6,9 6,9 0,03 

Nikkel [Ni] mg/kg ds    46 134 1,52 

Zink [Zn] mg/kg ds    320 731 1,02 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds    8,6   

Naftaleen mg/kg ds    0,27 0,27  

Anthraceen mg/kg ds    0,11 0,11  

Fenanthreen mg/kg ds    1,8 1,8  

Fluorantheen mg/kg ds    2,5 2,5  

Chryseen mg/kg ds    1,1 1,1  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds    0,65 0,65  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds    0,69 0,69  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds    0,52 0,52  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds    0,49 0,49  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds    0,47 0,47  

PAK 10 VROM mg/kg ds     8,6 0,18 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) µg/kg ds     35 0,02 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds    12,1   

PCB 28 µg/kg ds    <1 <2  

PCB 52 µg/kg ds    <1 <2  

PCB 101 µg/kg ds    1,2 3,4  

PCB 118 µg/kg ds    1,0 2,9  

PCB 138 µg/kg ds    3,7 10,6  

PCB 153 µg/kg ds    3,1 8,9  

PCB 180 µg/kg ds    1,7 4,9  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds    <5 10
 (6)

  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds    9 26
 (6)

  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds    36 103
 (6)

  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds    55 157
 (6)

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds    100 286 0,02 

     

OVERIG     

aangeleverd monster kg  12,51     

Gemeten 
asbestconcentratie 

g   0 
 (1)

   

Gemeten 
asbestconcentratie 

mg/kg ds  <0 
 (1)

    

Ondergrens (95% 
betrouwb. interval) 

mg/kg ds  <0     



 
 

Projectcode: 20181610 

Grondmonster   12 av 12 av 12 (7-25) mm1 

Certificaatcode   12953198  12953195 

Boring(en)   12, 12  01, 01 

Traject (m -mv)   0,07 - 0,25  -  1,00 - 1,60 

Humus % ds 10,0 10,0 3,5 

Lutum % ds 25 25 1,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie    Overschrijding Interventiewaarde 

Bovengrens (95% 
betrouwb. interval) 

mg/kg ds  <0     

Artefacten g    <1   

Asbest in grond (gewogen, 
NEN5707) 

mg/kg ds  <2     

Aard artefacten -    0   

Droge stof % w/w  88,5 89,0
 (6)

    77,2 77,0
 (6)

  

Lutum %    <1   

Organische stof (humus) %    3,5   

 

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mm2 mm3 mm4 

Certificaatcode   12953195 12953195 12953195 

Boring(en)   03, 06, 07 04, 11, 21 02, 09, 15, 18, 22 

Traject (m -mv)   0,07 - 0,30 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,6 1,9 5,4 

Lutum % ds 1,0 1,0 4,8 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

     

METALEN     

Kobalt [Co] mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <2,8 -0,07 

Barium [Ba] mg/kg ds  26 101
 (6)

   <20 <54
 (6)

   <20 <40
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,53 0,89 0,02  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  17 34 -0,04  <5 <7 -0,22  <5 <6 -0,23 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  41 64 0,03  <10 <11 -0,08  13 18 -0,07 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  0,57 0,57 -0  0,76 0,76 -0 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  3,4 9,9 -0,39  3,6 10,5 -0,38  4,3 10,2 -0,38 

Zink [Zn] mg/kg ds  370 865 1,25  <20 <33 -0,18  <20 <27 -0,19 

     

PAK     

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  1,507    1,227    1,257   

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Anthraceen mg/kg ds  0,03 0,03   0,03 0,03   0,02 0,02  

Fenanthreen mg/kg ds  0,09 0,09   0,14 0,14   0,06 0,06  

Fluorantheen mg/kg ds  0,30 0,30   0,30 0,30   0,23 0,23  

Chryseen mg/kg ds  0,20 0,20   0,14 0,14   0,16 0,16  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,17 0,17   0,15 0,15   0,15 0,15  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,20 0,20   0,15 0,15   0,16 0,16  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,14 0,14   0,09 0,09   0,15 0,15  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,18 0,18   0,11 0,11   0,17 0,17  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,19 0,19   0,11 0,11   0,15 0,15  

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,5 0   1,2 -0,01   1,3 -0,01 

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

PCB (som 7) µg/kg ds   <19 -0   <25 0,01   <9,1 -0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9    4,9   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <1  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <1  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <1  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <1  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <1  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <1  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <3   <1 <4   <1 <1  



 
 

Projectcode: 20181610 

Grondmonster   mm2 mm3 mm4 

Certificaatcode   12953195 12953195 12953195 

Boring(en)   03, 06, 07 04, 11, 21 02, 09, 15, 18, 22 

Traject (m -mv)   0,07 - 0,30 0,00 - 0,50 0,00 - 0,50 

Humus % ds 2,6 1,9 5,4 

Lutum % ds 1,0 1,0 4,8 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Overschrijding Interventiewaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 13
 (6)

   <5 18
 (6)

   <5 6
 (6)

  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  11 42
 (6)

   <5 18
 (6)

   <5 6
 (6)

  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  21 81
 (6)

   <5 18
 (6)

   8 15
 (6)

  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  10 38
 (6)

   <5 18
 (6)

   6 11
 (6)

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  40 154 -0,01  <20 <70 -0,02  <20 <26 -0,03 

     

OVERIG     

aangeleverd monster kg    

Gemeten 
asbestconcentratie 

g    

Gemeten 
asbestconcentratie 

mg/kg ds    

Ondergrens (95% 
betrouwb. interval) 

mg/kg ds    

Bovengrens (95% 
betrouwb. interval) 

mg/kg ds    

Artefacten g  <1    <1    <1   

Asbest in grond (gewogen, 
NEN5707) 

mg/kg ds    

Aard artefacten -  0    0    0   

Droge stof % w/w  89,0 89,0
 (6)

   86,4 86,0
 (6)

   83,9 84,0
 (6)

  

Lutum %  <1    <1    4,8   

Organische stof (humus) %  2,6    1,9    5,4   

 

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   mm5 mm6 

Certificaatcode   12953195 12953195 

Boring(en)   01, 03, 04, 05 04, 13, 17, 22 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 1,00 - 1,50 

Humus % ds 0,90 0,50 

Lutum % ds 1,0 1,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Monstermelding 1    

Monstermelding 2    

Monstermelding 3    

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

    

METALEN    

Kobalt [Co] mg/kg ds  <1,5 <3,7 -0,06  <1,5 <3,7 -0,06 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <54
 (6)

   <20 <54
 (6)

  

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,2 <0,2 -0,03  <0,2 <0,2 -0,03 

Koper [Cu] mg/kg ds  <5 <7 -0,22  <5 <7 -0,22 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  <10 <11 -0,08  <10 <11 -0,08 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <0,5 <0,4 -0,01  <0,5 <0,4 -0,01 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  3,0 8,8 -0,4  <3 <6 -0,45 

Zink [Zn] mg/kg ds  <20 <33 -0,18  <20 <33 -0,18 

    

PAK    

Pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 facto 

mg/kg ds  0,07    0,07   

Naftaleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fenanthreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Chryseen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  



 
 

Projectcode: 20181610 

Grondmonster   mm5 mm6 

Certificaatcode   12953195 12953195 

Boring(en)   01, 03, 04, 05 04, 13, 17, 22 

Traject (m -mv)   0,50 - 1,50 1,00 - 1,50 

Humus % ds 0,90 0,50 

Lutum % ds 1,0 1,0 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  <0,01 <0,01   <0,01 <0,01  

PAK 10 VROM mg/kg ds   <0,070 -0,04   <0,070 -0,04 

    

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

   

PCB (som 7) µg/kg ds   <25 0,01   <25 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) µg/kg ds  4,9    4,9   

PCB 28 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 52 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 101 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 118 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 138 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 153 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

PCB 180 µg/kg ds  <1 <4   <1 <4  

    

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C12 - C22 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C22 - C30 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds  <5 18
 (6)

   <5 18
 (6)

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  <20 <70 -0,02  <20 <70 -0,02 

    

OVERIG    

aangeleverd monster kg   

Gemeten 
asbestconcentratie 

g   

Gemeten 
asbestconcentratie 

mg/kg ds   

Ondergrens (95% 
betrouwb. interval) 

mg/kg ds   

Bovengrens (95% 
betrouwb. interval) 

mg/kg ds   

Artefacten g  <1    <1   

Asbest in grond (gewogen, 
NEN5707) 

mg/kg ds   

Aard artefacten -  0    0   

Droge stof % w/w  81,5 82,0
 (6)

   80,0 80,0
 (6)

  

Lutum %  <1    <1   

Organische stof (humus) %  0,9    <0,5   

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
<=T : Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
8,88 : <= Interventiewaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
1 : Gemeten gehalte is <= 0 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
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Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Tabel 5: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Watermonster  01-1-1 04-1-1 05-1-1 

Datum  22-1-2019 22-1-2019 22-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  0,72 - 1,72 1,54 - 2,54 1,45 - 2,45 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019  

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde  

Monstermelding 1     

Monstermelding 2     

Monstermelding 3     

     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index     Meetw   GSSD   Index  

      
  

     

METALEN     

Kobalt [Co] µg/l  2,1 2,1 -0,22  <2 <1 -0,24  

Barium [Ba] µg/l  59 59 0,02  63 63 0,02  

Cadmium [Cd] µg/l  <0,20 <0,14 -0,05  <0,20 <0,14 -0,05  

Koper [Cu] µg/l  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23  

Kwik [Hg] µg/l  <0,05 <0,04 -0,04  <0,05 <0,04 -0,04  

Lood [Pb] µg/l  <2,0 <1,4 -0,23  <2,0 <1,4 -0,23  

Molybdeen [Mo] µg/l  2,5 2,5 -0,01  <2 <1 -0,01  

Nikkel [Ni] µg/l  <3 <2 -0,22  <3 <2 -0,22  

Zink [Zn] µg/l  130 130 0,09  17 17 -0,07  

     

AROMATISCHE 
VERBINDINGEN 

    

Xylenen (som, 0.7 factor) µg/l  0,21    0,21    

Benzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0  <0,2 <0,1 -0  

Ethylbenzeen µg/l  <0,2 <0,1 -0,03  <0,2 <0,1 -0,03  

Tolueen µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  

Xylenen (som) µg/l   <0,21 0   <0,21 0  

meta-/para-Xyleen (som) µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   

ortho-Xyleen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  

Som 16 Aromatische 
oplosmiddelen 

µg/l   <0,77
(2,14)

    <0,77
(2,14)

   

     

PAK     

Naftaleen µg/l  <0,02 <0,01 0  <0,02 <0,01 0  

PAK 10 VROM -   <0,00020
(11)

    <0,00020
(11)

   

     

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

    

1,3-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   

1,1-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   

Dichloorpropaan µg/l   <0,42 -0   <0,42 -0  

1.2-Dichloorethenen (som, 
0.7 facto 

µg/l  0,14    0,14    

Dichloorpropanen (0,7 
som, 1,1+1,2+1,3) 

µg/l  0,42    0,42    

cis + trans-1,2-
Dichlooretheen 

µg/l   <0,14 0,01   <0,14 0,01  

1,1-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  <0,1 <0,1   <0,1 <0,1   

Dichloormethaan µg/l  <0,2 <0,1 0  <0,2 <0,1 0  

Trichloormethaan 
(Chloroform) 

µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  

Tribroommethaan 
(bromoform) 

µg/l  <0,2 <0,1
(14)

   <0,2 <0,1
(14)

   

Tetrachloormethaan 
(Tetra) 

µg/l  <0,1 <0,1 0,01  <0,1 <0,1 0,01  

1,1-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,01  <0,2 <0,1 -0,01  

1,2-Dichloorethaan µg/l  <0,2 <0,1 -0,02  <0,2 <0,1 -0,02  

1,2-Dichloorpropaan µg/l  <0,2 <0,1   <0,2 <0,1   

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  

Trichlooretheen (Tri) µg/l  <0,2 <0,1 -0,05  <0,2 <0,1 -0,05  



 
 

Projectcode: 20181610 

Watermonster  01-1-1 04-1-1 05-1-1 

Datum  22-1-2019 22-1-2019 22-1-2019 

Filterdiepte (m -mv)  0,72 - 1,72 1,54 - 2,54 1,45 - 2,45 

Datum van toetsing  24-1-2019 24-1-2019  

Monsterconclusie  Overschrijding Streefwaarde Overschrijding Streefwaarde  

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  <0,1 <0,1 0  <0,1 <0,1 0  

Vinylchloride µg/l  <0,2 <0,1 0,02  <0,2 <0,1 0,02  

     

OVERIGE 
(ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

    

Minerale olie C10 - C12 µg/l  <25 18
(6)

   <25 18
(6)

   

Minerale olie C12 - C22 µg/l  <25 18
(6)

   <25 18
(6)

   

Minerale olie C22 - C30 µg/l  <25 18
(6)

   <25 18
(6)

   

Minerale olie C30 - C40 µg/l  <25 18
(6)

   <25 18
(6)

   

Minerale olie (totaal) µg/l  <50 <35 -0,03  <50 <35 -0,03  

 
 
 
  
---------- : Geen toetsnorm aanwezig 
< : kleiner dan de detectielimiet 
8,88 : <= Streefwaarde 
8,88 : > Streefwaarde 
8,88 : > Interventiewaarde 
>T : Groter dan Tussenwaarde 
11 : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie 
14 : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing 
2 : Enkele parameters ontbreken in de som 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - S) / (I - S) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 - 
 
 
 

Tabel 6: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    S   S Diep   Indicatief   I  

   

METALEN   

Kobalt [Co] µg/l  20 0,7  100 

Barium [Ba] µg/l  50 200  625 

Cadmium [Cd] µg/l  0,4 0,06  6 

Koper [Cu] µg/l  15 1,3  75 

Kwik [Hg] µg/l  0,05 0,01  0,3 

Lood [Pb] µg/l  15 1,7  75 

Molybdeen [Mo] µg/l  5 3,6  300 

Nikkel [Ni] µg/l  15 2,1  75 

Zink [Zn] µg/l  65 24  800 

   

AROMATISCHE VERBINDINGEN   

Benzeen µg/l  0,2   30 

Ethylbenzeen µg/l  4   150 

Tolueen µg/l  7   1000 

Xylenen (som) µg/l  0,2   70 

Styreen (Vinylbenzeen) µg/l  6   300 

Som 16 Aromatische oplosmiddelen µg/l    150  

   

PAK   

Naftaleen µg/l  0,01   70 

   

GECHLOREERDE 
KOOLWATERSTOFFEN 

  

1,1,1-Trichloorethaan µg/l  0,01   300 

1,1,2-Trichloorethaan µg/l  0,01   130 

1,1-Dichloorethaan µg/l  7   900 

1,1-Dichlooretheen µg/l  0,01   10 

1,2-Dichloorethaan µg/l  7   400 



 
 

Projectcode: 20181610 

    S   S Diep   Indicatief   I  

Dichloormethaan µg/l  0,01   1000 

Dichloorpropaan µg/l  0,8   80 

Tetrachlooretheen (Per) µg/l  0,01   40 

Tetrachloormethaan (Tetra) µg/l  0,01   10 

Tribroommethaan (bromoform) µg/l     630 

Trichlooretheen (Tri) µg/l  24   500 

Trichloormethaan (Chloroform) µg/l  6   400 

Vinylchloride µg/l  0,01   5 

cis + trans-1,2-Dichlooretheen µg/l  0,01   20 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN 

  

Minerale olie (totaal) µg/l  50   600 

 
 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-02-2019 - 09:43) 

 
Projectcode 20181610 20181610 20181610 
Projectnaam    
Monsteromschrijving mm1 mm2 mm3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Altijd toepasbaar 

    

Analyse Eenhe
id 

 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 77,2 77,2   89,0 89   86,4 86,4   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 3,5 3,5   2,6 2,6   1,9 1,9   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
<1 <1   <1 <1   <1 <1   

              

METALEN 
barium

+
 mg/kg 33 128 --  26 101 --  <20 54,2 --  

cadmium mg/kg 0,63 1,01 WO 0,03 0,53 0,888 WO 0,02 <0,2 0,241 <=A
W 

-0,03 

kobalt mg/kg 5,4 19 WO 0,02 <1,5 3,69 <=A
W 

-0,06 <1,5 3,69 <=A
W 

-0,06 

koper mg/kg 33 64,9 IN 0,17 17 34,5 <=A
W 

-0,04 <5 7,24 <=A
W 

-0,22 

kwik mg/kg <0,05 0,0497 <=A
W 

0,00 <0,05 0,05 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0503 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 51 78,1 WO 0,06 41 63,8 WO 0,03 <10 11 <=A
W 

-0,08 

molybdeen mg/kg 6,9 6,9 WO 0,03 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 0,57 0,57 <=A
W 

0,00 

nikkel mg/kg 46 134 NT>I 1,53 3,4 9,92 <=A
W 

-0,39 3,6 10,5 <=A
W 

-0,38 

zink mg/kg 320 731 NT>I 1,02 370 865 NT>I 1,25 <20 33,2 <=A
W 

-0,18 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,27 0,27 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 1,8 1,8 -  0,09 0,09 -  0,14 0,14 -  
antraceen mg/kg 0,11 0,11 -  0,03 0,03 -  0,03 0,03 -  
fluoranteen mg/kg 2,5 2,5 -  0,30 0,3 -  0,30 0,3 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg 0,65 0,65 -  0,17 0,17 -  0,15 0,15 -  

chryseen mg/kg 1,1 1,1 -  0,20 0,2 -  0,14 0,14 -  
benzo(k)fluorant
een 

mg/kg 0,52 0,52 -  0,14 0,14 -  0,09 0,09 -  

benzo(a)pyreen mg/kg 0,69 0,69 -  0,20 0,2 -  0,15 0,15 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg 0,47 0,47 -  0,19 0,19 -  0,11 0,11 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,49 0,49 -  0,18 0,18 -  0,11 0,11 -  

pak-totaal (10 
van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 8,6 8,6 IN 0,18 1,507 1,51 WO 0,00 1,227 1,23 <=A
W 

-0,01 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 2 -  <1 2,69 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 2 -  <1 2,69 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg 1,2 3,43 -  <1 2,69 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg 1,0 2,86 -  <1 2,69 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg 3,7 10,6 -  <1 2,69 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg 3,1 8,86 -  <1 2,69 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg 1,7 4,86 -  <1 2,69 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 12,1 34,6 WO 0,01 4,9 18,8 <=A
W 

- 4,9 24,5 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 10 --  <5 13,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg 9 25,7 --  11 42,3 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 36 103 --  21 80,8 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg 55 157 --  10 38,5 -- - <5 17,5 -- - 



totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg 100 286 IN 0,02 40 154 <=A
W 

-0,01 <20 70 <=A
W 

-0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12953195-001 mm1 01 (100-130) 01 (130-160) 
12953195-002 mm2 03 (15-25) 06 (7-30) 07 (15-30) 
12953195-003 mm3 04 (7-50) 11 (20-50) 21 (0-35) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-02-2019 - 09:43) 

 
Projectcode 20181610 20181610 20181610 
Projectnaam    
Monsteromschrijving mm4 mm5 mm6 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
    

Analyse Eenhe
id 

 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 83,9 83,9   81,5 81,5   80,0 80   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

% 5,4 5,4   0,9 0,9   <0,5 0,5   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
4,8 4,8   <1 <1   <1 <1   

              

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 40,2 --  <20 54,2 --  <20 54,2 --  

cadmium mg/kg <0,2 0,201 <=A
W 

-0,03 <0,2 0,241 <=A
W 

-0,03 <0,2 0,241 <=A
W 

-0,03 

kobalt mg/kg <1,5 2,83 <=A
W 

-0,07 <1,5 3,69 <=A
W 

-0,06 <1,5 3,69 <=A
W 

-0,06 

koper mg/kg <5 5,97 <=A
W 

-0,23 <5 7,24 <=A
W 

-0,22 <5 7,24 <=A
W 

-0,22 

kwik mg/kg <0,05 0,0469 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0503 <=A
W 

0,00 <0,05 0,0503 <=A
W 

0,00 

lood mg/kg 13 18,4 <=A
W 

-0,07 <10 11 <=A
W 

-0,08 <10 11 <=A
W 

-0,08 

molybdeen mg/kg 0,76 0,76 <=A
W 

0,00 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 <0,5 0,35 <=A
W 

-0,01 

nikkel mg/kg 4,3 10,2 <=A
W 

-0,38 3,0 8,75 <=A
W 

-0,40 <3 6,12 <=A
W 

-0,44 

zink mg/kg <20 27 <=A
W 

-0,19 <20 33,2 <=A
W 

-0,18 <20 33,2 <=A
W 

-0,18 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fenantreen mg/kg 0,06 0,06 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
antraceen mg/kg 0,02 0,02 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
fluoranteen mg/kg 0,23 0,23 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(a)antrac
een 

mg/kg 0,15 0,15 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

chryseen mg/kg 0,16 0,16 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(k)fluorant
een 

mg/kg 0,15 0,15 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

benzo(a)pyreen mg/kg 0,16 0,16 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  
benzo(ghi)peryl
een 

mg/kg 0,15 0,15 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg 0,17 0,17 -  <0,01 0,007 -  <0,01 0,007 -  

pak-totaal (10 
van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg 1,257 1,26 <=A
W 

-0,01 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 0,07 0,07 <=A
W 

-0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,3 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg <1 1,3 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg <1 1,3 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg <1 1,3 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg <1 1,3 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg <1 1,3 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg <1 1,3 -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) 
(0.7 factor) 

ug/kg 4,9 9,07 <=A
W 

- 4,9 24,5 <=A
W 

- 4,9 24,5 <=A
W 

- 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6,48 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg <5 6,48 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg 8 14,8 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 



fractie C30-C40 mg/kg 6 11,1 -- - <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg <20 25,9 <=A
W 

-0,03 <20 70 <=A
W 

-0,02 <20 70 <=A
W 

-0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12953195-004 mm4 02 (0-35) 09 (15-40) 15 (0-50) 18 (10-50) 22 (0-50) 
12953195-005 mm5 01 (50-100) 03 (100-150) 04 (50-100) 05 (100-150) 
12953195-006 mm6 04 (100-150) 13 (100-150) 17 (110-150) 22 (100-150) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-02-2019 - 09:43) 

 
Projectcode 20181610 20181610 20181610 
Projectnaam    
Monsteromschrijving 03-1 06-1 07-1 
Monstersoort en 
bodemtype 

Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-7 

Monster conclusie Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

    

Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              

droge stof % 89,6 89,6   92,1 92,1   86,6 86,6   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

              

METALEN 
zink mg/kg 1900 4510 NT>I 7,53 <20 33,2 <=AW -0,18 32 75,9 <=AW -0,11 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12958524-001 03-1 03 (15-25) 
12958524-002 06-1 06 (7-30) 
12958524-003 07-1 07 (15-30) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  7 1% 1% 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-02-2019 - 09:43) 

 
Projectcode 20181610 20181610 20181610 
Projectnaam    
Monsteromschrijving 107 108-1 109-1 
Monstersoort en 
bodemtype 

Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-7 

Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
    

Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              

droge stof % 91,4 91,4   89,2 89,2   89,2 89,2   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

              

METALEN 
zink mg/kg <20 33,2 <=AW -0,18 49 116 <=AW -0,04 53 126 <=AW -0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12971237-001 107 107 (12-40) 107 (40-80) 
12971237-002 108-1 108 (12-40) 
12971237-003 109-1 109 (30-50) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  7 1% 1% 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-02-2019 - 09:43) 

 
Projectcode 20181610 20181610 20181610 
Projectnaam    
Monsteromschrijving 110-1 101-2 103-3 
Monstersoort en 
bodemtype 

Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-7 Grond (AS3000)-7 

Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
    

Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 
              

droge stof % 75,7 75,7   76,9 76,9   80,0 80   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

              

METALEN 
nikkel mg/kg   -  <3 6,12 <=AW -0,44 <3 6,12 <=AW -0,44 
zink mg/kg 45 107 <=AW -0,06 82 195 WO 0,09 <20 33,2 <=AW -0,18 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12971237-004 110-1 110 (25-45) 
12971241-001 101-2 101 (100-150) 
12971241-002 103-3 103 (100-150) 
 
 
Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype  7 1% 1% 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-02-2019 - 09:43) 

 
Projectcode 20181610 20181610 20181610 
Projectnaam    
Monsteromschrijving 105 102 geroerde boveng 116 geroerde boveng 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Klasse wonen 
    

Analyse Eenhei
d 

 SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 79,8 79,8   85,2 85,2   85,5 85,5   
gewicht 
artefacten 

g <1    <1    <1    

aard van de 
artefacten 

- Geen    Geen    Geen    

organische stof 
(gloeiverlies) 

%  1   0,5 0,5   1,6 1,6   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd 

DS 
 1   <1 <1   <1 <1   

              

METALEN 
barium

+
 mg/kg   -  <20 54,2 --  <20 54,2 --  

cadmium mg/kg   -  <0,2 0,241 <=AW -0,03 <0,2 0,241 <=AW -0,03 
kobalt mg/kg   -  <1,5 3,69 <=AW -0,06 <1,5 3,69 <=AW -0,06 
koper mg/kg   -  <5 7,24 <=AW -0,22 7,3 15,1 <=AW -0,17 
kwik mg/kg   -  <0,05 0,0503 <=AW 0,00 <0,05 0,0503 <=AW 0,00 
lood mg/kg   -  <10 11 <=AW -0,08 <10 11 <=AW -0,08 
molybdeen mg/kg   -  <0,5 0,35 <=AW -0,01 <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg <3 6,12 <=AW -0,44 <3 6,12 <=AW -0,44 5,8 16,9 <=AW -0,28 
zink mg/kg 44 104 <=AW -0,06 24 56,9 <=AW -0,14 38 90,2 <=AW -0,09 
              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,01 0,01 -  
fenantreen mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,28 0,28 -  
antraceen mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,08 0,08 -  
fluoranteen mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,70 0,7 -  
benzo(a)antrace
en 

mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,39 0,39 -  

chryseen mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,36 0,36 -  
benzo(k)fluorant
een 

mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,25 0,25 -  

benzo(a)pyreen mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,45 0,45 -  
benzo(ghi)peryle
en 

mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,32 0,32 -  

indeno(1,2,3-
cd)pyreen 

mg/kg   -  <0,01 0,007 -  0,33 0,33 -  

pak-totaal (10 
van VROM) (0.7 
factor) 

mg/kg   -  0,07 0,07 <=AW -0,04 3,17 3,17 WO 0,04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg   -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 52 ug/kg   -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 101 ug/kg   -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 118 ug/kg   -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 138 ug/kg   -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 153 ug/kg   -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
PCB 180 ug/kg   -  <1 3,5 -  <1 3,5 -  
som PCB (7) (0.7 
factor) 

ug/kg   -  4,9 24,5 <=AW - 4,9 24,5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg   -  <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C12-C22 mg/kg   -  <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
fractie C22-C30 mg/kg   -  <5 17,5 -- - 6 30 -- - 
fractie C30-C40 mg/kg   -  <5 17,5 -- - <5 17,5 -- - 
totaal olie C10 - 
C40 

mg/kg   -  <20 70 <=AW -0,02 <20 70 <=AW -0,02 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12971241-003 105 105 (90-100) 105 (100-125) 
12972090-001 102 geroerde bovengr 102 (50-80) 
12972090-002 116 geroerde bovengr 116 (30-50) 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 28-02-2019 - 09:43) 

 
Projectcode 20181610 
Projectnaam  
Monsteromschrijving 117 geroerde boveng 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Klasse industrie 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 
      

droge stof % 86,3 86,3   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 2,1 2,1   
      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 2,9 2,9   
      

METALEN 
barium

+
 mg/kg <20 48,8 --  

cadmium mg/kg 0,24 0,406 <=AW -0,02 
kobalt mg/kg <1,5 3,36 <=AW -0,07 
koper mg/kg 9,1 18,2 <=AW -0,15 
kwik mg/kg <0,05 0,0495 <=AW 0,00 
lood mg/kg 24 37,1 <=AW -0,03 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 <=AW -0,01 
nikkel mg/kg 3,4 9,22 <=AW -0,40 
zink mg/kg 100 226 IN 0,15 
      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,03 0,03 -  
fenantreen mg/kg 0,35 0,35 -  
antraceen mg/kg 0,04 0,04 -  
fluoranteen mg/kg 0,51 0,51 -  
benzo(a)antraceen mg/kg 0,19 0,19 -  
chryseen mg/kg 0,27 0,27 -  
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,16 0,16 -  
benzo(a)pyreen mg/kg 0,21 0,21 -  
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,17 0,17 -  
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,18 0,18 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2,11 2,11 WO 0,02 
      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,33 -  
PCB 52 ug/kg <1 3,33 -  
PCB 101 ug/kg <1 3,33 -  
PCB 118 ug/kg <1 3,33 -  
PCB 138 ug/kg <1 3,33 -  
PCB 153 ug/kg <1 3,33 -  
PCB 180 ug/kg <1 3,33 -  
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 23,3 <=AW - 
      

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 16,7 --  
fractie C12-C22 mg/kg 7 33,3 --  
fractie C22-C30 mg/kg 15 71,4 --  
fractie C30-C40 mg/kg 14 66,7 --  
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 190 IN 0,00 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12972090-003 117 geroerde bovengr 117 (25-40) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   

 



Toetsingstabel NEN5707 - verkennend bodemonderzoek  1)

Projectgegevens 
Locatie : Manderveenseweg te Manderveen

Projectnummer Geofoxx : 20181610

(Deel)locatie : boring 12

Monstergegevens
Massa veldvochtig analysemonster : 11,06 kg

Gehalte droge stof : 88,5 %
Percentage grove materialen (>20mm) : 0,02 % V/V
Volumieke massa van de geconsolideerde grond op locatie : 1,6 kg/dm

3

Gegevens geïnspecteerde gaten

Gat Lengte [m] Breedte [m] Lengte [m]

12 0,2 0,2 0,25

Analyseresultaten in de fijne fractie (<20 mm) binnen de (deel)locatie

Gemeten gehalte asbest in de grondfractie : 0 mg/kg d.s. 

Gemeten gehalte asbest in de grondfractie (ondergrens 95% betrouwbaarheidsinterval) : 0 mg/kg d.s. 

Gemeten gehalte asbest in de grondfractie (bovengrens 95% betrouwbaarheidsinterval) : 0 mg/kg d.s. 

Gemeten gehalte serpentijnasbest in de grondfractie (hechtgebonden) : 0 mg/kg d.s. 

Gemeten gehalte serpentijnasbest in de grondfractie (niet-hechtgebonden) : 0 mg/kg d.s. 

Gemeten gehalte amfiboolasbest in de grondfractie (hechtgebonden) : 0 mg/kg d.s. 

Gemeten gehalte amfiboolasbest in de grondfractie (niet hechtgebonden) : 0 mg/kg d.s. 

Analyseresultaten in de grove fractie (>20 mm) binnen de (deel)locatie

Serpentijnasbest

Chrysotiel Amosiet Crocidoliet Actinoliet Anthophylliet Tremoliet            

%asbest, gemiddeld %asbest, gemiddeld %asbest, gemiddeld %asbest, gemiddeld %asbest, 

gemiddeld

%asbest, 

gemiddeld

12 chrysotiel 1 11,25 0 3,5 0 0 0 0 0

Totaal 1 11,25 0

Homogeniteitstoets 
Kan het mengmonster als homogeen worden beschouwd? : ja

Toetsingsresultaat asbest in de (deel)locatie (na correctie op hoeveelheid grove materialen): 27,81 mg/kg d.s. gewogen asbest

waarvan:

• gehalte aan asbest in de fijne fractie (<20 mm): 0,0 mg/kg d.s. gewogen asbest

• gehalte aan asbest in de grove fractie (>20 mm): 27,8 mg/kg d.s. gewogen asbest

Legenda afkortingen:

AVM

Gewogen gehalte

Serpentijnasbest

Amfiboolasbest

: niet-hechtgebonden asbest is asbest in een product waarvan de asbestvezels niet of slecht zijn ingesloten in de matrix (het materiaal waarin de asbestvezels zijn 

verwerkt). 

: het gewogen gehalte is gelijk aan het gemeten gehalte aan serpentijnasbest vermeerderd met 10x het gemeten gehalte aan amfiboolasbest.

: asbestverdacht materiaal : materiaal dat op basis van voorkennis en/of beoordeling met het blote oog een zodanige hoeveelheid asbest bevat dat de vigerende 

norm mogelijk wordt overschreden.

: vezelvormige silicaten die behoren tot de serpentijnmineralen die zijn uitgekristaliseerd in de zogenaamde asbestiforme vorm en daardoor makkelijk splijtbaar zijn 

tot lange, dunne, flexibele sterke vezels wanner ze worden vermalen of verwerkt. Chrysotielasbest valt onder deze serpentijnmineralen.

: vezelvormige silicaten die behoren tot de amfiboolmineralen die zijn uitgekristaliseerd in de zogenaamde asbestiforme vorm en daardoor makkelijk splijtbaar zijn 

tot lange, dunne, flexibele sterke vezels wanneer ze worden vermalen of verwerkt. Crocidoliet-, amosiet-, vezelvormig anthophyliet, vezelvormig actinoliet en 

vezelvormig tremoliet vallen onder deze amfiboolmineralen.

nk

k

Homogeen 

Hechtgebonden asbest 

Niet hechtgebonden asbest 

: het aantal asbesthoudende materiaaldeeltjes van het asbesttype k . 

Aantal stukken AVM bij monstername

1

Massa AVM niet-

hechtgebonden [g]

Massa AVM 

hechtgebonden [g]

nk [-]k [-]Gat Amfiboolasbest

: asbesttype; voorbeelden van asbeststypen k  zijn V-plaat(vlakke plaat), G-Plaat (golfplaat), pulp, board, bitumen etc.

Sprake is van homogeniteit als er geen significante verschillen zijn in gehalten van de gaten/sleuven o.b.v. de verzamelde AVM binnen dezelfde (deel)locatie, 

ruimtelijke eenheid (RE) of vak. Bij homogeniteit mag het gemiddelde gehalte asbest van de verschillende gaten/sleuven worden aangehouden. Bij inhomogeniteit 

moet het hoogste gehalte asbest van de verschillende gaten/sleuven worden aangehouden.

: hechtgebonden asbest is asbest in een product waarvan de asbestvezels zijn ingesloten in de matrix (het materiaal waarin de asbestvezels zijn verwerkt). 

1) NEN 5707 'Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond' - augustus 2015 ; Toetsingstabel Geofoxx 6.1 - september 2015.
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Bijlage 5: Toelichting bodemonderzoek en asbest 



Verkennend- en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek 

Manderveenseweg 72 te Manderveen 

 

projectnummer datum   

20181610/RREK juli 2019 Bijlagen 

 

Algemeen 

In deze bijlage zijn de technische handelingen die worden verricht bij milieukundig bodem-

onderzoek in het algemeen, beschreven en toegelicht. De veldwerkzaamheden worden 

uitgevoerd conform een intern kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO-9001 en de VCA** 

normen (VeiligheidsChecklistAannemers). De van toepassing zijnde protocollen staan in dit 

rapport beschreven.  

 

Boorwerkzaamheden en bemonstering 

Grond 

Meestal worden boringen handmatig verricht met een zogenaamde edelmanboor. In andere 

gevallen wordt gebruik gemaakt van een guts, een zuigerboor of een pulsboor. In beton- of 

asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de onderliggende bodem 

te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn 

aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden 

uitgevoerd met een puinboor, een slagguts, een ramguts of een mechanische boorstelling. 

 

Grondwater 

In een boorgat kan een peilbuis worden geplaatst om grondwatermonsters te nemen. 

Peilbuizen zijn kunststof buizen die over een lengte van (meestal) één meter zijn 

geperforeerd. Het geperforeerde gedeelte (filter) wordt voorzien van een filterkous om 

inspoeling van fijn bodemmateriaal te voorkomen.  

 

Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis afgepompt, 

direct na plaatsing en voorafgaand aan de monstername. Monstername vindt plaats na 

minimaal een week standtijd. Voor het afpompen en bemonsteren van het grondwater wordt 

gebruik gemaakt van een slangenpomp. Per peilbuis wordt het grondwater met een schoon 

stuk (siliconen)slang bemonsterd om contaminatie uit te sluiten. De grondwatermonsters 

worden gekoeld bewaard in luchtdicht afgesloten glazen flessen met kunststof schroefdop. 

 

Zintuiglijk onderzoek 

In het veld worden grond en grondwater zintuiglijk onderzocht. Het zintuiglijk onderzoek is te 

splitsen in: 

 lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. 

 onderzoek naar verontreiniging, waarbij zintuiglijk waarneembare afwijkingen in of 

aan het bodemmateriaal worden beschreven. 

 

De benaming van de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden is afwijkend van de 

benaming in Protocol 2001. De gehanteerde gradaties komen overeen. 

 

Gradaties Hoeveelheid (protocol 2001) Hoeveelheid (volgens codering 

NEN5104 en NEN5706) 

< 5% weinig zwak 

5% - 15% veel matig 

15%- 50% zeer veel sterk 

50% - 80% - uiterst 

> 80% - volledig 

-: niet benoemd 

 

De hoeveelheden zwak, matig en sterk komen overeen met de gradaties en hoeveelheden 

zoals benoemd in Protocol 2001. De grens van 80% tussen uiterst en volledig is gebaseerd 

op de definitie van een bouwstof uit het Besluit bodemkwaliteit. 

 

De hoeveelheden volgens NEN5104 en NEN5706 zijn voor bodemvreemde bestanddelen niet 

gedefinieerd. Om deze coderingen te kunnen duiden is aansluiting gemaakt bij Protocol 

2001. 

 



Verkennend- en nader bodemonderzoek en verkennend asbestonderzoek 

Manderveenseweg 72 te Manderveen 

 

projectnummer datum   

20181610/RREK juli 2019 Bijlagen 

 

Bij olieproducten wordt gebruik gemaakt van de 'oliepan-methode'. Daarbij wordt de grond 

verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een 

teken dat er olieachtige stoffen in de grond aanwezig kunnen zijn.  

Eventueel worden PID-metingen uitgevoerd (alleen als specifiek in rapport vermeld). Met 

behulp van de PID-meter kan de hoeveelheid ioniseerbare vluchtige bestanddelen in de 

opgeboorde grond worden bepaald. 

 

Mede op basis van de resultaten van het zintuiglijk onderzoek wordt beslist welke monsters 

op welke chemische stoffen worden geanalyseerd. 

 

Stromingsrichting grondwater en doorlaatbaarheid van de bodem 

Via een waterpassing kan de lokale stromingsrichting van het grondwater worden bepaald. 

Met de gegevens van een waterpassing kan een inschatting worden gemaakt van het 

verspreidingspatroon van een verontreiniging in het grondwater.  

 

Bij een waterpassing wordt het grondwaterpeil in meerdere peilbuizen bepaald ten opzichte 

van een vast punt op het terrein. Hieruit volgt of er sprake is van een eenduidige 

grondwaterstromingsrichting en hoe sterk deze stroming is. 

 

Via een zogenaamde doorlaatbaarheidstest kan de waterdoorlaatbaarheid van de grond onder 

de grondwaterspiegel worden vastgesteld. Bepaald wordt hoe snel een boorgat weer wordt 

gevuld met toestromend grondwater, nadat het gat is leeggepompt. Het resultaat van de 

test geeft, samen met de algemene geohydrologische informatie over de onderzoekslocatie 

een indicatie van de hoeveelheid grondwater dat zal toestromen bij ontgraving van een 

verontreiniging of bij een grondwatersanering. 

 

Chemisch onderzoek 

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen 

geen afwijkingen worden aangetroffen mogen mengmonsters worden samengesteld. Voor 

chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te 

verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster 

een verontreiniging wordt aangetroffen waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde 

mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. 

Indien een dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters 

waaruit dat mengmonster was samengesteld geanalyseerd op de betreffende stof. Op die 

manier wordt vastgesteld hoe de verontreiniging is verdeeld over de monsters. 

 

Indien er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en 

minimaal één grondwatermonster geanalyseerd op een breed pakket aan stoffen. Deze 

stoffen zijn opgenomen in de zogeheten standaardpakketten voor grond en grondwater. 

Indien er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende 

stoffen het gaat, worden de betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het 

algemeen worden monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn 

beoordeeld, niet gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene 

afwijkende laag wordt aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. 

Grondwatermonsters worden in principe nooit gemengd. 

 

Het laboratoriumonderzoek zal worden uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitswaarborg 

door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. Op de 

certificaten is te zien door welk laboratorium de analyses in dit onderzoek zijn verricht. 

 

Afkortingen en begrippen 

m-gws: meter beneden de grondwaterspiegel; 

m-mv: meter beneden maaiveld. 
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Wat is asbest? 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn 

opgebouwd uit fijne vezels (in tegenstelling tot wat veel mensen denken is asbest geen 

chemisch product). Het asbest wordt als delfstof in mijnen (dagbouw) gewonnen; de lagen 

asbest zijn ingesloten in gesteente. De landen waar asbest gewonnen wordt, zijn onder meer 

Rusland, Canada en Zuid-Afrika. Asbest komt in Nederland niet van nature voor maar is 

ingevoerd vanuit het buitenland. Ruwe asbest is in het verleden ingevoerd en aan een grote 

verscheidenheid van producten toegevoegd. De in Nederland ingevoerde en toegepaste 

asbestsoorten zijn: 

 

chrysotiel (wit asbest, 84% van de productie); 

amosiet (bruin asbest, 4% van de productie); 

crocidoliet (blauw asbest, 12% van de productie). 

 

De overige asbestsoorten komen slechts sporadisch voor. De kleuren waarmee de 

asbestsoorten aangeduid worden, zijn overigens alleen microscopisch waarneembaar. 

 

Asbest is vanwege zijn eigenschappen in het verleden veelvuldig toegepast als toevoeging in 

diverse producten. Het materiaal zal in Nederland niet in pure vorm worden aangetroffen, 

maar is in percentages (tot maximaal 80 à 90 procent) gemengd met andere producten. 

De meest voorkomende toepassing is de toevoeging aan bouwmaterialen zoals 

cementplaten. De bekende asbestcementen golfplaten bestaan voor circa 80% uit cement en 

circa 20% uit asbest. 

  

Toepassingsgebieden asbest 

Asbest is in zo’n 3.000 verschillende producten toegepast. Veelgebruikte toepassingen zijn: 

- Asbestcement: golfplaten, riolering, wand- en plafondplaten, borstweringsplaten, 

boeiboorden, bloembakken enz.. De bedrijven in Nederland die veel van deze 

producten hebben geproduceerd zijn Asbestona in Harderwijk en Eternit in Goor; 

- Brandwerende textiel: brandwerende kleding, handschoenen, branddekens, 

lasgordijnen, theatergordijnen; 

- Brandwerend plaatmateriaal: brandwerend materiaal in bijvoorbeeld brandkasten, als 

schimmelwerende onderlaag voor vinylvloerbedekking, onderlaag van behang; 

- Spuitasbest (asbest vermengd met bindmiddel; wolachtig uiterlijk): gespoten tegen 

dragende constructiebalken van gebouwen (brandwering); 

- Vulstof: in kitten (bijvoorbeeld de kassen in het Westland, maar ook bij metalen 

raamkozijnen van gebouwen), vloer- en wandafwerkmiddelen; 

- Asbesthoudend kunststof: remvoering, remblokken, koppelingsplaten; 

- Koord: : afdichtingkoord in kachels. 

 

Hechtgebondenheid asbest 

Het risico van asbest wordt bepaald door de losse respirabele vezels. De vezels zijn 

gebonden in materialen. Afhankelijk van de hardheid c.q. hechtgebondenheid van het 

materiaal komen snel of minder snel asbestvezels vrij. Er worden twee typen materialen 

onderscheiden namelijk: “hechtgebonden” en “niet-hechtgebonden” materialen. 

Wanneer het asbest bijvoorbeeld met cement is vermengd (hard materiaal), spreekt men over 

hechtgebonden asbest. De vezels zitten stevig gebonden in het cement en komen hieruit 

alleen vrij bij bewerking van het materiaal. Hechtgebonden materiaal vormt zodoende geen 

direct risico. Wanneer het asbest wordt gebroken of verweerd is, of slechtgeboden in een 

matrix voorkomt (wol, papier, textiel etc.) komen de vezels eerder los van het 

bindingsmateriaal en ontstaan er gezondheidsrisico’s als er respirabele vezels in de lucht 

komen. 

 

Eigenschappen van asbest in de bodem 

Bepaalde eigenschappen van asbest zijn van belang tijdens het onderzoek naar asbest in de 

bodem. Hieronder wordt op deze eigenschappen kort ingegaan: 
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- visuele herkenbaarheid van asbest. Asbest in de bodem is, in tegenstelling tot de 

meeste chemische verontreinigingen in het merendeel van de gevallen visueel 

zichtbaar. De herkenning van de asbesthoudende deeltjes door de onderzoeker is 

zodoende essentieel; 

- verspreidingsgedrag. Asbesthoudend materiaal loogt niet uit zodat verdere 

verspreiding van het materiaal in de omgeving alleen door menselijk handelen 

veroorzaakt kan worden.  Asbesthoudend materiaal kan zodoende niet worden 

verwacht in ongeroerde bodemlagen. 

 

Wettelijk kader  

 

Voor asbest op of in de bodem, grond en puin kunnen diverse wettelijke kaders van 

toepassing zijn. Figuur 1 biedt ondersteuning in het positioneren van asbestproblemen binnen 

het juiste kader. 

 

Figuur 1: Het wettelijk kader en bevoegd gezag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definiëring begrippen 

- Geluidswal: een geluidswerende voorziening die bestaat uit grond. Aangebracht 

boven het maaiveld en het maakt geen onderdeel uit van de bodem; 

- Ondergrondse werken: bouwwerken zoals kelders en fundamenten of ondergronds 

leidingnet met bijvoorbeeld asbestbevattende cementleidingen; 

- Puin (= niet bodem): het materiaal bestaat voor meer dan 50% (gewicht) uit 

puindelen / bodemvreemde delen die groter zijn dan 2 mm (bron: provincie 

Gelderland); 

- Stortplaats: inrichting (of gedeelte van inrichting) waar afvalstoffen worden gestort. 

Onder stortplaats wordt ook begrepen een stortplaats waar het storten van 

afvalstoffen is beëindigd. (Stortbesluit bodembescherming (Stb. 55, 1993) en de 

(voor 1996, NAVOS) gesloten stortplaatsen;  

- Strook: stroken van een halve meter aan beide zijden van en direct aansluitend op 

een weg (bron: regeling asbestwegen Wms, art. 1e); 
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- Weg: Weg, pad, parkeerplaats, erfverharding of gedeelte daarvan, alsmede andere 

grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te worden gebruikt.(Bron: regeling 

asbestwegen Wms, art. 1d); 

- Zwerfasbest: asbest is op de bodem aanwezig en heeft zich niet vermengd met de 

bodem; 

 

Besluit asbestwegen  

De regeling Asbestwegen (Wet milieugevaarlijke stoffen, VROM, februari 1999) is medio 

2000 omgezet in een besluit. Kort samengevat houdt de regeling het volgende in: Het is met 

ingang van 1 januari 2000 verboden een weg die asbest bevat, voorhanden te hebben. 

Onder weg worden binnen deze regeling ook beschouwd paden,sporen, parkeerplaatsen, 

bermen en erven.  

 

Uitzonderingen: De regeling is niet van toepassing op wegeigenaren die kunnen aantonen dat 

het asbest voor 1 juli 1993 is aangebracht én waarvan het asbest is afgeschermd door een 

verharding die geen asbest bevat (asfalt, klinkers of beton). De regeling is eveneens niet van 

toepassing op een weg of stroken waarvan de eigenaar heeft aangetoond dat de 

concentratie Serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie Amfiboolasbest ten 

hoogste 100 mg/kg is. 

 

In figuur 2 is een toelichting gegeven op het Besluit Asbestwegen. 

 

 

Figuur 2: Toelichting Besluit Asbestwegen (voorheen Regeling Asbestwegen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventiewaarde en restconcentratienorm  

VROM heeft in het huidige interimbeleid voor asbest in bodem, grond en puin(granulaat) een 

restconcentratienorm met betrekking tot de asbestconcentratie vastgesteld. Met ingang van 

1 januari 2003 geldt een interventiewaarde bodemsanering voor asbest van 100 mg/kg 

gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de 

amfiboolasbestconcentratie). Dit concentratieniveau wordt tevens gehanteerd als 

restconcentratienorm (hergebruik). 
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Samenvatting 

Er zijn plannen voor uitbreiding van het Kulturhus in Manderveen en de bouw van een aantal woningen aan 
de Manderveenseweg. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken dient voormalig café Peddemors 
gesloopt te worden en dient beplanting, waaronder enkele bomen, gerooid te worden. Omdat overtreding 
van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet uitgesloten kan 
worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
Het onderzoeksgebied is op 12 juli 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde 
planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere 
beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of de 
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het 
Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied ligt buiten de begrenzing van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 
natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming. 

 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:  
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige amfibieënsoorten er een 
(winter)rustplaats, nestelen er vogels in de beplanting, bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en 
vleermuissoorten er een verblijf- en/of voortplantingsplaats. 
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
Op basis van het uitgevoerde onderzoek, kan de aanwezigheid van een vaste verblijfplaats van één of 
meerdere vleermuizen niet uitgesloten worden. Omdat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en de dieren 
zelf strikt beschermd zijn, mogen ze alleen met een ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie 
van de bebouwing voor vleermuizen vast te kunnen stellen is nader onderzoek vereist. Geadviseerd wordt 
om dit onderzoek uit te voeren conform het vleermuisprotocol.  
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Samenvattende conclusie:  
Het plangebied bestaat uit verschillende ecotopen, zoals bebouwing, grasland, gazon, tuinbeplanting en 
erfverharding. Gelet op de aard van het plangebied en de ligging aan de rand van een kleine kern, omgeven 
door intensief beheerd agrarisch cultuurland, wordt het plangebied tot een weinig geschikt functioneel 
leefgebied voor zeldzame en kritische grondgebonden diersoorten en tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten beschouwd. 
 
De bebouwing wordt beschouwd als een potentiële verblijfplaats voor vleermuizen. Omdat de functie van 
de bebouwing voor vleermuizen niet vastgesteld kon worden tijdens het uitgevoerde onderzoek, is nader 
onderzoek vereist. Wel kon worden vastgesteld dat het plangebied tot functioneel leefgebied van sommige 
algemene diersoorten behoort. Voor deze soorten geldt dat, mits bezette vogelnesten beschermd worden, 
de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming leiden. 
Vanwege de ligging buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  
 
Om de volledige wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen is nader 
onderzoek vereist naar de functie van de bebouwing (beide gebouwen) voor vleermuizen. De mogelijke 
aanwezigheid van een verblijfplaats van één of meerdere vleermuizen, wil niet zeggen dat de voorgenomen 
activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Wel is mogelijk een ontheffing vereist. Gelet op de aard van de 
voorgenomen activiteiten, is het aannemelijk dat deze ontheffing verkregen wordt. 
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1 Inleiding  
Er zijn plannen voor uitbreiding van het Kulturhus in Manderveen en de bouw van een aantal woningen aan 
de Manderveenseweg. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken dient voormalig café Peddemors 
gesloopt te worden en dient beplanting, waaronder enkele bomen, gerooid te worden. Omdat overtreding 
van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet uitgesloten kan 
worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen. In voorliggend rapport worden 
de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een beschrijving van het 
onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden de wettelijke 
consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven. 
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
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2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd rondom de Manderveenseweg 72 te Manderveen. Het ligt aan de zuidzijde 
van de woonkern Manderveen en maakt onderdeel uit van de lintbebouwing langs de Manderveenseweg. 
Op onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op de topografische 
kaart. 
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de gele cirkel aangeduid (bron kaart: PDOK). 

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit een erf met een voormalig cafébedrijf en een deel van een sportterrein met 
bebouwing waarin een kulturhus is gevestigd. Tevens bestaat het plangebied uit sportveld, tuin en grasland 
met een agrarisch gebruik. Het voormalig cafébedrijf is gevestigd in een oorspronkelijke boerderij, welke in 
de loop der tijd uitgebreid is met een aanbouw aan de zij- en achterzijde. Een deel van de aanbouw, parallel 
aan de Manderveenseweg heeft een met dakpannen gedekt schuin dak. De uitbreiding aan de achterzijde 
heeft een met bitumen dakleer gedekt plat dak. Het oorspronkelijke hoofgebouw beschikt niet over een 
spouw, de aanbouwen beschikken wel over een spouwmuur. De staat van onderhoud van het café en de 
aanbouwen is goed; de daken zijn waterdicht en de ramen zijn heel (wind- en waterdicht). Ten oosten van 
het café staat een kulturhus dat tevens benut wordt als kleedruimte en kantine voor de sportvereniging. 
Het huidige gebouw is ontstaan als gevolg van verschillende grote en kleine uitbreidingen. Het gebouw is 
gebouwd van bakstenen en is gedekt met bitumen dakleer. Een deel van het gebouw is bekleed met 
vertikale planken. Ten noorden van het kulturhus ligt een sportveld met een soortenarme vegetatie van 
‘speelgras’. Ten zuiden van het café ligt een terras met speeltoestellen in een parkachtige omgeving met 
sierplanten, heesters, bomen en struiken. In de tuin staan o.a. enkele solitaire zomereiken, ruwe berken en 
esdoorn. Naast het kulturhus liggen borders met heesters. Het graslandperceel tussen het terras en de 
woningen aan de Manderveenseweg bestaat uit een soortenarme vegetatie van raaigras en wordt intensief 
beheerd (maaien en afvoeren). Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van het plangebied 
weergegeven. Voor een verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. 
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Detailopname en begrenzing van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid. (bron luchtfoto: pdok). 
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3 Voorgenomen activiteiten  
 

3.1 Algemeen  
Het concrete voornemen bestaat om het bestaande kulturhus te verbouwen en vijf grondgebonden 
woningen en een kapschuur in het plangebied te bouwen. Om de bouw van de woningen mogelijk te 
maken dient het horecagebouw gesloopt te worden en dient beplanting gerooid te worden. Tevens wordt 
een deel van het terrein verhard en ingericht als speelplaats t.b.v. buitenschoolse opvang en wordt een 
deel van het plangebied ingericht als parkeerplaats en plantsoen. Op onderstaande afbeelding wordt het 
wenselijke eindbeeld weergegeven.  
 

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

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

 Slopen bebouwing;  

 Verwijderen erfverharding; 

 Verwijderen beplanting; 

 Bouwrijp maken plangebied; 

 Bouwen woningen en uitbreiding kulturhus; 

 Aanleg erfverharding; 

 Aanleg plantsoen; 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

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

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
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In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het slopen 
van bebouwing, het bouwrijp maken van het plangebied en het bebouwen en verharden van het 
plangebied.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden 
geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn echter incidenteel 
en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, rust- of 
voortplantingslocaties buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijk gesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
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Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Het plangebied ligt op minimaal 735 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.  
   

 
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren worden met de donkergroene kleur op de kaart aangeduid. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid (bron: Ruimtelijke Plannen). 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 

4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Het plangebied ligt op minimaal 1,8 kilometer afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. 
  

735 meter afstand tussen 
plangebied en gronden die 
tot het NNN behoren 
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Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker 
aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: PDOK.nl). 

 
Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal. Uitvoering van de voorgenomen fysieke 
activiteiten hebben geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000.  
 
Wettelijke consequenties  
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied ligt op enige afstand van beschermd (natuur)gebied en de invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteit is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op beschermd 
(natuur)gebied en leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  

  

1,8 kilometer afstand tussen 
plangebied en gronden die tot 
Natura2000 behoren 
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
Het plangebied bestaat uit verschillende ecotopen, zoals bebouwing, grasland, gazon, tuinbeplanting en 
erfverharding. Gelet op de aard van het plangebied en de ligging aan de rand van een kleine kern, omgeven 
door intensief beheerd agrarisch cultuurland, wordt het plangebied tot een weinig geschikt functioneel 
leefgebied voor zeldzame en kritische grondgebonden diersoorten en tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten beschouwd. Het is het niet uitgesloten dat het plangebied tot functioneel 
leefgebied van sommige algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen behoort:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten (kleine vlotvaren), haften (oeveraas) en 
kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze 
soorten of omdat het plangebied buiten het normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is 
niet aannemelijk dat soorten, of soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan 
buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine 
grondgebonden zoogdieren en reptielen en voor de meeste plantensoorten. 
 
5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 12 juli 2019 tijdens de daglichtperiode 
(vroege avond) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Bewolkt, droog, temperatuur 19⁰C, windstil. 
 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat sommige vogels uitgevlogen nesten hebben en de 
nestplaats mogelijk al verlaten hebben. Daarnaast vertonen verschillende vogelsoorten nog maar weinig 
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts). De onderzoeksperiode is wel geschikt voor het vaststellen van 
nestplaatsen van huismus en gierzwaluwen. Huismussen en gierzwaluwen kunnen nog de nestplaats 
bezetten in deze tijd van het jaar.  
 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
 
Grondgebonden zoogdieren  
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Grondgebonden zoogdieren kunnen zogende jongen hebben in deze tijd van het 
jaar.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Vleermuizen 
bezetten een zomerverblijfplaats in deze tijd van het jaar, waarbij de vrouwtjes een kraamkolonie bezetten. 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van 
vleermuizen in en aan gebouwen en in de beplanting. Er is onder andere gezocht naar sporen die op de 
aanwezigheid van een rust- of verblijfplaats duiden, zoals uitwerpselen en prooiresten. De beplanting is 
onderzocht op de aanwezigheid van potentiële verblijfplaatsen, zoals holen en gaten in de stam en holle 
ruimte achter losse schors. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Sommige amfibieën 
bezetten de voortplantingswateren in deze tijd van het jaar, terwijl sommige amfibieënsoorten de 
voortplantingswateren alweer ingeruild hebben voor landbiotoop. Het onderzoek is uitgevoerd tijdens de 
daglichtperiode. De meeste amfibieën zitten dan weggekropen in de dichte vegetatie of verschuilen zich 
onder afval, takkenbossen, boomstammen, stenen of (bouw)materialen.  
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.  
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten de 
buitenruimte van het plangebied als foerageergebied en er nestelen vermoedelijk ieder voorjaar vogels in 
de beplanting. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat vogels in de bebouwing in het plangebied nestelen. 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen huismussen in het plangebied of de directe omgeving van het 
plangebied vastgesteld en vanwege de kleine omvang, behoort de woonkern Manderveen niet tot de 
broedplaats van de gierzwaluw. Vogelsoorten die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, zanglijster, 
roodborst, heggenmus, winterkoning, tjiftjaf, zwartkop, groenling, houtduif, Turkse tortel en staartmees. 
Voorgenoemde soorten kunnen nestelen in de bomen en struiken, in klimop, heesters en in de dichte 
vegetatie op de grond. Er zijn geen nesten van roofvogels (zoals de sperwer) of uilen (zoals de ransuil) in het 
plangebied vastgesteld.  
 
Door het rooien van beplanting, zoals bomen, struiken, heesters, klimop en dichte vegetatie op de grond, 
tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk vogels verwond en gedood en worden mogelijk 
vogelnesten beschadigd en vernield. Als gevolg van het beschadigen van bezette vogelnesten worden 
mogelijk eieren beschadigd of vernield en worden mogelijk (jonge) vogels verwond of gedood. De functie 
van het plangebied als foerageergebied van vogels, wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten 
niet aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting tijdens de voortplantingsperiode; 
 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- of voortplantingsplaats bezetten in het 
plangebied. Gelet op de aard van het plangebied behoort het plangebied vermoedelijk tot functioneel 
leefgebied van verschillende algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als mol, 
bosmuis, bruine rat, huisspitsmuis, huismuis, egel, haas en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten 
het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als bosmuis, huismuis, 
mol en huisspitsmuis er ook een rust- en voortplantingsplaats. Deze soorten kunnen een rust- en 
voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond, onder groen/bladeren, takkenbossen en in de 
bebouwing (huismuis en huisspitsmuis). Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de steenmarter een vaste 
rust- of voortplantingsplaats bezet in de bebouwing.  
 
Door het rooien van de beplanting, het bouwrijp maken van het plangebied (grondverzet) en het slopen van 
de bebouwing, worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden vermoedelijk 
vaste rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Door het uitvoeren van de voorgenomen 
activiteiten komt de functie van het plangebied als foerageergebied voor grondgebonden zoogdieren niet 
te vervallen.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 
- Slopen bebouwing; 
- Uitvoeren grondverzet; 
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Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een rust- of verblijfplaats bezetten in het plangebied. Zowel het kulturhus als delen van het 
horecagebouw beschikken over een (holle) spouw. Vleermuizen kunnen deze spouw bereiken via vele 
gaten en kieren tussen de betimmering van de overstek en via open stootvoegen en ventilatiegaten in de 
buitengevel. Gebouwbewonende vleermuissoorten als gewone grootoorvleermuis, gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger kunnen een verblijfplaatsen bezetten in de spouw van gebouwen. 
 

  
Voorbeelden van potentiële invliegopeningen in het kulturhus (links) en het horecagebouw (rechts). 

 
De holle ruimte tussen dak en plafond en het dakvlak van het horecagebouw vormen ook een potentiële 
verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuissoorten als gewone grootoorvleermuis, gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger. Er zijn potentiële verblijfplaatsen, zoals een holle ruimte achter een 
windveer, gevelbetimmering, vensterluik of zonwering in het plangebied aangetroffen.  
 
Verblijfplaatsen van vele tientallen dieren in een gebouw, zoals een kraamkolonie, is doorgaans aan de 
buitenzijde van het gebouw herkenbaar vanwege de aanwezigheid van uitwerpselen op de gevel rondom 
de invliegopening. De verblijfplaats van een solitaire vleermuis of klein groepje vleermuizen is vaak niet 
zichtbaar aan de buitenzijde van het gebouw.  
 
Vleermuizen kunnen de bebouwing benutten als zomer-, kraam- en paarverblijfplaats. De bebouwing wordt 
niet geschikt geacht als winterverblijfplaats. De bouwmassa is daarvoor te gering en er zijn in de gebouwen 
geen beschutte gevels, zoals een loggia, aangetroffen. Er zijn in de te rooien bomen geen potentiële 
verblijfplaatsen, zoals holen of gaten in de stam of een holle ruimte achter losse schors aangetroffen. Door 
het slopen van de bebouwing worden mogelijk vleermuizen verwond of gedood en wordt mogelijk een 
verblijfplaats beschadigd en vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Slopen bebouwing; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 
een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het landschap, kan een goede 
inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied.  
 
De inrichting en gevoerde beheer maken het plangebied tot een geschikt foerageergebied voor 
vleermuizen. Mogelijk foerageren vleermuizen rond de gebouwen en rond de randen en kronen van 
beplanting in het plangebied. Ook vliegen vleermuizen vermoedelijk over het plangebied tijdens het 
foerageren rond randen en kronen van bomen en struiken die net buiten het plangebied groeien. De 
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betekenis van het plangebied als foerageergebied is vrij beperkt en wordt door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten niet aangetast. Er gaat opgaande beplanting verloren, maar er komt ook weer 
opgaande beplanting voor in de plaats. Het plangebied vormt geen essentieel foerageergebied voor 
vleermuizen.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  
 
Vliegroute 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. Mogelijk fungeert de laanbeplanting langs de 
Dorpsstraat als vliegroute, maar deze functie wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet 
aangetast. Door de aanplant van laanbomen wordt deze (mogelijke) functie zelfs versterkt.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen;  

 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen, maar de inrichting en het gevoerde beheer 
maken de buitenruimte van het plangebied tot een geschikt functioneel leefgebied voor sommige 
algemene- en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, bruine kikker, kleine watersalamander en 
bastaardkikker. Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte vermoedelijk als foerageergebied tijdens 
de donkere uren van de nacht en ze bezetten er mogelijk ook een (winter)rustplaats. Er is geen geschikt 
voortplantingsbiotoop aanwezig in het plangebied. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in 
holen en gaten in de grond en onder strooisel. Amfibieën bezetten geen (winter)rustplaats in de 
bebouwing.  
 
Gelet op de aard van het plangebied en de ligging op enige afstand van geschikt voortplantingsbiotoop, is 
de betekenis van het plangebied als functioneel leefgebied heel gering. Vermoedelijk benutten jaarlijks 
slechts enkele dieren het plangebied als functioneel leefgebied.  
 
Door het rooien van beplanting en het bouwrijp maken van het plangebied, worden mogelijk amfibieën 
verwond en gedood en worden mogelijk winterrustplaatsen beschadigd en vernield. De (beperkte) functie 
van het plangebied als functioneel leefgebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet 
aangetast.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 
- Bouwrijp maken plangebied (o.a. vergraven grond); 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, worden vermoedelijk bezette vogelnesten 
beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest 
beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) 
of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden 
omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen 
activiteiten uit te voeren is augustus-februari.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode; 
 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen 
beschadigd of vernield en worden mogelijk vleermuizen verstoord, verwond of gedood. Vleermuizen en 
hun (vaste) verblijfplaatsen zijn strikt beschermd en mogen alleen met een ontheffing negatief beïnvloed 
worden.  
 
Om de functie van de bebouwing voor vleermuizen in beeld te kunnen brengen is nader onderzoek vereist 
omdat de functie van de bebouwing voor vleermuizen op basis van een visuele inspectie niet vastgesteld 
kan worden. Conform het vleermuisprotocol, dient het plangebied meerdere malen onderzocht te worden 
in de periode juni-september. De aanwezigheid van een verblijfplaats van één of meerdere vleermuizen 
hoeft niet te leiden tot het niet door kunnen laten gaan van de voorgenomen activiteiten. Wel dient een 
ontheffing verkregen te worden voor het verstoren van vleermuizen en/of het beschadigen/vernielen van 
een vaste verblijfplaats.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Nader onderzoek verplicht; 
 
Foerageergebied  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet negatief 
beïnvloed. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
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Vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële) 
vliegroutes2 van vleermuizen in (of net buiten) het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten 
leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 
geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 
mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Door het rooien van beplanting en het slopen van de bebouwing worden vermoedelijk grondgebonden 
zoogdieren verwond en gedood, en worden vermoedelijk vaste rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd 
en vernield. Voor de in het plangebied aanwezige beschermde grondgebonden zoogdieren geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van een rust- 
en voortplantingsplaats’. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied 
voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen  
 
Amfibieën  
Door het rooien van de beplanting (en vergraven beplantingsstrook) worden mogelijk amfibieën verwond 
en gedood en worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die 
in het plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats’. De functie van het plangebied als 
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen  
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
Zorgplicht 
Er worden geen specifieke maatregelen voorgesteld in het kader van de zorgplicht.  
 
  

                                                             
2
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachtspunt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten    Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten    Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden en verwonden 
van dieren  

Diverse soorten    Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie 
wordt niet aangetast  

Geen 

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Mogelijk diverse 
soorten   

Art. 3.1 lid  2 Werkzaamheden 
afstemmen op broedtijd 
van vogels 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vogels Doden en verwonden 
van dieren  

Mogelijk diverse 
soorten   

Art. 3.1 lid 1  Werkzaamheden 
afstemmen op broedtijd 
van vogels 

Vleermuizen   Verblijfplaats  Onbekend, 
mogelijk diverse 
soorten   

Art. 3.5 lid 4 Nader onderzoek verplicht 

Vleermuizen  Foerageergebied  Mogelijk gewone 
dwergvleermuis  

Niet van toepassing; 
foerageergebied wordt niet 
aangetast 

Geen 

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Vleermuizen  Doden en verwonden 
van dieren  

Onbekend, 
mogelijk diverse 
soorten   

Art. 3.5 lid 1   Nader onderzoek verplicht 

Amfibieën  Foerageergebied   Diverse soorten  Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  (winter)rustplaatsen Mogelijk diverse 
soorten  

Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsbiotoop Niet aanwezig   Niet van toepassing   Geen 

Amfibieën Doden en verwonden 
van dieren 

Diverse soorten   Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling.  

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing   Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep Rust- en 

verblijfplaats 
Voortplantings-
plaats  

Vliegroute 
(vleermuizen) 

Essentieel 
foerageergebied 
 

Wettelijke 
consequenties? 

Grondgebonden 
zoogdieren  

ja ja n.v.t.  nee nee 

Vogels  nee ja nee nee nee 
Vleermuizen   mogelijk mogelijk  nee nee Ja, nader onderzoek 
Amfibieën ja nee nee nee nee 
Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  
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6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied 
hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige amfibieënsoorten er een 
(winter)rustplaats, nestelen er vogels in de beplanting, bezetten sommige grondgebonden zoogdier- en 
vleermuissoorten er een verblijf- en/of voortplantingsplaats. 
In het plangebied nestelen alleen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het 
oude nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield 
worden. Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het 
beschadigen of vernielen van bezette vogelnesten.  
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling.  
Op basis van het uitgevoerde onderzoek, kan de aanwezigheid van een vaste verblijfplaats van één of 
meerdere vleermuizen niet uitgesloten worden. Omdat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen en de dieren 
zelf strikt beschermd zijn, mogen ze alleen met een ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie 
van de bebouwing voor vleermuizen vast te kunnen stellen is nader onderzoek vereist. Geadviseerd wordt 
om dit onderzoek uit te voeren conform het vleermuisprotocol.  
 
De functie van het plangebied als foerageergebied voor de in het plangebied voorkomende amfibieën-, 
vogel-, grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten wordt niet aangetast door uitvoering van de 
voorgenomen activiteiten.  
 
Het plangebied ligt op ruime afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000 
behoren. Vanwege de ligging buiten beschermd (natuur)gebied en de lokale invloedsfeer van de 
voorgenomen activiteiten, hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op (beschermd) 
natuurgebied. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
gebiedsbescherming. 
 
Conclusie (algemeen):  
De bebouwing wordt beschouwd als een potentiële verblijfplaats voor vleermuizen. Omdat de functie van 
de bebouwing voor vleermuizen niet vastgesteld kon worden tijdens het uitgevoerde onderzoek, is nader 
onderzoek vereist. Wel kon worden vastgesteld dat het plangebied tot functioneel leefgebied van sommige 
algemene diersoorten behoort. Voor deze soorten geldt dat, mits bezette vogelnesten beschermd worden, 
de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soortbescherming leiden. 
Vanwege de ligging buiten beschermd natuurgebied en de lokale invloedsfeer, leiden de voorgenomen 
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van gebiedsbescherming.  
 
 
 

                                                             
3
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Om de volledige wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in beeld te brengen is nader 
onderzoek vereist. De mogelijke aanwezigheid van een verblijfplaats van één of meerdere vleermuizen, wil 
niet zeggen dat de voorgenomen activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden. Wel is mogelijk een 
ontheffing vereist. Gelet op de aard van de voorgenomen activiteiten, is het aannemelijk dat deze 
ontheffing verkregen wordt.  
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Bijlage 
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht) 
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming  
Bijlage 3. Fotobijlage 
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
  
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Datum:   27-3-2020 

Ons kenmerk:  2002a 

Betreft:   Briefnotitie m.b.t. wettelijke consequenties Wet natuurbescherming  

ruimtelijke ontwikkeling Manderveenseweg 72, Manderveen 

 

 

Geachte heer Ter Horst,  

 

Er zijn plannen voor uitbreiding van het Kulturhus in Manderveen en de bouw van een aantal 

woningen aan de Manderveenseweg. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken dient 

voormalig café Peddemors gesloopt te worden en dient beplanting, waaronder enkele bomen, 

gerooid te worden. Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de 

wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet 

natuurbescherming in beeld te brengen.  

 

Het onderzoeksgebied is op 12 juli 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van 

beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en 

voortplantingslocaties en andere beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van 

vleermuizen. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op 

beschermd (natuur)gebied zoals het Natuurnetwerk Nederland en Natura2000. 

 

De onderzoeksresultaten zijn getoetst aan de toen geldende wet- en regelgeving t.a.v. 

beschermde diersoorten en gebieden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de aanwezigheid 

van een verblijfplaats van vleermuizen niet uitgesloten kon worden op basis van de toegepaste 

onderzoeksmethode, en dat aanvullend onderzoek vereist is.  

 

In het najaar van 2019 is gestart met nader onderzoek naar vleermuizen. Dit onderzoek wordt 

afgerond rond 15 juli 2020. Op basis van de bevindingen, worden de benodigde vervolgstappen 

genomen. Tijdens het reeds uitgevoerde onderzoek, zijn geen aanwijzingen gevonden dat 

vleermuizen een verblijfplaats in het plangebied bezetten.  

 

Op 1 december 2019 is de lijst met soorten, waarvoor een vrijstelling geldt om deze te mogen 

doden, als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling, aangepast. Zo mogen egel, bunzing, 

hermelijn en wezel niet meer onnodig gedood worden en dient een ontheffing verkregen te 

worden, of dient gewerkt te worden volgens een toepasbare en door de Minister goedgekeurde 

Gedragscode. De aanpassing van deze lijst, heeft geen consequenties voor het plangebied. Egel 

en kleine marterachtigen bezetten geen vaste verblijfplaats in het plangebied.  

Postadres 

Aladnaweg 18 
7122 RR Aalten  

Telefoon 

0614-435700 

0543-451142 
  

Info 

Info@natuurbankoverijssel.nl 
www.natuurbankoverijssel.nl  

Bank 

NL48 RABO 0121 5795 73 

BTW -ID 

NL001388212B56 

 

Ad Fontem 

t.a.v. M. ter Horst 

Stationsstraat 37 

7622 LW Borne 

 

 

 



 

De onderzoeksresultaten, zoals verzameld tijdens de Quickscan natuurwaardenonderzoek van 12 

juli 2019 zijn voldoende actueel om de uitvoerbaarheid van de plannen te kunnen beoordelen in 

het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Normaal gesproken zijn veldbiologische 

gegevens, zoals verzameld tijdens een Quickscan natuurwaardenonderzoek 3 à 4 jaar geldig. Er 

hebben zich in het plangebied geen ontwikkelingen voorgedaan, om hiervan af te wijken.  

 

In de periode juni-half juli wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de functie van de te 

slopen/verbouwen bebouwing in het plangebied voor vleermuizen.  

 

De wet- en regelgeving voor beschermde diersoorten en –gebieden, vormt vooralsnog geen 

belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ing. P.Leemreise 

Ecoloog  
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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding  
Er zijn plannen voor uitbreiding van het Kulturhus in Manderveen en de bouw van een aantal woningen aan 
de Manderveenseweg te Manderveen. Om de bouw van de woningen mogelijk te maken dient voormalig 
café Peddemors gesloopt te worden en dient beplanting gerooid te worden. In verband met de voorgenomen 
sloop van de bebouwing, hebben medewerkers van Ecologisch adviesbureau Natuurbank Overijssel, de 
gebouwen onderzocht op verblijfplaatsen van vleermuizen.  
 
Uit een visuele beoordeling van het gebouwen door een medewerker van Natuurbank Overijssel (d.d. 12 juli 
2019) kwam naar voren dat de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in de te slopen 
bebouwing, op basis van een visuele inspectie, niet uitgesloten kon worden. Gelet op de aard van de 
aanwezige bebouwing moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een zomer-, winter, 
kraam- en paarverblijfplaats van verschillende vleermuissoorten, in het bijzonder laatvlieger, gewone 
dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis.  
 
In het kader van de zorgplicht (Art. 1.11 Wet natuurbescherming) moet voorafgaand aan een ingreep, welke 
mogelijk negatieve effecten kan hebben op beschermde diersoorten, een effectbeoordeling plaats vinden. 
Omdat met een visuele inspectie de functie en betekenis van de aanwezige bebouwing voor vleermuizen niet 
vastgesteld kan worden, is gericht onderzoek noodzakelijk.  
 
Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn strikt beschermd zijn, mogen ze alleen negatief beïnvloed worden 
indien een ontheffing van de Wet natuurbescherming is verkregen.  
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van onderzoek naar de functie van de bebouwing voor 
vleermuizen gepresenteerd. De rapportage wordt afgesloten met het vaststellen van de wettelijke 
consequenties en eventuele vervolgstappen.  
 

1.2 Doel  
Om de functie van het gebouw voor vleermuizen vast te kunnen stellen is specifiek onderzoek uitgevoerd in 
de periode juni – oktober 2019. Het onderzoek is uitgevoerd conform het Vleermuisprotocol 20171.  
 
Onderzoeksvraag  
Het onderzoek is uitgevoerd om antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen: 
 

1. Welke functie(s) hebben de gebouwen in het plangebied voor vleermuizen? Welke soorten en hoeveel 
dieren bezetten een verblijfplaats in het gebouw?  

2. Waar bezetten vleermuizen een verblijfplaats in de bebouwing? 
 
Tevens is onderstaande onderzoeksvraag beantwoord: 

3. Bezet de steenmarter of egel een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied? 

  

                                                             
1
 Dit protocol  is ook in 2019 en 2020 geldig. 
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2 Het onderzoeksgebied 

 
2.1 Situering  
Het plangebied is gesitueerd rondom de Manderveenseweg 72 te Manderveen. Het ligt aan de zuidzijde van 
de woonkern Manderveen en maakt onderdeel uit van de lintbebouwing langs de Manderveenseweg. Op 
onderstaande afbeelding wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven op de topografische 
kaart. 
 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de gele cirkel aangeduid (bron kaart: PDOK). 

 
 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
Het plangebied bestaat uit een erf met een voormalig cafébedrijf en een deel van een sportterrein met 
bebouwing waarin een kulturhus is gevestigd. Tevens bestaat het plangebied uit sportveld, tuin en grasland 
met een agrarisch gebruik. Het voormalig cafébedrijf is gevestigd in een oorspronkelijke boerderij, welke in 
de loop der tijd uitgebreid is met een aanbouw aan de zij- en achterzijde. Een deel van de aanbouw, parallel 
aan de Manderveenseweg heeft een met dakpannen gedekt schuin dak. De uitbreiding aan de achterzijde 
heeft een met bitumen dakleer gedekt plat dak. Het oorspronkelijke hoofgebouw beschikt niet over een 
spouw, de aanbouwen beschikken wel over een spouwmuur. De staat van onderhoud van het café en de 
aanbouwen is goed; de daken zijn waterdicht en de ramen zijn heel (wind- en waterdicht). Ten oosten van 
het café staat een kulturhus dat tevens benut wordt als kleedruimte en kantine voor de sportvereniging. Het 
huidige gebouw is ontstaan als gevolg van verschillende grote en kleine uitbreidingen. Het gebouw is 
gebouwd van bakstenen en is gedekt met bitumen dakleer. Een deel van het gebouw is bekleed met verticale 
planken. Ten noorden van het kulturhus ligt een sportveld met een soortenarme vegetatie van ‘speelgras’. 
Ten zuiden van het café ligt een terras met speeltoestellen in een parkachtige omgeving met sierplanten, 
heesters, bomen en struiken. In de tuin staan o.a. enkele solitaire zomereiken, ruwe berken en esdoorn. 
Naast het kulturhus liggen borders met heesters. Het graslandperceel tussen het terras en de woningen aan 
de Manderveenseweg bestaat uit een soortenarme vegetatie van raaigras en wordt intensief beheerd 
(maaien en afvoeren). Op onderstaande luchtfoto wordt de ligging van het plangebied weergegeven. Voor 
een verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. 
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Detailopname en begrenzing van het plangebied. Het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid. (bron luchtfoto: pdok). 

 
  

 

 
Detailopnames van de bebouwing op het adres Manderveenseweg 70.  
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Detailopnames van de bebouwing op het adres Manderveenseweg 72.  

 

 
3 Voorgenomen activiteiten  
 

3.1 Algemeen  
Het concrete voornemen bestaat om het bestaande kulturhus te verbouwen en vijf grondgebonden 
woningen en een kapschuur in het plangebied te bouwen op de plek van het café. Om de bouw van de 
woningen mogelijk te maken dient het horecagebouw gesloopt te worden en dient beplanting gerooid te 
worden. Tevens wordt een deel van het terrein verhard en ingericht als speelplaats t.b.v. buitenschoolse 
opvang en wordt een deel van het plangebied ingericht als parkeerplaats en plantsoen. Op onderstaande 
afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  
 

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

 

4.1 Methode 
 
Vleermuizen  
Voor het in kaart brengen van vleermuizen is zowel visueel als auditief geïnventariseerd. Met behulp van een 
heterodyne batdetector met opname- en vertragingsfunctie (type:Petterson D240x) is de echolocatie die 
vleermuizen uitzenden voor ons hoorbaar gemaakt. Wanneer op basis van frequentie, klank en ritme niet 
met 100% zekerheid de soort bepaald kon worden, is een opname gemaakt op een extern opname 
apparatuur (type: Zoom H2n). Door de dieren ook zoveel mogelijk visueel waar te nemen is de determinatie 
geverifieerd en is het gedrag (en daarmee vaak de functie van het gebied) vastgesteld. Dit onderzoek is 
specifiek gericht op het in kaart brengen van verblijfplaatsen, soortsamenstelling en gebiedsgebruik. Tijdens 
het onderzoek is ook gebruik gemaakt van een warmtebeeldcamera (Pulsar Helion xq28). Een dergelijke 
camera is van grote meerwaarde bij het waarnemen met zwermende dieren, tijdens het in- en uitvliegen van 
de verblijfplaats, tijdens de baltsperiode en voor het waarnemen van vleermuizen met een extreem zachte 
sonar, zoals de gewone grootoorvleermuis.  
 
Het onderzoek is opgezet om duidelijkheid te krijgen over de functie van de bebouwing in het plangebied als 
verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. Het onderzoek is afgestemd op het mogelijk voorkomen 
van alle gebouwbewonende soorten. Het gebouw lijkt geschikt als zomer-, kraam-,  paar- en massa-
winterverblijfplaats.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door te posten met een batdetector nabij het te verbouwen gebouw. De 
onderzoeker heeft het onderzoeksgebied te voet bezocht waarbij specifiek gelet is op uit- en invliegende 
dieren en baltsende mannelijke gewone- en ruige dwergvleermuizen in het najaar. Alle bezoeken zijn 
uitgevoerd door één onderzoeker. Gelet op de omvang van het object is dat voldoende om een goed beeld te 
krijgen van mogelijk aanwezige vleermuizen.  
 
 
Onderzoekers  
Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.Leemreise (hoofdonderzoeker) en E. Leemreise. P. Leemreise is een 
ervaren onderzoeker, welke sinds 2009 actief is met vleermuisonderzoek in Nederland en reeds 32 jaar actief 
betrokken bij vogelonderzoek. Jaarlijks onderzoekt hij 20-25 van dergelijke locaties op de aanwezigheid van 
een verblijfplaats van vleermuizen. Naast beroepsmatig onderzoek is hij ook vrijwillig actief bij  
vleermuisonderzoek (monitoring). Zo telt hij jaarlijks twee maal een route in de Achterhoek op vleermuizen 
in het kader van het Meetnet Ecologische Monitoring. Dit onderzoek wordt gecoordineerd door de 
Zoogdiervereniging, in samenwerking met het CBS. E. Leemreise heeft enkele jaren ervaring met 
vleermuisonderzoek en assisteert veelal op locaties waar meerdere waarnemers wenselijk zijn. Zij heeft de 
kennis en ervaring om zelfstandig onderzoek uit te voeren. Beide onderzoekers beschikken over batdetector.  
 
Bezoeken  
 
Vleermuizen  
Voor het in beeld brengen van de betekenis van de bebouwing voor vleermuizen zijn vijf verschillende 
bezoeken aan het onderzoeksgebied gebracht. De bezoeken in juni en juli zijn uitgevoerd voor het in kaart 
brengen van kraam- en zomerverblijven, het bezoek in september en oktober is uitgevoerd voor het 
vaststellen van paarverblijven van de gewone dwergvleermuis. Er zijn geen specifieke bezoeken tijdens het 
middernachtzwermen (eind augustus, begin september) uitgevoerd om dat de bebouwing in het plangebied 
ongeschikt is als massa-winterverblijfplaats (te weinig massa of bouwvolume en geen gebufferde delen van 
het gebouw zoals loggia’s). De toegepaste onderzoeksmethode is gebaseerd op het vleermuisprotocol 2017. 
In onderstaande tabel worden de verschillende bezoekdata weergegeven.  
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bezoekdatum tijdstip Zon op / zon 
onder  

n-onder-
zoekers 

Doel Weersomstandigheden 

16-9-2019 22:00-0:00 19:47 1 Paarverblijfplaats Half bewolkt, 16⁰C, droog, 
windstil 

11-10-2019 20:15-22:15 18:48 1 Paarverblijfplaats Bewolkt, 16⁰C, droog, wind 1-2 
Bft 

23-5-2020 22:00-0:00 21:35 2 Zomerverblijfplaatsen 
& kraamkolonies 

Bewolkt, 19⁰C, droog, wind 1-2 
Bft 

23-6-2020 22:00-0:00 22:00 2 Zomerverblijfplaatsen 
& kraamkolonies 

Onbewolkt, 27⁰C, droog, windstil  

24-6-2020 2:40-4:40 5:10 2 Zomerverblijfplaatsen 
& kraamkolonies 

Onbewolkt, 10⁰C, droog, windstil  

Bezoekschema vleermuisonderzoek in het plangebied. 

 
Overige soorten 
Tijdens het veldbezoek is behalve naar vleermuizen, ook gekeken naar andere beschermde soorten met een 
rust- of voortplantingsplaats in het gebouw, zoals de steenmarter en egel in de dichte vegetatie. 
 

 
4.2 Resultaten 
 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn géén aanwijzingen gevonden dat vleermuizen een verblijfplaats in de bebouwing in het plangebied 
bezet. We zijn aanwijzingen gevonden dat een solitaire mannetje gewone dwergvleermuis een zomer- en 
paarverblijfplaats bezet in een woning ten noorden van het plangebied (Fundatiestraat 12). Tijdens beide 
bezoeken in het najaar van 2019 werd een baltsend mannetje waargenomen die rond de woning vloog.  
 

 
Verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis net buiten  het plangebied.  
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Foerageergebied  
Tijdens alle bezoeken zijn 1-3 foeragerende gewone dwergvleermuizen in en rond het plangebied 
waargenomen. Deze vleermuizen foerageerden rond de opgaande beplanting in het plangebied en de bomen 
en struiken rondom het plangebied. Deze vleermuizen bezetten vermoedelijk een verblijfplaats in de 
omgeving van het plangebied, want later op de avond en in de nacht, ontbraken ze in het plangebied. 
Vleermuizen foerageren vaak nabij de verblijfplaats in de eeste tijd na het uitvliegen of net voor het weer 
binnenvliegen van de verblijfplaats. Gedurende de nacht foerageren ze elders. Het plangebied vormt geen 
essentieel foerageergebied voor vleermuizen.  
 
Overige soorten  
Er zijn tijdens het veldwerk geen aanwijzingen gevonden dat andere beschermde diersoorten, zoals de 
steenmarter of egel, een rust- of voortplantingsplaats bezetten in het plangebied.  
 

 
4.3 Wettelijke consequenties  
Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of verblijfplaats in het plangebied. Het slopen/verbouwen van de 
aanwezige bebouwing leidt niet tot wettelijke consequenties. Door het verwijderen van beplanting (bomen 
en struiken) zal de betekenis van het plangebied als foerageergebied iets afnemen, maar dat leidt niet tot 
wettelijke consequenties.  
 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd en onder gunstige weersomstandigheden.  

 

5 Samenvatting en conclusies  

In najaar van 2019 en het voorjaar van 2020 is de functie van bebouwing aan de Manderveenseweg 70-72 
onderzocht op de aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen. Het onderzoek is uitgevoerd volgens 
het daarvoor geldende protocol en is volledig en onder gunstige weersomstandigheden uitgevoerd.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat vleermuizen geen vaste rust- of verblijfplaats bezetten in het plangebied. 
Het slopen/verbouwen van de bebouwing leidt niet tot wettelijke consequenties.  
 

6 Geldigheid  

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegde gezag (provincie 
Overijssel) hanteert de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar beschermde soorten:  
“Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen ruimtelijke of 
kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, 
moeten de gegevens recenter zijn.”   
 
 
 
 
 



Bijlage 6  Watertoets

  bestemmingsplan Manderveen, Manderveenseweg 70-72       273



datum 29-8-2019
dossiercode    20190829-63-21286

Geachte heer/mevrouw R.L. hooge Venterink,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan 18JA034.

Waterbeleid

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

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel. ja

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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1. INLEIDING 

In dit document wordt de binnengekomen zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan “Manderveen, Man-

derveenseweg 70-72” behandeld. Na voorafgaande publicatie op 21 april 2020 in de Staatscourant en het 

huis-aan-huis blad is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang vanaf 

22 april 2020 het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan 

met de hierbij behorende stukken kon tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te Tubbergen worden 

ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen kenbaar 

maken. Er is 1 zienswijzen ingekomen.  

 

In hoofdstuk twee wordt de ingekomen zienswijze samengevat en vervolgens van een gemeentelijk stand-

punt voorzien. Tenslotte wordt de zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de 

zienswijze al dan niet wordt overgenomen. 

 

In hoofdstuk 3 worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de zienswijze tegen het 

ontwerpbestemmingsplan, op een rij gezet. 
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZE 

2.1 Reclamant 1 

Datum zienswijze: 24 mei 2020 

 

Samenvatting zienswijze 

Reclamant heeft op dit moment een ‘groen’ uitzicht’ en vindt het niet gewenst als dit wordt gewij-

zigd in een gebied met alleen bestrating zonder groen. Reclamant ziet daarom graag dat het plant-

soen zoals nu ingetekend tussen de parkeerplaatsen die haaks op de Manderveenseweg staan, 

ook daadwerkelijk een groene uitstraling krijgt met eventueel een aantal bomen en struiken. Een 

mooie bijkomstigheid zou zijn als de koningsboom die jaren geleden door de gemeente Tubbergen 

aan Manderveen is geschonken in het midden van de groenstrook een ereplaats krijgt.  

 

Gemeentelijk standpunt 

In het ontwerpbestemmingsplan is het plantsoen zoals ingetekend in het globale inrichtingsplan, 

bestemd als ‘Verkeer’. Binnen deze bestemming is de realisatie van een plantsoen mogelijk. Het is 

echter ook mogelijk om op basis van deze bestemming de gronden te gebruiken als parkeervoor-

ziening. Gelet op het inrichtingsplan en de ingekomen zienswijze, wordt aan de gronden die in het 

globale inrichtingsplan zijn aangeduid als plantsoen, ook daadwerkelijk een bestemming ‘Groen’ 

toegekend. Binnen deze bestemming wordt geen mogelijkheid geboden om parkeerplaatsen aan te 

leggen.  

Ten aanzien van de inrichting van de groenstrook wordt opgemerkt dat inzicht in de inrichting van 

deze groenstrook in het kader van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het bestemmingsplan niet 

noodzakelijk is. De inrichting van de groenstrook is een zaak van nadere uitwerking, dit staat los 

van het voorliggende bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

De zienswijze wordt overgenomen in die zin dat de bestemming ‘Groen’ wordt toegekend aan het 

plantsoen dat haaks op de Manderveenseweg staat.  

 

  



 

4 

3. WIJZIGINGEN VOOR BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen tegen het ontwerp-

bestemmingsplan worden de navolgende wijzigingen doorgevoerd: 

 De bestemming ‘Groen’ wordt opgenomen in de regels en op de verbeelding voor het 
plantsoen dat haaks op de Manderveenseweg komt. Deze wijziging werkt ook door in de 
onderbouwing in de toelichting.  

  

 

 

 

 

 



Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  het plan:

het bestemmingsplan Manderveen, Manderveenseweg 70-72 met identificatienummer 
NL.IMRO.0183.MANBPMANDERVEENSWG-VG01 van de gemeente Tubbergen;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

1.3  (hoek)erker:

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van 
het hoofdgebouw;

1.4  aan-huis-gebonden bedrijf:

het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt 
uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aan-huis-gebonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerp-technisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan particulieren, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een 
ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.6  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;

1.7  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.8  archeologische waarde:

de aan een gebied toegekende waarde gebaseerd op de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende 
overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit oude tijden;

1.9  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken zijnde;

1.10  bed-and-breakfast:

het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.11  bedrijf:

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of herstellen van goederen;
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1.12  bedrijfsgebouw:

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.13  bedrijfsmatige kamerverhuur

een samenstel van (bedrijfs)ruimten, om aan anderen dan de rechthebbende en de personen behorende tot 
diens huishouden, woonverblijf te verschaffen al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging, niet in die zin 
van een zelfstandige woongelegenheid; een en ander kan blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk 
huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van 
enkele gemeenschappelijke voorzieningen;

1.14  bedrijfsvloeroppervlakte

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een 
aan-huis-gebonden beroep of bedrijf, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;

1.15  bestaand:

legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.16  bestaand bouwwerk:

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) 
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn;

1.17  bestaand gebouw:

een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn;

1.18  bestaand gebruik:

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan;

1.19  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.20  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.21  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk is tevens bouwkundig ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een 
vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw;

1.22  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.23  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
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1.24  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van een zolder en vliering;

1.25  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten;

1.26  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.27  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.28  bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.29  bruto-vloeroppervlakte:

de vloeroppervlakte van een ruimte, dan wel van meerdere ruimten van een bouwwerk gemeten op vloerniveau 
langs de buitenomtrek van de (buitenste) opgaande scheidingsconstructie, die de desbetreffende ruimte(n) 
omhullen;

1.30  cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;

1.31  dak:

iedere vorm van bovenbeëindiging van een gebouw;

1.32  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren 
van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.33  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling:

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische en 
maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen kapperszaken, schoonheidsinstituten, 
fotostudio's, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen, met uitzondering van een 
garagebedrijf en een seksinrichting;

1.34  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaats vinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.35  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van het hoofdgebouw;
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1.36  evenement:

een (jaarlijks) terugkerende meerdaagse gebeurtenis, gericht op een groot publiek, met betrekking tot sport, 
muziek, ontspanning en cultuur;

1.37  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.38  geomorfologische waarden:

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze 
van hun ontstaan;

1.39  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 
aangemerkt;

1.40  hoofdverblijf:

het adres/de plaats die fungeert als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van betrokkene, 
waarbij betrokkene moet zijn ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie Persoonsgegevens op dat adres 
en/of betrokkene het adres heeft opgegeven bij de Belastingdienst als hoofdadres en/of uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat het adres als hoofdverblijf moet worden aangemerkt;

1.41  horeca-activiteit

het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of etenswaren, één en ander al dan niet in combinatie met een 
vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.42  horecabedrijf:

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt, één en ander al dan niet in 
combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie;

1.43  huishouden:

een zelfstandig dan wel samenwonend persoon of personen die binnen een complex van ruimten gebruik maken 
van dezelfde voorzieningen, zoals keuken, sanitaire voorzieningen en entree, waarbij sprake is van onderlinge 
verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur en bijzondere 
woonvormen wordt daaronder niet begrepen;

1.44  inwoning:

wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand;

1.45  jongeren ontmoetingsplek:

een openbare voorziening voor jongeren met een zitgelegenheid en een beschutting tegen regen en wind;

1.46  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 of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist;

1.47  kelder:

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als woonruimte, 
beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen; bij 
'bebouwing in geaccidenteerd terrein' gelegen beneden peil;
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1.48  kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.49  kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening;

1.50  maatschappelijke voorzieningen:

educatieve, culturele, sociaal-maatschappelijke, medische, sociaal-medische, religieuze en levensbeschouwelijke 
voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van opvang van mensen en dieren én voorzieningen ten behoeve van 
openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze voorzieningen;

1.51  mantelzorg:

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen 
personen bestaande sociale relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan 
de behoefte met een verklaring van een huisarts, wijk-verpleegkundige of andere door de gemeente 
aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;

1.52  meetverschil:

een door feitelijke terreininrichting aanwezig verschil tussen het beloop van lijnen in het veld en een aangegeven 
bestemmings- of bouwgrens;

1.53  nutsvoorziening:

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, waterbeheer, afvalinzameling, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer, 
waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;

1.54  overkapping:

een bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand;

1.55  parkeren

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen;

1.56  peil:

Onder het peil wordt verstaan:

a. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de 
weg ter plaatse van die hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

1.57  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding;

1.58  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;
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1.59  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen een grenswaarde, een richtwaarde 
voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van 
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

1.60  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig is, prostitutie wordt verricht. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een 
erotische-massagesalon, een seksbioscoop, een sekstheater, een seksautomatenhal, of een parenclub, of een 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.61  stallen

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.62  verbeelding:

de analoge en digitale voorstelling van de in het bestemmingsplan opgenomen digitale ruimtelijke informatie;

1.63  verdieping(en):

de bouwlaag respectievelijk bouwlagen die boven de begane grondbouwlaag gelegen is/zijn;

1.64  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of; indien het een gebouw betreft zonder of met meer dan één 
naar de weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van 
het gebouw, als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.65  voorgevelrooilijn:

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn georiënteerd, alsmede het 
verlengde daarvan;

1.66  voertuig

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.67  water en waterhuishoudkundige voorzieningen:

voorzieningen ten behoeve en/of ten dienste van de waterhuishouding, waaronder wadi's, waterlopen, 
waterpartijen, watergangen, bruggen, dammen, sluizen, duikers, retentiebekkens, vijvers, voorzieningen voor 
infiltratie, buffering, berging en afvoer van water, voorzieningen ten behoeve van biologische waterzuivering en 
(secundaire en/of tertiaire) bluswatervoorzieningen;

1.68  woning:

een complex van ruimten in een gebouw uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden.

1.69  wooneenheid:

een tot bewoning bestemd gebouw of onderdeel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, 
blijvend is bestemd voor permanente bewoning, voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen, 
behalve aan het hebben van een keuken en/of een toilet en/of een douche, waarbij de aan de wooneenheid 
ontbrekende voorzieningen wel als gemeenschappelijke voorzieningen ter compensatie moeten zijn gelegen in 
hetzelfde gebouw.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen 
bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6  afstand tot de zijdelingse perceelgrens:

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is;

2.7  ondergeschikte bouwdelen:

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, liftkokers, 
lichtkappen, zonnepanelen en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw 
c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt;

2.8  maatvoering:

Alle maten zijn tenzij anders aangegeven:

a. voor lengten in meters (m);
b. voor oppervlakten in vierkante meters (m2);
c. voor inhoudsmaten in kubieke meters (m3);
d. voor verhoudingen in procenten (%);
e. voor hoeken/hellingen in graden (º).
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;
b. voet- en fietspaden;
c. speelvoorzieningen; 
d. kunstwerken;
e. kunstobjecten;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
g. openbare nutsvoorzieningen;
h. evenementen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Groen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 3.1.

3.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 2 m bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in artikel 3.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het aanbrengen van verhardingen, met dien verstande dat er nieuwe fiets- en voetpaden en in- en uitritten 
mogen worden aangelegd;

b. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden.

3.3.2  Evenementen

Voor evenementen gelden de volgende bepalingen:

a. evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan;
b. het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 3 per kalenderjaar;
c. het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen inclusief opbouw en afbraak van bijbehorende 

voorzieningen.

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Jongeren ontmoetingsplekken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 en 
3.2 teneinde 'jongeren ontmoetingsplekken' toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m;
b. de bebouwde oppervlakte bedraagt niet meer dan 25 m² per gebouw;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
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de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
d. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.

3.4.2  Evenementen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.3.2 
teneinde het tijdelijk gebruik van gronden voor langdurige evenementen toe te kunnen staan, mits:

a. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte ontstaat;

b. de aan te brengen voorzieningen dienen tijdelijk te zijn; dit betekent dat het houden van een evenement niet 
mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;

c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het gebied aanwezige waarden;
d. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 4  Maatschappelijk

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maatschappelijke voorzieningen;
b. horecabedrijven in de categorie 1 en 2 zoals genoemd in de bij deze regels behorende en in Bijlage 2 

opgenomen Staat van Horeca-activiteiten;

met daaraan ondergeschikt:

c. speelvoorzieningen, met dien verstande dat speelvoorzieningen in de vorm van speelplaatsen/ sport- c.q. 
trapvelden met de hierbij behorende voorzieningen buiten het bouwvlak uitsluitend zijn toegestaan ter 
plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening';

d. groenvoorzieningen;
e. openbare nutsvoorzieningen;
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
g. parkeervoorzieningen;
h. terrassen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - terras';
i. straatmeubilair;
j. wegen en paden;
k. tuinen, erven en terreinen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

a. op de voor 'Maatschappelijk' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in 
overeenstemming is met het bepaalde in artikel 4.1;

b. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 
zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag.

4.2.2  Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte van gebouwen ten hoogste 

de aangegeven hoogte bedragen.

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan ten hoogste 2 m bedraagt;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.

4.4  Specifieke gebruiksregels

4.4.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in artikel 4.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van zelfstandige detailhandel;
b. risicovolle inrichtingen, vuurwerkbedrijven en/of geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijfsdoeleinden;
d. het gebruik van de gebouwen ten behoeve van bewoning.
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen, straten en paden;
b. parkeervoorzieningen;
c. straatmeubilair;
d. terrassen;
e. evenementen;
f. kunstwerken;
g. kunstobjecten;
h. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
i. speelvoorzieningen;
j. groenvoorzieningen;
k. openbare nutsvoorzieningen;
l. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
m. tuinen, erven en terreinen waarbij de ter plaatse van de aanduiding 'tuin' ook tuinen ten behoeve van de 

aangrenzende woningen zijn toegestaan.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Op de voor 'Verkeer' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 5.1.

5.2.2  Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

5.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van kunstwerken, kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van 

de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, mag ten hoogste 3 m bedragen;
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van verkeersgeleiding en 

wegverlichting mag niet meer bedragen dan 8 m.

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in artikel 5.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover zulks noodzakelijk 
is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;

b. het bedrijfsmatig gebruiken van de gronden met uitzondering van markten en standplaatsen voor ambulante 
handel.

5.4.2  Evenementen

Voor evenementen gelden de volgende bepalingen:

a. evenementen zijn uitsluitend in de vorm van medegebruik toegestaan;
b. het aantal evenementen mag niet meer bedragen dan 3 per kalenderjaar;
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c. het evenement duurt maximaal 7 (aaneengesloten) dagen inclusief opbouw en afbraak van bijbehorende 
voorzieningen.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Jongeren ontmoetingsplekken

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.1 en 
5.2.2 teneinde 'jongeren ontmoetingsplekken' toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3,5 m;
b. de bebouwde oppervlakte bedraagt niet meer dan 25 m² per gebouw;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 

de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad;
d. de verkeersveiligheid mag niet in het gedrang komen.

5.5.2  Evenementen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 5.2.2 
teneinde het tijdelijk gebruik van gronden voor langdurige evenementen toe te kunnen staan, mits:

a. er voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein is waardoor er geen onevenredige parkeerdruk op de 
openbare ruimte ontstaat;

b. de aan te brengen voorzieningen dienen tijdelijk te zijn; dit betekent dat het houden van een evenement niet 
mag leiden tot onomkeerbare voorzieningen en/of ingrepen;

c. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het gebied aanwezige waarden;
d. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen;

met daaraan ondergeschikt:

b. speelvoorzieningen;
c. groenvoorzieningen;
d. openbare nutsvoorzieningen;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, ten behoeve van afvoer, (tijdelijke)berging en infiltratie van 

hemelwater;
f. parkeervoorzieningen;
g. wegen en paden;
h. tuinen, erven en terreinen.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 6.1.

6.2.2  Hoofdgebouw

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en 

bouwhoogte van hoofdgebouwen ten hoogste de aangegeven hoogte bedragen;
c. de afstand van een woning tot de zijdelingse bouwperceelsgrens dient minimaal 3 m te bedragen, met dien 

verstande dat deze afstand 0 m mag bedragen aan die zijde waar dat noodzakelijk is voor aaneengebouwde 
of half vrijstaande woningen, tenzij de bestaande afstand tot de perceelsgrens minder is, in welk geval die 
afstand aangehouden dient te worden;

d. hoofdgebouwen worden vrijstaand, dan wel twee aaneen gebouwd, met dien verstande dat:
1. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' woningen aaneengebouwd dienen te worden waarbij 

het ter plaatse van de aanduiding genoemde aantal ten hoogste aaneen gebouwd mag worden;
e. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 

zijn. Ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend toegestaan in één bouwlaag;
f. de voorgevel van hoofdgebouwen dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde begrenzing van het 

bouwvlak. Indien bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare weg zijn gekeerd, dan dient de 
voorgevel te worden gebouwd in de bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg 
regelmatige ligging ten opzichte van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen 
percelen heeft;

g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' ten hoogste het aangegeven aantal 
woningen mag worden gebouwd;

h. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 70 graden.

6.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij de woning

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. het bijbehorend bouwwerk ten minste 3 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of 

het verlengde daarvan wordt gebouwd, met dien verstande dat een carport ten minste 1 m achter één naar 
de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd;

c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het bebouwingspercentage van 
het perceel maximaal 50% bedraagt, voor zover gelegen buiten het bouwvlak:
1. ten hoogste 85 m² bedragen;
2. bij percelen groter dan 400 m² maximaal 100 m² bedragen;

d. de goothoogte mag ten hoogste 3 m bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 
10 graden (platte dakconstructie) de hoogte ten hoogste 0,3 m boven de bovenkant van de eerste 
verdiepingsvloer mag bedragen;

e. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk dient ten minste 1 m lager zijn dan de bouwhoogte van het 
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hoofdgebouw;
f. bij vrijstaande woningen aan één zijde een afstand van ten minste 2 m tot de zijdelingse perceelsgrens in 

acht moet worden genomen;
g. in afwijken van het gestelde onder b mogen de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden 

overschreden door erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:
1. de overschrijding ten hoogste 1 m mag bedragen;
2. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag 

bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 50%. Deze bouwdelen dienen ten minste 0,50 m 
uit de zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

3. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk 
is, de breedte ten hoogste 3/5 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag 
bedragen en de breedte van hoekerkers ten hoogste 2/3. De bouwdelen dienen ten minste 0,50 m uit de 
zijgevel te zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

4. de bouwhoogte ten hoogste 4 m mag bedragen of indien de woning of dat woongebouw een hogere 
verdiepingsvloer bevat ten hoogste tot 0,25 m boven de vloer van de eerste verdieping van die woning 
of dat woongebouw;

5. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar 
gekoppelde erkers bij een halfvrijstaande of rijenwoning, is de voorgeschreven afstand van 2 m tot de 
zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;

6. ten hoogste 1 (hoek)erker per voorgevel van een woning toegestaan.

6.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen, met dien verstande dat de 
hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2 m mag 
bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstwerken of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 m bedragen.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen, ten behoeve van de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing.

6.4  Afwijken van de bouwregels

6.4.1  Afstand perceel hoofdgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.2.2 
onder d en toestaan dat de afstand van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt 
verkleind, met dien verstande dat:

a. de afstand mag worden verkleind tot 0 m;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.5  Specifieke gebruiksregels

6.5.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de in artikel 6.1 gegeven bestemmingsomschrijving. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval 
begrepen:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid met dien verstande dat ter 
plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' maximaal 60 m2 van de op het perceel aanwezige bebouwing 
gebruikt wordt ten dienste van een instelling ten behoeve van gezondheidszorg;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
d. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning;
f. het gebruik van een woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.
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6.5.2  Aan-huis-verbonden-beroep

Voor een aan-huis-verbonden-beroep gelden de volgende regels:

a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot een maximum van 50 m2 mag worden gebruikt 
voor aan huis verbonden beroepsactiviteit;

b. het beroep dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend;
c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn;

d. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft;
f. er geen buitenopslag plaatsvindt;
g. opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende bouwwerken plaats.

6.5.3  Aan-huis-verbonden-bedrijf

Voor een aan-huis-verbonden-bedrijf gelden de volgende regels:

a. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel uitmakende Bijlage 1 Staat 
van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als milieucategorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de 
gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;

b. het pand waarin het bedrijf wordt geëxploiteerd tevens kan worden aangemerkt als het hoofdverblijf van de 
exploitant of de beoefenaar van het beroep, dan wel kan worden aangemerkt als het bij het hoofdverblijf 
behorende bijgebouw, waarbij één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;

c. het gebruik ondergeschikt is aan de woning, waarbij de beroepsvloeroppervlak niet meer bedraagt dan 40% 
van de vloeroppervlakte van de begane grond van het hoofdgebouw, inclusief de aan- en uitbouwen en 
aangebouwde bijgebouwen op het bouwperceel met een maximum tot 50 m²;

d. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft;
e. het woon- en leefklimaat en de bebouwings- en gebruiksmogelijkheden van de nabij gelegen gronden en 

bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;
f. opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende bouwwerken plaats;
g. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn.

6.6  Afwijken van de gebruiksregels

6.6.1  Bed-and-breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.5.1 
onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:

a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande 
entree (deur);

b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. gelegen aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in 

hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.6.2  Inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 6.5.1 
onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:

a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft 
tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;

b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een 
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;

c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang;
d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 
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toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet 
meegerekend);

e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);
f. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
g. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld 

aan de woning;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

6.7  Wijzigingsbevoegdheid

6.7.1  Wijzigen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, 
mits:

a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een maximum 
van 150 m² per bouwperceel;

b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger is dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

  bestemmingsplan Manderveen, Manderveenseweg 70-72       299



Artikel 7  Waarde - Archeologie

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van en onderzoek naar aanwezige of naar verwachting 
aanwezige archeologische waarden.

7.2  Bouwregels

7.2.1  Bouwen

Op de tot 'Waarde - Archeologie' bestemde gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de andere 
bestemmingen is bepaald, geen bouwwerken worden gebouwd.

7.2.2  Uitzonderingen

Het bepaalde in artikel 7.2.1 is niet van toepassing op:

a. bouwwerken en -projecten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - hoge 
archeologische verwachtingswaarde' met een oppervlakte van niet meer dan 2.500 m2, waarbij de bodem 
niet op een grotere diepte dan 0,4 m zal kunnen worden verstoord;

b. bouwwerken en -projecten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - middelhoge 
archeologische verwachtingswaarde' met een oppervlakte van niet meer dan 5.000 m2, waarbij de bodem 
niet op een grotere diepte dan 0,4 m zal kunnen worden verstoord;

c. bouwwerken en -projecten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - lage archeologische 
verwachtingswaarde' met een oppervlakte van niet meer dan 5.000 m2, waarbij de bodem niet op een 
grotere diepte dan 0,4 m zal kunnen worden verstoord;

d. bouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is verleend en waarbij een 
rapport is overgelegd waarin de archeologische waarde van de gronden in voldoende mate is vastgesteld.

7.3  Afwijken van de bouwregels

7.3.1  Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2 
voor het bouwen overeenkomstig de andere bestemmingen, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van 
de archeologische waarden van het gebied.

7.3.2  Afwegingskader

Een in artikel 7.3.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien:

a. daartegen uit hoofde van de bescherming van de archeologische waarde geen bezwaar bestaat, hetgeen 
kan blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de gronden, die blijkens de aanvraag 
(zullen) worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld;

b. uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het toestaan 
van de afwijking zullen worden verstoord, waarbij een of meerdere van de volgende voorwaarden kunnen 
worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de 

bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot de bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen 
kwalificaties.

7.3.3  Uitzonderingen

In afwijking van het bepaalde in artikel 7.3.1 kan een vergunning worden verleend indien:

a. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie 
geen behoudenswaardige archeologische relicten aanwezig zijn;

b. het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte 
niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt gebruikt.
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7.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

7.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op de in artikel 20.1 bedoelde gronden de 
volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren:

a. het ontgronden, vergraven, afgraven, egaliseren, diepploegen, woelen en mengen en ophogen van gronden;
b. het aanleggen, verbreden en verharden van wegen, paden, banen, parkeervoorzieningen en andere 

oppervlakteverhardingen;
c. het aanleggen, verdiepen en verbreden van sloten, watergangen en overige waterpartijen en het 

aanbrengen van drainage;
d. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties en apparatuur;
e. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen, het bebossen van gronden en het rooien 

van bos of andere houtgewassen waarbij de stobben worden verwijderd.

7.4.2  Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 is niet vereist voor:

a. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden die het normale onderhoud, gebruik en beheer 
betreffen;

b. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden die op het moment van het van kracht worden van 
dit plan in uitvoering zijn of uitgevoerd kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde dan 
wel verleende vergunning;

c. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden die de archeologische waarden niet onevenredig 
aantasten, hetgeen kan blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de gronden, die 
blijkens de aanvraag (zullen) worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld;

d. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
waarde - hoge archeologische verwachtingswaarde' met een oppervlakte van niet meer dan 2.500 m2, en 
waarbij dit niet leidt tot het verstoren van de bodem tot dieper dan 0,5 m;

e. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
waarde - middelhoge archeologische verwachtingswaarde' met een oppervlakte van niet meer dan 5.000 
m2, en waarbij dit niet leidt tot het verstoren van de bodem tot dieper dan 0,5 m;

f. werken, geen bouwwerk zijnde, en/of werkzaamheden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
waarde - lage archeologische verwachtingswaarde' met een oppervlakte van niet meer dan 5.000 m2, en 
waarbij dit niet leidt tot het verstoren van de bodem tot dieper dan 0,5 m;

g. werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden waarvoor een vergunning ingevolge de 
Erfgoedwet nodig is.

7.4.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 7.4.1 kan slechts worden verleend indien door de werken en/of 
werkzaamheden dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen de archeologische 
waarden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 9  Algemene bouwregels

9.1  Bestaande maatvoering

In die gevallen dat de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, dakhelling, bebouwingspercentage, 
inhoud en/of afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van met vergunning tot stand gekomen 
bouwwerken, minder dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in Hoofdstuk 2 van deze regels is 
voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, dakhelling, 
bebouwingspercentage, inhoud en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal respectievelijk maximaal 
toegestaan.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Strijdig gebruik

Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken, dan wel te laten gebruiken op een wijze of tot een 
doel, strijdig met de bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
e. het gebruik van bijbehorende bouwwerken, recreatiewoningen en kampeermiddelen ten behoeve van 

permanente bewoning;
f. het gebruik van bijbehorende bouwwerken, recreatiewoningen en kampeermiddelen ten behoeve van de 

huisvesting van seizoenarbeiders dan wel elders werkzaam zijnde arbeiders;
g. het gebruik van vrijstaande gebouwen, niet zijnde woningen, voor wonen;
h. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

11.1  Afwijken maatvoering

11.1.1  Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, 
afmetingen en percentages.

11.1.2  Meetverschil

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de 
bestemmingsregels gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden 
overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.

11.1.3  Profiel weg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat het beloop of het 
profiel van de wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 
verkeersveiligheid en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.

11.1.4  Bouwhoogte bouwwerken geen gebouw zijnde

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels ten 
aanzien van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in die zin dat:

a. er geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het plangebied aanwezige waarden;
b. de bouwhoogte van informatiezuilen mag worden vergroot tot 5 m;
c. de bouwhoogte van kunstobjecten mag worden vergroot tot 8 m;
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag worden vergroot tot 10 m;
e. de bouwhoogte van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en van zend-, ontvang- en/of sirenemasten mag 

worden vergroot tot ten hoogste 40 m, mits:
1. de noodzaak tot plaatsing wordt aangetoond;
2. de te plaatsen mast (deels) door bomen gecamoufleerd wordt dan wel dat bij de plaatsing wordt 

aangesloten bij bestaande gebouwen en andere verticale elementen;
3. door middel van een landschapsplan aansluiting wordt gezocht bij de omliggende omgeving en/of 

landschapselementen;
4. het principe van site-sharing wordt toegepast;
5. door de plaatsing de beeldkwaliteit van de omgeving niet wordt verstoord;
6. er afstemming plaatsvindt met de Nota GSM-UMTS installaties;

11.2  Algemene afwijkingsregels voor hoofdgebouwen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels voor hoofdgebouwen:

a. als er vanuit architectonisch oogpunt een hoogwaardige versterking van de ruimtelijke kwaliteit en het 
omgevingsbeeld wordt bewerkstelligd, mits:
1. de bouwhoogte van het hoofdgebouw ten hoogste 10,00 m zal bedragen
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. als de afwijking noodzakelijk is als gevolg van aanpassingen om het hoofdgebouw duurzaam te maken.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  Parkeren

12.1.1  Specifieke parkeerregels bouwen

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de 
regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet 
plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt 
gerealiseerd.

12.1.2  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 12.1.1 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn 
neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

12.1.3  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 12.1.1 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op 
gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor parkeren in de 
lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de afmetingen die zijn 
neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

12.1.4  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 12.1.1 Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 12.1.2, in 
overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 12.1.3 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

12.1.5  Voorwaarden afwijken

De in lid 12.1.4 genoemde omgevingsvergunning wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat geen 
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de openbare ruimte;
het woon- en leefklimaat;
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

12.1.6  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  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 onder a een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder 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. 

13.2  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 onder 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 onder 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. Het bepaalde onder 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 14  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Manderveen, Manderveenseweg 70-72' 
van de gemeente Tubbergen
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Staat van 
Bedrijfsactiviteiten
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10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                     

1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                     

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 

10821 0 
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en 
suikerwerk:                     

10821 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van 
chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C   0   30   2 

  
                      

14 - 
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN 
BONT                     

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30     10   30   2 

  
                      

16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, 
RIET, KURK E.D.                     

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 

  
                      

58 - 
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN 
OPGENOMEN MEDIA                     

581   Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30     0   30   2 

1814 A Grafische afwerking 0 0 10     0   10   1 

1814 B Binderijen 30 0 30     0   30   2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 30 0 10     10   30   2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 30 0 30     10   30 D 2 



182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10     0   10   1 

  
                      

20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN                     

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:                     

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30     10   30   2 

  
                      

23 - 
VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- 
EN GIPSPRODUKTEN                     

232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                     

232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30     10   30   2 

  
                      

26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS                     

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30     10   30   2 

 
-                       

26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN 
EN BENODIGDH.                     

293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30     10   30   2 

 
-                       

 
26, 32, 33 - 

VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN 
EN INSTRUMENTEN                     

26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en 
instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30     0   30   2 

  
                      

31 - 
VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN 
N.E.G.                     

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10     0   10   1 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10     10   30   2 

322   Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30     10   30   2 

32991   Sociale werkvoorziening 0 30 30     0   30   2 

  
                      

35 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN 
WARM WATER                     

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                     

35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C   10   30   2 



35 D0 Gasdistributiebedrijven:                     

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C   10   10   1 

35 D4 
- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B 
en C 0 0 30 C   10   30   2 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                     

35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C   10   30   2 

  
                      

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER                     

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                     

36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C   10   30   2 

  
                      

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                     

41, 42, 43 3 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30     10   30   2 

  
                      

45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS                     

451, 452, 454   
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en 
servicebedrijven 10 0 30     10   30   2 

45204 B Autobeklederijen 0 0 10     10   10   1 

45205   Autowasserijen 10 0 30     0   30   2 

453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30     10   30   2 

  
                      

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING                     

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

4622   Grth in bloemen en planten 10 10 30     0   30   2 

4634   Grth in dranken 0 0 30     0   30   2 

4635   Grth in tabaksprodukten 10 0 30     0   30   2 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30     0   30   2 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30     0   30   2 

4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30     10   30   2 

464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30     10   30   2 

4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:                     

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30     10   30   2 

46735 4 zand en grind:                     



46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30     0   30   2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                     

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30     0   30   2 

46752   Grth in kunstmeststoffen 30 30 30     30 R 30   2 

4676   Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30     10   30   2 

466, 469   
Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden 
e.d. 0 0 30     0   30   2 

  
                      

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN                     

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10     10   10   1 

  
                      

49 - VERVOER OVER LAND                     

493   Taxibedrijven 0 0 30 C   0   30   2 

495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C   10   30 D 2 

  
                      

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT                     

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10     0   10   1 

52 -                       

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER                     

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C   10   30   2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C   0   30   2 

5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

791   Reisorganisaties 0 0 10     0   10   1 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 0 0 10     0   10 D 1 

  
                      

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                     

531, 532   Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C   0   30   2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C   0   10   1 

61 B0 zendinstallaties:                     

61 B2 - FM en TV 0 0 0 C   10   10   1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 0 0 0 C   10   10   1 

  
                      

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN                     

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C   0   10   1 



  
                      

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED                     

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10     0   10   1 

  
                      

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE 
ROERENDE GOEDEREN                     

7711   Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30     10   30   2 

772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30     10   30 D 2 

  
                      

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                     

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10     0   10   1 

58, 63 B Datacentra 0 0 30 C   0   30   2 

  
                      

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                     

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30     30 R 30   2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10     0   10   1 

  
                      

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                     

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10     0   10 D 1 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C   10   30   2 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10     0   10   1 

  
                      

84 - 
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE 
VERZEKERINGEN                     

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 0 0 10     0   10   1 

  
                      

85 - ONDERWIJS                     

852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 0 0 30     0   30   2 

8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 10 0 30     10   30 D 2 

  
                      



86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG                     

8610   Ziekenhuizen 10 0 30 C   10   30   2 

8621, 8622, 
8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 0 0 10     0   10   1 

8691, 8692   Consultatiebureaus 0 0 10     0   10   1 

871 1 Verpleeghuizen 10 0 30 C   0   30   2 

8891 2 Kinderopvang 0 0 30     0   30   2 

  
                      

94 - DIVERSE ORGANISATIES                     

941, 942   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 0 0 10     0   10   1 

9491   Kerkgebouwen e.d. 0 0 30     0   30   2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 0 0 30 C   0   30 D 2 

  
                      

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                     

96012   Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30     30 R 30   2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30     0   30   2 

96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10     0   10   1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10     0   10   1 

9603 0 Begrafenisondernemingen:                     

9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10     0   10   1 

96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10     0   10   1 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C   0   30   2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C   0   10 D 1 

 



Bijlage 2  Staat van 
Horeca-activiteiten

Categorie 1 "lichte horeca"

Daghoreca. Horecabedrijven die vanwege het karakter en de aard van de inrichting overdag en 's avonds, tussen 
07.00 en 0.00 uur geopend zijn, zoals:

automatiek;
broodjeszaak;
cafetaria;
croissanterie;
koffiebar;
lunchroom;
ijssalon;
snackbar;
tearoom;
traiteur;
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen.

Categorie 2 "middelzware horeca"

Horecabedrijven die ook delen van de nacht geopend zijn, zoals:

horecabedrijven genoemd onder 1 met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250 m2;
bierhuis;
biljartcentrum;
café;
proeflokaal;
shoarma/grillroom;
zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek / dansevenementen);
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijven en inrichtingen.
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