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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding

Theo Wijntjes b.v. (hierna: 'initiatiefnemer') is voornemens om de bedrijfsbebouwing van de voormalige
varkenshouderij op perceel Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek (hierna: 'plangebied') te slopen en te
vervangen door drie nieuwe woningen. De aanwezige twee-onder-een-kapwoning blijft behouden en wordt
verkocht als twee afzonderlijke wooneenheden. Op 24 juli 2012 heeft de gemeente Tubbergen aangegeven dat
zij in principe medewerking wil verlenen aan dit initiatief. In 2016 is het plangebied van eigenaar gewisseld,
waarna een hernieuwd principeverzoek is ingediend. Op 25 april 2017 is door de gemeente aangegeven dat zij
haar eerdere principebesluit continueert, onder de voorwaarde dat voldaan kan worden aan het gemeentelijk
Rood voor Rood-beleid.

Huidige situatie

Op dit moment maakt het plangebied deel uit van het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016
(vastgesteld d.d. 23 mei 2016) en geldt een agrarische bestemming. De beoogde vervangende nieuwbouw is
op grond van deze bestemming niet mogelijk. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een
planologisch-juridisch kader om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.

1.2

Plangebied

Op de Overzichtskaart voorin deze toelichting is de globale ligging en begrenzing van het plangebied
aangegeven (zie de verbeelding voor de exacte begrenzing). Het plangebied ligt ten noorden van de bebouwde
kom van Harbrinkhoek (circa 180 m) en ten noordoosten van Almelo (2 km). Er is circa 3.887 m2 aan
bedrijfsbebouwing aanwezig, verdeeld over twee gebieden ter weerszijden van de Walboersweg. De dubbele
bedrijfswoning ligt aan de zuidoostkant van het perceel. Naast het huidige erf omvat het plangebied ook enkele
aangrenzende agrarische percelen, waar beplanting zal worden aangelegd.

1.3

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk is het ruimtelijk beleid van het rijk, de provincie en de gemeente beschreven.
Hoofdstuk 3 gaat in op de huidige en toekomstige inrichting van het plangebied, alsmede op de juridische
vormgeving van dit bestemmingsplan. Het vierde hoofdstuk is gewijd aan de zogeheten
'omgevingsonderzoeken'. Tenslotte hebben de laatste twee hoofdstukken betrekking op de economische en
maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 2
2.1

Beleid

Rijk

SVIR
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, maart
2012) haar ambities tot 2040 weergegeven. De ondertitel van het SVIR luidt 'Nederland concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig'. Om dat te bewerkstelligen zijn - voor de middellange termijn (2028) - de
volgende drie doelen aangegeven:
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de
ruimtelijk-economische structuur van Nederland.
Het verbeteren 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.
Ladder duurzame verstedelijking
Deze drie doelen zijn uitgewerkt in dertien nationale belangen. Eén daarvan is "een zorgvuldige afweging en
transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten". Om dit nationaal belang concreet
invulling te geven heeft het ministerie de ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) laten opnemen. Daardoor zal bij ruimtelijke besluiten gemotiveerd moeten worden hoe een
zorgvuldige afweging is ge-maakt ten aanzien van het ruimtegebruik. Per 1 juli 2017 is de Ladder voor
duurzame verstedelijking in het Bro vereenvoudigd. Belangrijkste verschil is dat er alleen voor het bouwen
buiten stedelijk gebied een uitgebreide motivering nodig is. Ook kunnen gemeenten de 'Laddertoets'
doorschuiven naar een later moment, wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van uitwerkingsplannen of
wijzigingsplannen. Daarnaast wordt niet meer gesproken van 'regionale behoefte' maar van 'behoefte'.
Hieronder wordt op de aspecten 'behoefte' en 'locatieafweging' (alternatieven binnen bestaand stedelijk
gebied) ingegaan.
Volgens de Nota van Toelichting, behorende bij de per 1 juli 2017 vernieuwde 'Ladder', worden ontwikkelingen
die geen extra verstedelijking tot gevolg hebben maar bebouwing reduceren of verplaatsen, zoals bijvoorbeeld
de Rood voor Rood-regelingen, niet gezien als stedelijke ontwikkeling (bron: infomil.nl).

2.2

Provincie

Omgevingsvisie/-verordening
De Omgevingsvisie Overijssel 2017 en de bijbehorende Omgevingsverordening Overijssel 2017 (vastgesteld
d.d. 12 april 2017) bevatten het ruimtelijk beleid van de provincie Overijssel. Aan de hand van de thema's
klimaat, energie en regionale economie schetst de provincie een beeld van de belangrijkste kansen en opgaven.
Op basis daarvan worden negen centrale beleidsambities aangegeven:
1. Goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst;
2. Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie met flexibele vestigingsmogelijkheden; naast
kennisintensieve maakindustrie, mkb en logistiek ook voor topsectoren, ondernemingen, start-ups en
zzp-ers;
3. Een gezonde en aantrekkelijke natuur voor mensen, dieren en planten; een natuur die beleefd en gebruikt
kan worden, kan profiteren van (economische) ontwikkelingen en rijk is aan plant- en diersoorten
(biodiversiteit);
4. Versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland als ruimtelijk, cultureel, sociaal en
economisch samenhangend geheel;
5. Een veilige, betrouwbare (tijdsduur) en vlotte (keten)reis van personen en goederen van en naar stedelijke
netwerken binnen en buiten Overijssel;
6. Watersystemen met goede ecologische en chemische kwaliteit, die voor de lange termijn klimaatbestendig,
veilig en beleefbaar zijn;
7. Veilig, gezond en schoon kunnen wonen, werken, recreëren en reizen;
8. Een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening met beperking van uitstoot van
broeikasgassen;
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9.

Balans behouden tussen gebruik en bescherming van de ondergrond.

Deze beleidsambities worden benaderd vanuit de 'rode draden' duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale
kwaliteit. Zoals uit het vervolg van deze nota zal blijken, draagt onderhavig initiatief bij aan beleidsambities 1 en
4, waarbij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit het hoofdstreven is (zie paragraaf 4.3).Voor alle
ruimtelijke ontwikkelingen in de Groene Omgeving geldt dat een goede ruimtelijke inpassing verplicht is. In het
kort komt het er op neer, dat bij ontwerp en realisatie de aanwijzingen uit de Catalogus Gebiedskenmerken
worden opgevolgd. Deze catalogus geeft de volgende typering van het plangebied:
Natuurlijke laag: dekzandvlakte en ruggen; beekdalen en natte vlaktes
Het plangebied behoort deels tot gebiedstype 'dekzandvlakte en ruggen'. Na de ijstijden bleef er in grote delen
van de provincie een reliëfrijk - door de wind gevormd - zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door
relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar
verwijderd. In de occupatiegeschiedenis zijn de dekzandgebieden voor het overgrote deel in cultuur gebracht
als essenlandschap, oude hoevenlandschap en heideontginningslandschap. Kenmerkend reliëf is op veel
plaatsen vervlakt, bijvoorbeeld door egalisaties ten behoeve van de landbouw. Als er ontwikkelingen
plaatsvinden, dan dienen deze bij te dragen aan het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de
hoogteverschillen en het watersysteem. Tevens is de (strekkings)richting van het landschap, gevormd door de
afwisseling van beekdalen en ruggen, uitgangspunt voor de ruimtelijke inrichting.
Het overige deel van het plangebied behoort tot de 'beekdalen en natte laagtes'. In de laagtes van het
zandgebied verzamelde zich van oudsher het water. Hier ontstonden moerassen en broekbossen, waar het
water in de loop van het seizoen geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, richting de beken en
rivieren. Zo ontstond een dynamisch landschap met een open karakter en hogere randen. Als ontwikkelingen
plaatsvinden in of in de directe nabijheid van beekdalen en natte laagtes, dan moeten deze bijdragen aan extra
ruimte voor de dynamiek van het stromende water en het vasthouden van water, aan versterking van de
samenhang in het beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en de beleefbaarheid
van het water.

Natuurlijke laag: dekzandvlakte/ruggen (bruin) en beekdalen/natte laagtes (blauw)

Laag van agrarisch cultuurlandschap: oude hoevenlandschap
Dit landschapstype werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende
generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel
werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat dezelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in
een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie
van de natuurlijke ondergrond. Ontwikkelingen binnen dit landschapstype dienen bij te dragen aan behoud en
accentuering van de dragende structuren (groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan
de samenhang en de karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen: de erven met erfbeplanting;
open es(je); beekdal; voormalige heidevelden, de mate van openheid en kleinschaligheid. Ook de
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toegankelijkheid van erven en erfroutes dient vergroot te worden.
Stedelijke laag
Binnen de 'stedelijke laag' zijn twee typeringen voor het plangebied aangegeven: 'verspreide bebouwing' en
'informeel traag netwerk'. Ontwikkelingen binnen gebieden met 'verspreide bebouwing' dienen bij te dragen
aan behoud en versterking van de kenmerkende erfstructuur en volumematen. Voor het informeel traag
netwerk is de volgende beleidsambitie geformuleerd: 'ontwikkelingen die in de invloedssfeer van een stad of
dorp liggen, dienen bij te dragen aan behoud en verkleining van de maaswijdte van het padennetwerk. Nieuwe
mogelijkheden voor lange afstands-, wandel- en fietsroutes worden benut.'
Laag van de beleving
De provincie heeft de ambitie om de 'donkere' gebieden, ten minste zo donker te houden, maar bij
ontwikkelingen zo mogelijk nog donkerder te maken. Dit betekent voor het plangebied onder meer:
terughoudend zijn met verlichting van wegen, bebouwing en dergelijke, maar ook het verkennen waar deze
verlichting 's nachts uit kan of hoe lichtbronnen selectiever gericht kunnen worden.
Conclusie
De bovengenoemde gebiedskenmerken hebben als input gediend voor het landschappelijk ontwerp (zie
hoofdstuk 4). Het doel van dit ontwerp is de oude landschappelijke structuren, zowel van het erf als het
aangrenzende buitengebied, weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Daarbij worden ook oude paden in ere
hersteld ('informeel traag netwerk'). Bij de te zijner tijd op te stellen woningontwerpen zullen de vereisten wat
betreft 'donkerte' worden uitgewerkt.

2.3

Gemeente

Bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016
Op dit moment maakt het plangebied deel uit van het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016'
(vastgesteld d.d. 23 mei 2016). Hieronder is een uitsnede van de vigerende verbeelding opgenomen. De
bestemming is 'Agrarisch-1'. Er geldt een bouwvlak waarbinnen alle bebouwing gesitueerd dient te worden.
Daarnaast heeft het plangebied de aanduiding 'intensieve veehouderij'. Tenslotte geldt de dubbelbestemming
'Waarde - Archeologie 4'. Op grond van deze bestemmingen is de beoogde vervangende nieuwbouw niet
mogelijk. Hiervoor zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Dit kan onder meer op grond van
artikel 4.7.10, waarin een wijzigingsbevoegdheid van 'Agrarisch-1' naar 'Wonen' is opgenomen. Hieraan zijn wel
voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat deze wijziging geen onevenredige afbreuk mag doen aan de
milieusituatie, woonsituatie en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan
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Rood voor Rood-beleid
Ten tijde van de eerste principe-uitspraak in 2012 was het gemeentelijke 'Rood voor Rood-beleid 2011' (6 juni
2011) van kracht. Dit beleid is op 5 december 2014 vervangen door 'Beleidsnotitie Rood voor Rood voor Rood
met gesloten beurs 2014'. In deze notitie is een overgangsregeling opgenomen zodat onderhavig initiatief op
grond van het oude beleid uit 2011 gerealiseerd kan worden. Aangezien de gemeente op 25 april 2017 haar
principe-uitspraak vernieuwd heeft, wordt in dit plan toch uitgegaan van het nieuwe beleid uit 2014.
De Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs 2014 spreekt de verwachting uit dat in de periode tot
2024 circa 600.000 m2 aan bedrijfsbebouwing binnen de regio Noordoost-Twente zijn functie zal verliezen. De
erven en stallen waarvoor geen nieuwe bestemming wordt gevonden lopen het risico te vervallen. De
gemeente wil daarom mogelijkheden bieden voor transformatie en herstructurering. Enerzijds wordt daarvoor
het VAB-beleid ingezet, dat het mogelijk maakt om onder voorwaarden nieuwe economische functies toe te
kennen aan vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB). Anderzijds is er het Rood voor Rood-beleid,
waarbij in ruil voor de sloop van schuren en andere investeringen in ruimtelijke kwaliteit, een woning gebouwd
mag worden. Hoofddoel van het Rood voor Rood-beleid is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het
landelijk gebied. Dit is mogelijk door de sloop van 'landschapsontsierende (agrarische) bedrijfsgebouwen' en
'overige verbeteringen van de ruimtelijke kwaliteit'. Er dient ten minste 1.000 m2 aan bebouwing te worden
gesloopt. Tevens geldt dat de nieuwe woning op de slooplocatie teruggebouwd moet worden. Uit de waarde
van de bouwkavel bekostigt de deelnemer de sloopkosten en de investeringen in ruimtelijke kwaliteit, terwijl de
deelnemer een deel van de waarde van de te slopen schuren mag behouden.
De gemeente heeft in haar principe-uitspraak van 25 april 2017 (zie hoofdstuk 1) onderhavig initiatief getoetst
aan de beleidsnotitie en het volgende aangegeven:
Aan de eis om ten minste 1.000 m2 aan landschapsontsierende bebouwing te slopen in ruil voor één
compensatiewoning, wordt ruimschoots voldaan. Op basis van (lucht)foto's wordt overigens
geconcludeerd dat alle te slopen gebouwen op het perceel landschapsontsierend zijn1. Daarnaast wordt
voldaan aan de eis dat de betreffende gebouwen ten minste vijf jaar oud zijn.
Aangezien een veelvoud van 1.000 m² wordt gesloopt, bestaat er recht op een tweede of derde
compensatiewoning. Uit een recent taxatierapport moet blijken dat 'de waarde van deze kavels
noodzakelijk is voor het afdekken van de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde'.
Alle landschapsontsierende bebouwing, inclusief alle erfverhardingen, mestplaten, silo's en dergelijke moet
worden gesloopt. De compensatiewoningen dienen (in principe) op de slooplocatie zelf te worden
teruggebouwd.
Op grond van de Woonvisie 2016+ is er ruimte voor het realiseren van twee woningen in het buitengebied
rond Harbrinkhoek. De Woonvisie wordt op dit moment geactualiseerd. Beoordeeld dient te worden of er
op grond daarvan ruimte is voor de derde compensatiewoning binnen het plangebied.
In februari 2018 zijn deze randvoorwaarden nader getoetst. Daarbij zijn ook de milieu hygiënische en overige
planologische aspecten van het initiatief beoordeeld. Hiervan is verslag gedaan in bijgevoegd 'Rood voor
Rood-plan Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek'. Geconcludeerd wordt dat de sloop-/saneringsopgave en de
beoogde landschappelijke inspanningen, de bouw van drie compensatiewoningen rechtvaardigt. De inpassing
van deze woningen wordt op milieu hygiënische en planologische gronden aanvaardbaar geacht. Voor verdere
details wordt verwezen naar de Bijlage. In het onderstaande wordt nog ingegaan op de aanvaarbaarheid in het
kader van de Woonvisie 2016+.
Woonvisie
In de Woonvisie 2016+, Wonen in krachtige kernen: maatwerk door vraaggericht ontwikkelen (vastgesteld d.d.
13 juli 2016) heeft de gemeente haar meest recente woonbeleid opgenomen. De Woonvisie is opgesteld vanuit
het idee dat de overheid steeds minder als uitvoerder optreedt in de woningmarkt en meer een faciliterende rol
op zich neemt. De visie is 'een uitnodiging aan de inwoners, de woningcorporatie, bouwbedrijven en andere
organisaties om bij te dragen aan het verbeteren van de woonkwaliteit in de gemeente Tubbergen.'
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Huidige situatie

De gemeente vindt het belangrijk dat in alle kernen woningen worden gebouwd om te kunnen voorzien in de
lokale woonbehoefte. Daarom is in eerste aanleg de gemeentelijke omvang van de lokale behoefte verdeeld
over de verschillende kernen op basis van het inwonertal. Daarnaast is een deel van het totaal gereserveerd
voor woningen in het buitengebied. Het aantal is gebaseerd op de ervaringen met regelingen als 'Rood voor
Rood' en 'Rood voor Groen'. Vervolgens is er een correctie doorgevoerd, omdat het in de praktijk niet mogelijk
is om in alle kernen in alle woonwensen te voorzien. Voor het buitengebied van Harbinkhoek-Mariaparochie
wordt uitgegaan van twee woningen.
Op dit moment werkt de gemeente aan de actualisering van de Woonvisie 2016. Daarin wordt niet langer van
een onderverdeling per kern uitgegaan, maar van een totaal aantal te verdelen woningen binnen het
buitengebied. De drie woningen binnen het plangebied passen binnen dit woningbouwcontingent.
Welstandsnota
De nieuwe woningen en erfinrichting moeten voldoen aan de omgevingscriteria voor het buitengebied uit de
Nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen; mensen maken de ruimte (Het Oversticht, 4 maart 2016).
Uit deze welstandsnota blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van het kampenlandschap (midden niveau).
Voor dit landschapstype zijn gedetailleerde criteria geformuleerd, onder meer ten aanzien van de situering van
de bebouwing, hoofdvorm, architectuur, kleurstelling en materiaalgebruik. In Hoofdstuk 3 Planbeschrijving is
het landschappelijk ontwerp voor het plangebied toegelicht. Deze is tot stand gekomen in overleg met Het
Oversticht op basis van een landschappelijke en cultuurhistorische analyse. De oude structuren van het
kampenlandschap zijn leidend geweest voor de situering van de woningen, de erfopzet en de
landschapselementen die worden toegevoegd. Het gemeentelijk kwaliteitsteam heeft dit landschappelijk
ontwerp inmiddels positief beoordeeld. De nog op te stellen woningontwerpen zullen te zijner tijd aan de
welstandscommissie worden voorgelegd. Leidend hiervoor is het als bijage 6 opgenomen beeldkwaliteitsplan
Landschappelijke kenmerken en beeldkwaliteit, dat gelijktijdig met dit bestemmingsplan zal worden
vastgesteld. Zie ook paragraaf 3.3 waarin nader op beeldkwaliteit worden ingegaan.
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Hoofdstuk 3
3.1

Planbeschrijving

Huidige situatie

Ligging en inrichting
Het plangebied ligt ten noorden van de bebouwde kom van Harbrinkhoek (circa 180 m) en ten noordoosten
van Almelo (2 km). In de directe omgeving van het plangebied zijn uitsluitend agrarische percelen en solitaire
woningen gelegen. Het dichtstbijzijnde (agrarische) bedrijf ligt op een afstand van minimaal 240 m.

Onderstaande luchtfoto geeft een indicatie van de huidige situatie binnen het plangebied. Het plangebied is
vrijwel geheel verhard en bestaat uit een groot oppervlak aan verouderde en beeldverstorende
bedrijfsbebouwing (zie verder paragraaf 2.2). De twee-onder-een-kapwoning ligt aan de zuidoostkant van het
plangebied. Ten noorden daarvan liggen - ter weerszijden van de Walboersweg - in totaal 13 bedrijfsgebouwen.
Op het erf is tevens een mestsilo aanwezig.

15

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

Huidige situatie (Bing Maps)

Sloopopgave
Binnen het plangebied bevindt zich in totaal 3.887 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (inclusief
mestsilo). Deze bebouwing wordt volledig gesloopt. Tevens vindt een uitgebreide asbestsanering plaats. De
onderstaande tekening geeft een overzicht de te slopen bedrijfsbebouwing. Alleen de
twee-onder-een-kapwoning, aan de zuidoostzijde van het perceel, blijft behouden.

Overzicht bestaande bebouwing (ruimtelijkeplannen.nl)

3.2

Toekomstige situatie

2In

het kader van de principe-uitspraak uit 2012 (zie inleiding) is tezamen met de ervenconsulent van Het
Oversticht een landschappelijke en cultuurhistorische analyse uitgevoerd. Daarbij zijn uitgangspunten
geformuleerd voor de erfinrichting, de situering van de woningen en de toevoeging van landschapselementen.
Landschapsarchitect J. Cundall heeft deze uitgangspunten verwerkt tot landschappelijk ontwerp. In het
navolgende wordt het ontwerp toegelicht.
Cultuurhistorie
Het erf van de initiatiefnemer is een voorbeeld van een oud Twents erf binnen het oude hoevenlandschap.
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Oorspronkelijk bestond het erf uit een woonboerderij en vier schuren (zie onderstaande topografische kaart uit
1900). Het erf lag aan de rand van een cluster van kampen. Een aantal van die kampen zijn intact gebleven en
duidelijk te herkennen in het huidige landschap. In de loop der tijd heeft het erf zich richting het noorden en
oosten uitgebreid. Tegenwoordig bestaat het erf uit een moderne twee-onder-een-kapwoning en dertien
schuren van uiteenlopende omvang en architectuur. Het geheel maakt een onsamenhangende en (deels)
verouderde indruk. Van het oorspronkelijke erf is weinig overgebleven. Waar het erf zich heeft uitgebreid lijkt
de kamp te zijn afgevlakt; de kamp die ten noorden van het erf was gelegen (zie de afbeelding hieronder) is
nauwelijks beleefbaar in de huidige situatie. Hierdoor is de relatie tussen het erf en de kampen, die
oorspronkelijk heel sterk was, verwaterd.

Topografische kaart 1900

Het erf bevindt zich in een bocht van de Walboersweg. Typerend voor een oud Twents erf en net zoals in de
oorspronkelijke erfinrichting, loopt de weg over het erf. De schuren zijn aan beide kanten van de weg gelegen
en staan daar soms dicht op. Dankzij geen of transparante afrastering loopt het erf grensloos van de ene kant
van de weg over in de andere kant. Hoewel de meeste schuren als landschapsontsierend gelden, is de
compositie van de schuren langs beide kanten van de weg fraai. Dit vormt een inspiratiebron voor de nieuwe
inrichting.
De twee-onder-een-kapwoning ligt aan de zuidkant van het bouwblok, een beetje afgelegen van het cluster van
schuren. Gevoelsmatig ligt de huidige woning niet op de locatie van de originele boerderijwoning. Daardoor ligt
de 'kern' van het erf, en ook de oorspronkelijke locatie van de boerderijwoning, aan de ronding van de bocht.
De topografische kaart uit 1900 (zie paragraaf 2.1) geeft de impressie dat dit zo was. Volgens de
inrichtingsprincipes van een oud Twents erf dient de boerderijwoning het hoofdgebouw op een erf te zijn. Maar
omdat de huidige woning niet in de kern van het erf ligt, is de positie van deze woning als hoofdgebouw op het
erf tamelijk zwak. De schuren die dicht bij de weg zijn gelegen maken een veel massievere indruk en bepalen
het beeld.
Het huidige erf bevat niet alleen veel gebouwen maar ook de nodige erfbeplanting. Aan de oostkant van het erf
bevindt zich een bosschage van voornamelijk eiken en berken met een onderbeplanting van (inheemse)
struiken. Ook een aantal uitheemse sparren bevinden zich in deze hoek van het erf. Tegenover de woning
bevindt zich een andere bosschage. De bosschages op het erf lopen als singels de omgeving in; zo is het erf met
het landschap verbonden. Bovendien creëren de erfbeplanting en de singels een rafelige rand langs het erf, wat
kenmerkend is voor een oud Twents erf. De gebouwen op het erf liggen half verscholen achter de
erfbeplanting. De beplanting op het erf en in het omliggende landschap zorgen voor een kleinschalig landschap
met boeiende doorzichten.
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Huidige situatie (bron: Bing Maps)

Landschappelijk ontwerp
Binnen het plangebied worden drie woningen, verspreid over het bouwblok, gerealiseerd. Elke woning heeft
een bouwvolume van maximaal 1.000 m³ en een losstaand bijgebouw. Op het ontwerp dat aan het eind van
dit hoofdstuk is afgebeeld worden de globale locaties van de woningen en bijgebouwen weergegeven.
De woningen vormen samen (als vanouds) een kleine buurtschap en daarom dienen de gebouwen qua
architectuur 'familie' van elkaar te zijn. Dit kan door voor alle woningen hetzelfde palet van materialen te
gebruiken. Dit betekent niet dat de woningen ook identiek moeten zijn. Sterker nog, de gebouwen dienen juist
enigszins van elkaar te verschillen om een woonwijk- of 'vakantiepark-sfeer' te voorkomen. De
beeldkwaliteitseisen zijn in paragraaf 3.3 verder uitgewerkt.
De nieuwe erfstructuur
Doordat op het bestaande erf een prominent hoofdgebouw en een duidelijke kern ontbreken, wordt er in
de nieuwe erfstructuur een nieuwe kern gecreëerd op de plek waar de originele kern van het erf zich
bevond.
De nieuwe kern wordt gevormd door een nieuw te planten eikengaard. De drie compensatiewoningen
worden rondom de eikengaard gesitueerd. Deze gemeenschappelijke ruimte - typerend voor een Twents
erf - wordt het verbindende element tussen de woningen.
Net zoals het oorspronkelijke en het bestaande erf worden de gebouwen aan beide kanten van de weg
verspreid. Hierdoor blijft de weg tussen het erf doorlopen.
Om de eenheid tussen de twee kanten van het erf te versterken wordt aan beide kanten gebruik gemaakt
van dezelfde soort erfverharding (gebakken klinkers).
De oude landweg die vanuit het erf richting het noorden liep wordt tot aan het weiland hersteld. De
bestaande landweg die vanuit het erf richting het oosten loopt blijft gehandhaafd. Langs deze landwegen
worden twee woningen geplaatst. Hierdoor wordt de relatie tussen de woningen en de omliggende
weilanden en kampen versterkt.
De meest westelijk gelegen woning wordt in de bocht van de weg gerealiseerd, op een oorspronkelijke
bouwlocatie (zie de kaart uit 1900). Aan de zuidkant van deze woning blijft een zichtlijn vanaf de weg
richting het weiland vrij.
De woningen en bijgebouwen hebben, zoals kenmerkend voor een oud Twents erf, verschillende
oriëntaties. Dit voorkomt bovendien een geordende 'woonwijk-sfeer';
De specifieke onderlinge relatie tussen de woningen en de bijbehorende schuren is afhankelijk van de
locatie op het perceel. De meest noordelijke woning is georiënteerd - zoals vaak bij oude Twentse erven met het voorerf naar het land toe. Het achtererf en dus ook de schuur zijn georiënteerd op de landweg en
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in feite ook op de Walboersweg. Doordat de schuur op een afstand van de landweg is gelegen valt het zicht
vanuit de omgeving het meest op de woning. Hierdoor is de onderlinge relatie tussen de woning en schuur
duidelijk; de schuur is ondergeschikt aan de woning.
In de nieuwe inrichting wordt met de privacy van de woningen rekening gehouden. Elke woning staat op
zijn eigen woonperceel en mede door de eikengaard heeft elke woning weinig inkijk van de andere
woningen op het erf.
De woningen zijn zo gesitueerd dat fraaie doorzichten naar het aangrenzende buitengebied mogelijk zijn.
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3.3

Beeldkwaliteit

De nieuwe woningen en erfinrichting moeten voldoen aan de omgevingscriteria voor het buitengebied uit de
'Nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen; mensen maken de ruimte' (Het Oversticht, 4 maart 2016).
Uit deze welstandsnota blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van het kampenlandschap (midden niveau).
Voor dit landschapstype gedetailleerde criteria geformuleerd die betrekking hebben op de situering,
hoofdvorm, architectuurstijl en gevelcompositie, detaillering, materiaal- en kleurgebruik, erfscheidingen en
utilitaire bouwwerken. Op dit punt wordt verwezen naar Bijlage 2 Landschappelijke kenmerken en
beeldkwaliteit. In dit beeldkwaliteitsplan, dat gelijktijdig met dit bestemmingsplan wordt vastgesteld, zijn de
relevante omgevingscriteria opgenomen. Deze welstandscriteria zijn, voor zover ruimtelijk relevant, ook
vertaald in de regels van dit bestemmingsplan. Daarmee is het aspect 'beeldkwaliteit' juridisch geborgd. Het
gemeentelijk kwaliteitsteam zal te zijner tijd beoordelen of de nog op te stellen woningontwerpen aan alle
criteria voldoen (zie paragraaf 2.3).

3.4

Juridische vormgeving

Dit bestemmingsplan is opgezet in overeenstemming met de meest recent voorgeschreven standaarden voor
het (digitaal) inrichten van bestemmingsplannen. Ten aanzien van de opmaak van verbeelding en regels geldt
de Standaard voor bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012). De inhoudelijke opzet volgt zo veel mogelijk de
opzet van het bestemmingsplan Tubbergen Buitengebied 2016.
Regels
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
'Wonen'
In dit bestemmingsplan zijn drie bouwvlakken opgenomen waarbinnen 1 burgerwoning mag worden
gebouwd. De bestaande 2-aaneen gebouwde woning is ook voorzien van een bouwvlak, daarnaast is hier de
aanduiding 'aaneengebouwd' opgenomen. Woningen mogen een maximale inhoud hebben van 1.000 m3
ongeacht de vraag of sprake is van inwoning.
Bij burgerwoningen zijn, net als bij agrarische bouwvlakken, kleinschalige bedrijfsactiviteiten na afwijking
toegestaan (tot 500 m2). Boven de 500 m2 is hiervoor een wijzigingsprocedure noodzakelijk. Tevens zijn aan
huis verbonden beroepen toegestaan.
'Agrarisch - 1'
De gebiedsbestemming Agrarisch - 1 omvat de agrarische gebieden waar landbouw en landschap
nevengeschikt zijn. De gronden die zijn inbestemd als "Agrarisch 1" zijn bestemd voor het agrarisch gebruik.
'Verkeer'
Aan de Walboersweg is conform het vigerend bestemmingsplan de bestemming 'Verkeer' toegekend.
Dubbelbestemmingen
'Waarde - Archeologie 3'
De gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde hebben de dubbelbestemming Waarde Archeologie 3' gekregen. De gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede
bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze
dubbelbestemming is gekoppeld aan een plicht van een omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden alsmede aan bouwwerkzaamheden. Ingrepen in de bodem zijn in deze gebieden in principe
niet toegestaan. Alleen als aangetoond is dat er geen archeologische waarden meer zijn, deze niet onevenredig
worden geschaad of er maatregelen worden getroffen om de waarden te beschermen, is het mogelijk hier
bodemroerende werkzaamheden uit te voeren. De omgevingsvergunningen worden alleen verleend wanneer
er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische en cultuurhistorische
waarden. De omgevingsvergunning is niet nodig voor werkzaamheden die gerekend worden tot het normale
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onderhoud.
'Waarde - Archeologie 4'
De gebieden met een lage en middelmatige archeologische verwachtingswaarde hebben de
dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4 gekregen. De gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische
waarden van de gronden. Deze dubbelbestemming is gekoppeld aan een plicht van een omgevingsvergunning
voor werken en werkzaamheden alsmede aan bouwwerkzaamheden. Ingrepen in de bodem zijn in deze
gebieden in principe niet toegestaan. Alleen als aangetoond is dat er geen archeologische waarden meer zijn,
deze niet onevenredig worden geschaad of er maatregelen worden getroffen om de waarden te beschermen, is
het mogelijk hier bodemroerende werkzaamheden uit te voeren. De omgevingsvergunningen worden alleen
verleend wanneer er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de voorkomende archeologische en
cultuurhistorische waarden. De omgevingsvergunning is niet nodig voor werkzaamheden die gerekend worden
tot het normale onderhoud.
Borging aanleg en behoud landschapselementen (en sloop)
Dit bestemmingsplan geeft uitvoering aan de Rood voor Rood-regeling van de gemeente Tubbergen. Naast
sloop en herbouw worden er ook nieuwe landschapselementen aangelegd. Via voorwaardelijke bepalingen in
de regels (en ook via een overeenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer) wordt geborgd dat er gesloopt
wordt en dat de nieuwe landschapselementen worden aangelegd en in stand gehouden. De nieuwe
landschapselementen zijn op de verbeelding bestemd dan wel aangeduid als 'groen'.
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Hoofdstuk 4
4.1

Toets aan wet- en regelgeving

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) moet getoetst worden of een plan of besluit
voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben
voor het milieu. De vervangende nieuwbouw valt niet onder onderdeel C of D van het Besluit m.e.r.. In bijlage
D wordt wel gesproken over "de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject". In
aansluiting bij de Ladder voor duurzame verstedelijking (zie paragraaf 2.1) geldt onderhavig plan niet als
stedelijke ontwikkeling3. Dat betekent dat er geen sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plicht.

4.2

Wegverkeerslawaai

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die
zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30
km/uur geldt. Buiten de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen, die aan
weerszijden van de weg (gerekend vanuit de wegas) in acht moet worden genomen, 250 m. Aangezien de drie
nieuwe woningen binnen de zone van de Walboersweg liggen, is akoestisch onderzoek noodzakelijk. Op dit
punt wordt verwezen naar het bijgevoegde rapport 'Onderzoek wegverkeerslawaai Walboersweg 62-64 te
Harbrinkhoek' (BügelHajema, 14 december 2017). In onderstaande afbeelding zijn de resultaten van het
onderzoek samengevat. Daaruit blijkt dat de nieuwe woningen buiten de 48 dB-geluidscontour van de
Walboersweg liggen. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder. Zie het bijgevoegde
rapport voor de details van het akoestisch onderzoek.

48 dB-contour Walboersweg
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4.3

Milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten,
voorzieningen en gevoelige functies (zoals woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden
gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een
richtafstand is de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs
kan worden uitgesloten. Voor het bepalen van de richtafstanden wordt onderscheid gemaakt tussen rustige
woonomgevingen en gemengde gebieden. Bij laatgenoemd gebiedstype kunnen de richtafstanden met één
afstandsstap worden verkleind. Het plangebied maakt deel uit van gebiedstype 'rustige woonomgeving'. Dat
betekent dat de richtafstanden onverkort van toepassing zijn.
Het plangebied ligt niet binnen de 'zones' van bedrijvigheid. Zoals aangegeven ligt het dichtstbijzijnde bedrijf
op een afstand van 240 m. Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (artikel 14, lid 2) geldt voor Rood
voor Rood-woningen die op gronden van een veehouderij gevestigd worden een afstand van 50 m. Er is wat dit
betreft dus geen belemmering.

4.4

Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht gemeenten en provincies die milieuvergunningen
verlenen of ruimtelijke plannen maken, rekening te houden met externe veiligheid. Doel van het Bevi is burgers
een minimum beschermingsniveau te garanderen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Inrichtingen
In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen inrichtingen gelegen die onder de werking van het Bevi
vallen. Ook overige gevaarlijke inrichtingen liggen op grote afstand en zijn niet van invloed op het plangebied
(bron: Risicokaart).
Vervoer
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen (spoor)wegen gelegen waarover transport van gevaarlijke
stoffen plaatsvindt. De dichtstbijzijnde transportroute die onder het Basisnet valt is de N349. Deze ligt op
ongeveer 1,5 km.
Aardgasleidingen
Het plangebied ligt niet binnen de invloedssfeer van aardgastransportleidingen (bron: Risicokaart). De
dichtstbijzijnde leiding ligt op een afstand van circa 1,1 km.
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Uitsnede risicokaart

4.5

Luchtkwaliteit

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze
wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de
Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen
toegang hebben.
NSL/nibm
Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden.
Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe
overschrijdingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe
ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma,
hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.
De ministerraad heeft op voorstel van de minister van VROM ingestemd met het NSL. Het NSL is op 1 augustus
2009 in werking getreden.
Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer te
worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er voor een
project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm.
In de AMvB-nibm is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3%
verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in
betekenende mate' wordt beschouwd.
Plan
Dit bestemmingsplan gaat uit van de bouw van drie woningen. In de CROW-publicatie nr. 317 'Kencijfers
parkeren en verkeersgeneratie' (oktober 2012) is de verkeersgeneratie van een woning bepaald op 8,6 ritten
per etmaal. De totale verkeersgeneratie vanwege dit bestemmingsplan bedraagt derhalve 32 ritten.

Nibm-berekening

Nibm-tool
Voor kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft
VROM in samenwerking met InfoMil de nibm-tool mei 2017 ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige en
snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met
behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en PM10 bepaald. Uit de berekeningen met de
nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (toename van 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) niet overschrijdt. Zie
vorenstaande afbeelding. Het project kan dus beschouwd worden als een nibm-project.
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Binnen het 'Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit' worden PM2,5 -metingen uitgevoerd. Dit leidt tot 'grootschalige
concentratiekaarten' waarin zowel de huidige als toekomstige achtergrondconcentraties voor PM2,5 zijn
opgenomen. Uit deze kaarten blijkt dat binnen Nederland geen overschrijdingen van de jaargemiddelde
concentratie van PM2.5 bekend zijn. Aangenomen wordt dat wanneer voldaan wordt aan de maatgevende
grenswaarde voor PM10, ook kan worden voldaan aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie
PM2.5.

4.6

Archeologie

Archeologische waarden dienen op grond van de (aangepaste) Monumentenwet 1988 te worden mee
gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Op grond van de vigerende dubbelbestemming
'Waarde - Archeologie 4' (zie paragraaf 2.3) geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij grondverzet
met een oppervlak van meer dan 5.000 m2 en een diepte van meer dan 40 cm onder maaiveld. De
initiatiefnemer heeft een inventariserend onderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat nader onderzoek door
middel van proefsleuven noodzakelijk is. Dit onderzoek wordt na de sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Voor de
details van het archeologisch onderzoek wordt verwezen naar bijgevoegde rapportage 'Walboersweg 64 te
Harbrinkhoek; Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend booronderzoek' (Raap, 15 december
2017).

4.7

Bodem en water

Bodem
Er is een Milieukundig vooronderzoek uitgevoerd. Daarin zijn de volgende verdachte deellocaties naar voren
gekomen:
"de daken van meerdere schuren bestaan uit asbestverdacht plaatmateriaal. De daken zijn niet in alle
gevallen voorzien van een afwateringsgoot of een deugdelijke goot zodat evt. emissie (erosie) van
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen;
het voormalige opslag diesel met afleverpunt. Op de buitenmuur is een dieselvlek zichtbaar;
op een deel van de locatie is sprake van een afvaldump;
de voormalige werktuigen berging;
de voormalige werkplaats;
de opslag vaste mest.
Geconcludeerd wordt dat "op basis van de bekende geinventariseerde gegevens en de veldinspectie, de
onderzoekslocatie (het erf met schuren en bijgebouwen), beschouwd dient te worden als een milieuhygienisch
verdachte locatie." Op grond van deze conclusie is een Milieukundig bodemonderzoek en onderzoek naar
asbest in de bodem uitgevoerd.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet vrij is van
bodemverontreiniging. De conclusie luidt: "De bodem bevat o.a. een verhoogd gehalte polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK's) t.o.v. de interventiewaarde. Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in
twee bovengrondmengmonsters overschrijden de interventiewaarde in ruime mate en geven daardoor
aanleiding tot het instellen van aanvullend of afperkend onderzoek. Voor het overige bevat de grond en het
grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie plaatselijk enkele stoffen verhoogd t.o.v. de
achtergrondwaarde resp. de streefwaarde."
"Op basis van de resultaten van het onderzoek naar asbest in de bodem blijkt dat de locatie niet vrij is van
bodemverontreiniging. De conclusie luidt: "Bij de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld t.p.v. de locatie
geen asbest verdacht materiaal aangetroffen. Uit het onderzoek is verder gebleken dat de toplaag t.p.v. de
beoordeelde druppelzones een gehalte asbest bevat dat onder de interventiewaarde ligt. Daarnaast is
geconsteteerd dat de bodem binnen het plangebied plaatselijk puinbijmengingen bevat. In de opgeboorde
grond is een stukje asbest verdacht materiaal waargenomen. Plaatselijk is sprake van verharding met
halfverhardingsmateriaal. Gezien het bovenstaande alsmede op basis van de voormalige toepassing van
asbesthoudend materiaal dient de bodem t.p.v. het plangebied als potentieel verdacht voor de aanwezigheid
op asbest aangemerkt te worden. Om een volledig beeld te krijgen omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in
de bodem dient binnen het plangebied een onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 uitgevoerd te
worden."
Het nadere onderzoek bodem is in maart 2019 uitgevoerd. Daarbij heeft een uitsplitsing van de
mengmonsters plaatsgevonden. Uit de betreffende rapportage, die als Bijlage Aanvullend milieukundig
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bodemonderzoek is opgenomen, blijkt dat binnen en rond de werkplaats sprake is van sterk verhoogde
gehalten PAK. Deze gehalten geven aanleiding een afperkend onderzoek in te stellen. Middels dit onderzoek
kan worden vastgesteld of er in het onderhavige geval al dan niet sprake is van een ernstig geval van
bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming. Aangezien dit onderzoek zich uitstrekt tot
onder de (nog in gebruik zijnde) werkplaats en op deze locatie geen woningen gebouwd zullen worden, is
besloten het afperkend onderzoek uit te stellen tot na de sloop van de bebouwing in het plangebied. In de
regels is een voorwaardelijke bepaling opgenomen op grond waarvan er pas binnen het plangebied gebouwd
mag worden als gebleken is dat er geen noodzaak tot sanering bestaat dan wel nadat een saneringsbeschikking
is verleend door het bevoegd gezag.
Water
Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moet in de toelichting op ruimtelijke
plannen een zogeheten waterparagraaf worden opgenomen. In deze waterparagraaf dient te worden ingegaan
op de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding.
Uitgangspunt voor de nieuwbouw is dat het hemelwater wordt afgekoppeld van het vuilwater en wordt
afgevoerd op de bestaande sloten rond het plangebied. Er is geen sprake van een toename in
oppervlakteverharding. Het erf waarbinnen de nieuwe bebouwing is gelegen, is op dit moment reeds geheel
verhard. Het oppervlak aan bebouwing neemt substantieel af van 3.887 m2 in de huidige situatie tot maximaal
3.300 m2 in de nieuwe situatie. Daarnaast zal het oppervlak aan erfverharding substantieel afnemen, wat de
mogelijkheden voor infiltratie ten goede komt. Compenserende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht.
Voor de bouw zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van niet-uitlogende bouwmaterialen, zodat het
oppervlaktewater niet verontreinigd raakt. Het vuilwater wordt gescheiden van het hemelwater geloosd op het
aanwezige riool.
Op 20 februari 2018 is de digitale watertoetsprocedure doorlopen (zie bijgevoegd 'watertoetsdocument').
Hieruit blijkt dat er geen waterschapsbelangen met dit plan gemoeid zijn en dat de korte procedure van
toepassing is. De standaard waterparagraaf van waterschap Vechtstromen is opgenomen als Bijlage.

4.8

Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan te toetsen, is op 13 december 2017 een ecologische
inventarisatie binnen het plangebied uitgevoerd. Het doel hiervan was: nagaan of aanvullend onderzoek in het
kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Uit de
inventarisatie is naar voren gekomen dat er ten aanzien van de Wet Natuurbescherming geen belemmeringen
zijn voor de uitvoering van het plan, behoudens een nader onderzoek naar vleermuizen en huismus. Tijdens
het veldbezoek kan namelijk niet met zekerheid worden vastgesteld of er op enkele plaatsen in de te slopen
bebouwing vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn en/of jaarrond beschermde nestplaatsen van de huismus.
Sneeuwval bemoeilijkte het onderzoek hiernaar. Op 18 juni 2018 is het plangebied opnieuw bezocht. Dit heeft
geleid tot de volgende conclusie: "Uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat er zich in de te slopen
bedrijfsbebouwing geen jaarrond beschermde nesten van huismus bevinden. Tevens is gebleken dat er geen
verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Het foerageergebied van vogels en vleermuizen wordt door de
ingreep niet aangetast: Veel grootschalige bebouwing verdwijnt, er komt in mindere mate bebouwing voor
terug. Daarnaast worden nieuwe groenelementen toegevoegd. Een en ander leidt ertoe dat de waarde als
foerageergebied voor vogels en vleermuizen zal toenemen. Er is geen ecologische vervolgonderzoek
noodzakelijk. Mits buiten de broedtijd van vogels wordt gewerkt is het plan in het kader van Wet
natuurbescherming uitvoerbaar." De rapportages van de ecologische inventarisatie en het aanvullend zijn
opgenomen als bijlage.
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Hoofdstuk 5
5.1

Uitvoerbaarheid

Economische uitvoerbaarheid

Anterieure overeenkomst
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.
De gemeentelijke kosten zijn beperkt tot de ambtelijke kosten, welke worden verhaald middels de
gemeentelijke legesverordening. Eventuele planschade komt voor rekening van de initiatiefnemer. Ten
behoeve van deze ontwikkeling wordt een Rood-voor-Rood overeenkomst (anterieure overeenkomst) met de
initiatiefnemer gesloten. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12
Wro geen exploitatieplan nodig.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 15 mei 2019 voor de duur van zes weken ter visie gelegen.
Daarnaast is het plan voorgelegd aan de 'overlegpartners' in het kader van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke
ordening. Gedurende de tervisielegging zijn geen zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan is na de tervisielegging op één punt ambtshalve gewijzigd. De regeling voor de
bestaande twee-onder-een-kapwoning gaf enige onduidelijkheid. Dit is aangepast door in de verbeelding de
aanduiding 'aaneengebouwd' op te nemen en de regeling hierop aan te passen.
De initiatiefnemer heeft de omwonenden van Walboersweg 62-64 middels een brief op de hoogte gesteld van
de vervangende nieuwbouw binnen het plangebied. Bewoners van de aangrenzende percelen hebben daarbij
een mondelinge toelichting ontvangen.
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Eindnoten

1. In de beleidsnotitie worden tien criteria benoemd op grond waarvan bebouwing als 'landschapsontsierend'
kan worden aangemerkt.
2. De tekst van deze paragraaf is grotendeels ontleend aan het rapport 'Rood-voor-Rood familie Busscher,
Walboersweg 64 te Harbrinkhoek' (Takkenkamp, december 2012, ongepubliceerd).
3. Zie o.a. ABRvS, 24 december 2014, 201405237/1/R2. Voor de aansluiting van het begrip 'stedelijk
ontwikkelingsproject' bij het begrip 'stedelijke ontwikkeling uit het Bro (c.q. de Ladder voor duurzame
verstedelijking) zie ABRvS, 7 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3279.
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I n l e i d i n g

Theo Wijntjes b.v. (hierna: ‘initiatiefnemer’) is voornemens om de bedrijfsbe-

AANLEIDING

bouwing van de voormalige varkenshouderij op perceel Walboersweg 62-64 te
Harbrinkhoek (hierna: ‘plangebied’) te slopen en te vervangen door drie nieuwe woningen. De aanwezige twee-onder-een-kapwoning blijft behouden en
wordt verkocht als twee afzonderlijke wooneenheden. Op 24 juli 2012 heeft de
gemeente Tubbergen aangegeven dat zij in principe medewerking wil verlenen
aan dit initiatief. In 2016 is het plangebied van eigenaar gewisseld, waarna een
hernieuwd principeverzoek is ingediend. Op 25 april 2017 heeft de gemeente
aangegeven dat zij haar eerdere besluit continueert, onder de voorwaarden
dat:
1.

nader bepaald wordt op hoeveel extra woningen recht bestaat;

2.

het benodigde woningbouwcontingent beschikbaar komt;

3.

in samenspraak met het Kwaliteitsteam de locaties van de compensatiewoningen, de erfopzet en de investering in ruimtelijke kwaliteit bepaald
worden.

Uit dit Rood voor Rood-plan blijkt dat de initiatiefnemer recht heeft op de
bouw van drie extra woningen (ad. 1). De gemeente heeft inmiddels laten
weten dat dit aantal past binnen de Woonvisie die op dit moment geactualiseerd wordt (ad. 2). Daarnaast geldt dat het landschappelijk ontwerp voor de
beoogde inrichting van het plangebied (zie hoofdstuk 4), in nauwe samenwerking met de ervenconsulent van Het Oversticht tot stand is gekomen. Verwacht
mag worden dat deze derhalve voldoet aan alle ruimtelijke kwaliteitseisen
(ad. 3).

Huidige situatie
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Ten tijde van de eerste principe-uitspraak in 2012 was het gemeentelijke
‘Rood voor Rood beleid 2011’ (6 juni 2011) van kracht. Dit beleid is op 5 december 2014 vervangen door ‘Rood voor Rood met gesloten beurs 2014’. In
laatstgenoemde beleidsnotitie is een overgangsregeling opgenomen zodat onderhavig initiatief op grond van het oude beleid uit 2011 gerealiseerd kan worden. Aangezien de gemeente op 25 april 2017 haar principe-uitspraak
vernieuwd heeft, wordt in dit plan toch uitgegaan van het nieuwe beleid uit
2014.
LEESWIJZER

Het volgende hoofdstuk beschrijft de huidige situatie, de sloopopgave en de
belangrijkste milieuaspecten (2). Daarna komt het relevante overheidsbeleid
aan bod (3). Vervolgens wordt het landschappelijk ontwerp voor de nieuwe
inrichting toegelicht (4). Tenslotte wordt ingegaan op de investeringen in ruimtelijke kwaliteit en de overige financiële aspecten van dit Rood voor Rood-plan
(5).
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H u i d i g e

2.1

2

s i t u a t i e

Ligging en omvang
Het plangebied ligt ten noorden van de bebouwde kom van Harbrinkhoek (circa
180 m) en ten noordoosten van Almelo (2 km). In de directe omgeving van het
plangebied zijn uitsluitend agrarische percelen en solitaire woningen gelegen.
Het dichtstbijzijnde (agrarische) bedrijf ligt op een afstand van minimaal 240
m.
Onderstaande luchtfoto geeft een indicatie van de huidige situatie binnen het
plangebied. Het plangebied is vrijwel geheel verhard en bestaat uit een groot
oppervlak aan verouderde en beeldverstorende bedrijfsbebouwing (zie verder
paragraaf 2.2). De twee-onder-een-kapwoning ligt aan de zuidoostkant van het
plangebied. Ten noorden daarvan liggen - ter weerszijden van de Walboersweg
– in totaal dertien bedrijfsgebouwen. Op het erf is tevens een mestsilo aanwezig.

Huidige situatie (Bing Maps)

Het erf van de initiatiefnemer is een voorbeeld van een oud Twents erf binnen
het oude hoevenlandschap. Oorspronkelijk bestond het erf uit een woonboerderij en vier schuren (zie onderstaande topografische kaart uit 1900). Het erf
lag aan de rand van een cluster van kampen. Een aantal van die kampen zijn
intact gebleven en duidelijk te herkennen in het huidige landschap. In de loop
der tijd heeft het erf zich richting het noorden en oosten uitgebreid. Tegenwoordig bestaat het erf uit een moderne twee-onder-een-kapwoning en dertien schuren van uiteenlopende omvang en architectuur. Het geheel maakt een
onsamenhangende en (deels) verouderde indruk. Van het oorspronkelijke erf is
weinig overgebleven. Waar het erf zich heeft uitgebreid lijkt de kamp te zijn
afgevlakt; de kamp die ten noorden van het erf was gelegen (zie hieronder) is
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nauwelijks beleefbaar in de huidige situatie. Hierdoor is de relatie tussen het
erf en de kampen, die oorspronkelijk heel sterk was, verwaterd.

Topografische kaart 1900

2.2

Sloopopgave
Binnen het plangebied bevindt zich in totaal 3887 m2 aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (inclusief mestsilo). Deze bebouwing wordt volledig
gesloopt. Tevens vindt er een uitgebreide asbestsanering plaats. De onderstaande tekening geeft een overzicht de te slopen bedrijfsbebouwing. Alleen
de twee-onder-een-kapwoning, aan de zuidoostzijde van het perceel, blijft
behouden.

Overzicht bestaande bebouwing (ruimtelijkeplannen.nl)
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2.3

Milieuaspecten
De woningen die na de sloop binnen het plangebied worden teruggebouwd
moeten milieuhygiënisch inpasbaar zijn. Daarom volgt hierna een beknopte
toets aan relevante ‘omgevingsaspecten’. Dit zal te zijner tijd in het nog op te
stellen bestemmingsplan nader uitgewerkt worden. Voor nu gaat het er alleen
om te laten zien dat het initiatief ten aanzien van deze aspecten uitvoerbaar
is.
Wegverkeerslawaai
Er is reeds onderzoek verricht naar de geluidsbelasting op de gevel van de
nieuwe woningen. In onderstaande afbeelding zijn de resultaten van het onderzoek samengevat. De nieuwe woningen – zie verder het landschappelijk
ontwerp in hoofdstuk 4 – blijken buiten de 48 dB-geluidscontour van de Walboersweg te liggen. Daarmee wordt voldaan aan de eisen van de Wet geluidhinder.

48 dB-contour Walboersweg

Milieuzonering
Het plangebied ligt niet binnen de ‘zones’ van bedrijvigheid. Zoals aangegeven
ligt het dichtstbijzijnde bedrijf op een afstand van 240 m. Het betreft hier een
agrarisch bedrijf waarvoor op grond van de VNG-brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ richtafstanden tot maximaal 100 m gelden (geur). De nieuwe woningen vormen geen belemmering voor de ontwikkelingsmogelijkheden van dit
bedrijf.
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Externe veiligheid
Er zijn geen Bevi-inrichtingen, andere gevaarlijke inrichtingen, aardgastransportleidingen dan wel wegen die zijn aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, in de omgeving van het plangebied gelegen (bron: risicokaart.nl).
Luchtkwaliteit
De bouw van drie woningen draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Zie hiervoor onderstaande afbeelding. Overigens is er ten opzichte van de voormalige varkenshouderij en de daarbij
behorende transportbewegingen, in feite sprake van een verbetering op dit
punt.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit
Jaar van planrealisatie

2017

Extra verkeer als gevolg van het plan
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)

32

Aandeel vrachtverkeer

2,0%

NO2 in μg/m 3

0,03

PM10 in μg/m 3

0,01

Maximale bijdrage extra verkeer
Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m 3
Conclusie

1,2

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;
geen nader onderzoek nodig
NIBM-berekening

Archeologie
Op grond van de vigerende dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ (zie
paragraaf 3.3) geldt dat archeologisch onderzoek noodzakelijk is bij grondverzet met een oppervlak van meer dan 5000 m2 en een diepte van meer dan 40
cm onder maaiveld. De initiatiefnemer heeft een inventariserend onderzoek
laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat nader onderzoek door middel van proefsleuven noodzakelijk is. Dit onderzoek wordt na de sloopwerkzaamheden uitgevoerd.
Bodem en water
Er wordt op dit moment een inventariserend bodemonderzoek uitgevoerd.
Daaruit zijn (nog) geen indicaties naar voren gekomen dat er sprake is van
(substantiële) bodem- en/of grondwatervervuiling. Het initiatief is vooralsnog
uitvoerbaar op dit punt. Ook ten aanzien van (andere) water(aspecten) zijn
geen belemmeringen te verwachten. Door de sloop van de bedrijfsbebouwing
en erfverharding worden de plaatselijke mogelijkheden voor infiltratie van
hemelwater vergroot, terwijl ook het risico op verontreiniging van het oppervlaktewater afneemt nu de varkenshouderij vervangen wordt door woningen en
tuinen.
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Ecologie
Er wordt op dit moment een ecologisch onderzoek naar de natuurwaarden
binnen het plangebied uitgevoerd (onder andere vleermuizen, huismussen en
steenmarters). Gelet op het intensieve gebruik van het plangebied en het type
bedrijfsbebouwing wordt niet verwacht dat er op dit vlak sprake is van knelpunten.

Huidige situatie
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3

B e l e i d

3.1

Rijk
SVIR
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR, maart 2012) haar ambities tot 2040 weergegeven. De
ondertitel van het SVIR luidt ‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en
veilig’. Om dat te bewerkstelligen zijn – voor de middellange termijn (2028) de volgende drie doelen aangegeven:
•

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

•

Het verbeteren 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.

Ladder duurzame verstedelijking
Deze drie doelen zijn uitgewerkt in dertien nationale belangen. Eén daarvan is
“een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke
en infrastructurele besluiten”. Om dit nationaal belang concreet invulling te
geven heeft het ministerie de ladder voor duurzame verstedelijking in het
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) laten opnemen. Daardoor zal bij ruimtelijke
besluiten gemotiveerd moeten worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het ruimtegebruik. Per 1 juli 2017 is de Ladder voor
duurzame verstedelijking in het Bro vereenvoudigd. Belangrijkste verschil is
dat er alleen voor het bouwen buiten stedelijk gebied een uitgebreide motivering nodig is. Ook kunnen gemeenten de ‘Laddertoets’ doorschuiven naar een
later moment, wanneer bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van uitwerkingsplannen of wijzigingsplannen. Daarnaast wordt niet meer gesproken van 'regionale behoefte' maar van 'behoefte'. Hieronder wordt op de aspecten ‘behoefte’
en ‘locatieafweging’ (alternatieven binnen bestaand stedelijk gebied) ingegaan.
Volgens de Nota van Toelichting, behorende bij de per 1 juli 2017 vernieuwde
‘Ladder’, worden ontwikkelingen die geen extra verstedelijking tot gevolg
hebben maar bebouwing reduceren of verplaatsen, zoals bijvoorbeeld de Rood
voor

Rood-regelingen,

niet

gezien

als

stedelijke

ontwikkeling

(bron:

infomil.nl).

240.15.50.00.00.toe - Rood voor Rood-plan Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek 14 februari 2019

15

3.2

Provincie
Omgevingsvisie/-verordening
De Omgevingsvisie Overijssel 2017 en de bijbehorende Omgevingsverordening
Overijssel 2017 (vastgesteld dd. 12 april 2017) bevatten het ruimtelijk beleid
van de provincie Overijssel. Aan de hand van de thema’s klimaat, energie en
regionale economie schetst de provincie een beeld van de belangrijkste kansen
en opgaven. Op basis daarvan worden negen centrale beleidsambities aangegeven:
1.

Goed en plezierig wonen, nu en in de toekomst;

2.

Een vitale en zichzelf vernieuwende regionale economie met flexibele
vestigingsmogelijkheden; naast kennisintensieve maakindustrie, mkb en
logistiek ook voor topsectoren, ondernemingen, start-ups en zzp-ers;

3.

Een gezonde en aantrekkelijke natuur voor mensen, dieren en planten;
een natuur die beleefd en gebruikt kan worden, kan profiteren van (economische) ontwikkelingen en rijk is aan plant- en diersoorten (biodiversiteit);

4.

Versterken complementariteit van bruisende steden en vitaal platteland
als ruimtelijk, cultureel, sociaal en economisch samenhangend geheel;

5.

Een veilige, betrouwbare (tijdsduur) en vlotte (keten)reis van personen en
goederen van en naar stedelijke netwerken binnen en buiten Overijssel;

6.

Watersystemen met goede ecologische en chemische kwaliteit, die voor de
lange termijn klimaatbestendig, veilig en beleefbaar zijn;

7.

Veilig, gezond en schoon kunnen wonen, werken, recreëren en reizen;

8.

Een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening met beperking van uitstoot van broeikasgassen;

9.

Balans behouden tussen gebruik en bescherming van de ondergrond.

Deze beleidsambities worden benaderd vanuit de ‘rode draden’ duurzaamheid,
ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit. Zoals uit het vervolg van deze nota
zal blijken, draagt onderhavig initiatief bij aan beleidsambities 1 en 4, waarbij
het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit het hoofdstreven is (zie paragraaf
4.3).
Voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de Groene Omgeving geldt dat een
goede ruimtelijke inpassing verplicht is. In het kort komt het er op neer, dat
bij ontwerp en realisatie de aanwijzingen uit de Catalogus Gebiedskenmerken
worden opgevolgd. Deze catalogus geeft de volgende typering van het plangebied:
Natuurlijke laag: dekzandvlakte en ruggen; beekdalen en natte vlaktes
Het plangebied behoort deels tot gebiedstype ‘dekzandvlakte en ruggen’. Na
de ijstijden bleef er in grote delen van de provincie een reliëfrijk – door de
wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar,
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soms verder van elkaar verwijderd. In de occupatiegeschiedenis zijn de dekzandgebieden voor het overgrote deel in cultuur gebracht als essenlandschap,
oude hoevenlandschap en heideontginningslandschap. Kenmerkend reliëf is op
veel plaatsen vervlakt, bijvoorbeeld door egalisaties ten behoeve van de landbouw. Als er ontwikkelingen plaatsvinden, dan dienen deze bij te dragen aan
het beter zichtbaar en beleefbaar maken van de hoogteverschillen en het watersysteem. Tevens is de (strekkings)richting van het landschap, gevormd door
de afwisseling van beekdalen en ruggen, uitgangspunt voor de ruimtelijke inrichting.
Het overige deel van het plangebied behoort tot de ‘beekdalen en natte laagtes’. In de laagtes van het zandgebied verzamelde zich van oudsher het water.
Hier ontstonden moerassen en broekbossen, waar het water in de loop van het
seizoen geleidelijk uit weg sijpelde naar de lager gelegen delen, richting de
beken en rivieren. Zo ontstond een dynamisch landschap met een open karakter en hogere randen. Als ontwikkelingen plaatsvinden in of in de directe
nabijheid van beekdalen en natte laagtes, dan moeten deze bijdragen aan
extra ruimte voor de dynamiek van het stromende water en het vasthouden
van water, aan versterking van de samenhang in het beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, bereikbaarheid en de beleefbaarheid van het
water.

Natuurlijke
laag:
dekzandvlakte /ruggen
len/natte laagtes (blauw)

(bruin)

en

beekda-

Laag van agrarisch cultuurlandschap: oude hoevenlandschap
Dit landschapstype werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen
‘bezet’ waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte
zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat dezelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere variant.
Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond. Ontwikkelingen binnen dit landschapstype dienen bij te dragen aan
behoud en accentuering van de dragende structuren (groenstructuur en routes)
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van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en de karakteristieke
verschillen tussen de landschapselementen: de erven met erfbeplanting; open
es(je); beekdal; voormalige heidevelden, de mate van openheid en kleinschaligheid. Ook de toegankelijkheid van erven en erfroutes dient vergroot te worden.
Stedelijke laag
Binnen de ‘stedelijke laag’ zijn twee typeringen voor het plangebied aangegeven: ‘verspreide bebouwing’ en ‘informeel traag netwerk’. Ontwikkelingen
binnen gebieden met ‘verspreide bebouwing’ dienen bij te dragen aan behoud
en versterking van de kenmerkende erfstructuur en volumematen. Voor het
informeel traag netwerk is de volgende beleidsambitie geformuleerd: ‘ontwikkelingen die in de invloedssfeer van een stad of dorp liggen, dienen bij te dragen aan behoud en verkleining van de maaswijdte van het padennetwerk.
Nieuwe mogelijkheden voor lange afstands-, wandel- en fietsroutes worden
benut.’
Laag van de beleving
De provincie heeft de ambitie om de ‘donkere’ gebieden, ten minste zo donker
te houden, maar bij ontwikkelingen zo mogelijk nog donkerder te maken. Dit
betekent voor het plangebied onder meer: terughoudend zijn met verlichting
van wegen, bebouwing en dergelijke, maar ook het verkennen waar deze verlichting ‘s nachts uit kan of hoe lichtbronnen selectiever gericht kunnen worden.
Conclusie
De bovengenoemde gebiedskenmerken hebben als input gediend voor het landschappelijk ontwerp (zie hoofdstuk 4). Het doel van dit ontwerp is de oude
landschappelijke structuren, zowel van het erf als het aangrenzende buitengebied, weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Daarbij worden ook oude paden
in ere hersteld (‘informeel traag netwerk’). Bij de te zijner tijd op te stellen
woningontwerpen zullen de vereisten voor wat betreft ‘donkerte’ uitgewerkt
worden.

3.3

Gemeente
BESTEMMINGSPLAN

Op dit moment maakt het plangebied deel uit van het bestemmingsplan ‘Tubbergen Buitengebied 2016’ (vastgesteld dd. 23 mei 2016). Hieronder is een
uitsnede van de vigerende verbeelding opgenomen. De bestemming is ‘Agrarisch-1’. Er geldt een bouwvlak waarbinnen alle bebouwing gesitueerd dient te
worden. Daarnaast heeft het plangebied de aanduiding ‘intensieve veehouderij’. Tenslotte geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’. Op grond
van deze bestemmingen is de beoogde vervangende nieuwbouw niet mogelijk.
Hiervoor zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Dit kan onder
meer op grond van artikel 4.7.10, waarin een wijzigingsbevoegdheid van ‘Agra-
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risch-1’ naar ‘Wonen’ is opgenomen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden,
bijvoorbeeld dat deze wijziging geen onevenredige afbreuk mag doen aan de
milieusituatie, woonsituatie en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende
gronden.

Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan

De gemeente heeft op 15 december 2014 de ‘Beleidsnotitie Rood voor Rood

ROOD-VOOR-ROOD

met gesloten beurs 2014’ vastgesteld. In deze notitie wordt de verwachting
uitgesproken dat in de periode tot 2024 circa 600.000 m2 aan bedrijfsbebouwing binnen de regio Noordoost-Twente, zijn functie zal verliezen. De erven en
stallen waarvoor geen nieuwe bestemming wordt gevonden lopen het risico te
vervallen. De gemeente wil daarom mogelijkheden bieden voor transformatie
en herstructurering. Enerzijds wordt daarvoor het VAB-beleid ingezet, dat het
mogelijk maakt om onder voorwaarden nieuwe economische functies toe te
kennen aan vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB). Anderzijds is er
het Rood voor Rood-beleid, waarbij in ruil voor de sloop van schuren en andere
investeringen in ruimtelijke kwaliteit, een woning gebouwd mag worden.
Hoofddoel van het Rood voor Rood-beleid is het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit van het landelijk gebied. Dit is mogelijk door de sloop van ‘landschapsontsierende (agrarische) bedrijfsgebouwen’ en ‘overige verbeteringen
van de ruimtelijke kwaliteit’. Er dient ten minste 1000 m 2 aan bebouwing gesloopt te worden. Tevens geldt dat de nieuwe woning op de slooplocatie teruggebouwd moet worden. Uit de waarde van de bouwkavel bekostigt de
deelnemer de sloopkosten en de investeringen in ruimtelijke kwaliteit, terwijl
de deelnemer een deel van de waarde van de te slopen schuren mag behouden.
De gemeente heeft in haar principe-uitspraak van 25 april 2017 (zie hoofdstuk
1) onderhavig initiatief getoetst aan de beleidsnotitie en het volgende aangegeven:


Aan de eis om tenminste 1000 m2 aan landschapsontsierende bebouwing te
slopen in ruil voor één compensatiewoning wordt ruimschoots voldaan. Op
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basis van (lucht)foto’s wordt overigens geconcludeerd dat alle te slopen
gebouwen op het perceel landschapsontsierend zijn.1 Daarnaast wordt voldaan aan de eis dat de betreffende gebouwen tenminste vijf jaar oud zijn.


Aangezien een veelvoud van 1.000 m² gesloopt wordt, bestaat er recht op
een tweede of derde compensatiewoning. Uit een recent taxatierapport
moet blijken dat ‘de waarde van deze kavels noodzakelijk is voor het afdekken van de sloopkosten en 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde’.



Alle landschapsontsierende bebouwing, inclusief alle erfverhardingen,
mestplaten, silo’s en dergelijke moet worden gesloopt. De compensatiewoningen dienen (in principe) op de slooplocatie zelf te worden teruggebouwd.



Op grond van de Woonvisie 2016+ is er ruimte voor het realiseren van twee
woningen in het buitengebied rond Harbrinkhoek. De Woonvisie wordt op
dit moment geactualiseerd. Beoordeeld dient te worden of er op grond
daarvan ruimte is voor de derde compensatiewoning binnen het plangebied.

Uit dit Rood voor Rood-plan blijkt dat aan al deze randvoorwaarden voldaan
wordt.

Huidige situatie
WOONVISIE

In de ‘Woonvisie 2016+, Wonen in krachtige kernen: maatwerk door vraaggericht ontwikkelen’ (vastgesteld dd. 13 juli 2016) heeft de gemeente haar
meest recente woonbeleid opgenomen. De Woonvisie is opgesteld vanuit het

1
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In de beleidsnotitie worden tien criteria benoemd op grond waarvan bebouwing als ‘landschapsontsierend’ kan worden aangemerkt.
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idee dat de overheid steeds minder als uitvoerder optreedt in de woningmarkt
en meer een faciliterende rol op zich neemt. De visie is ‘een uitnodiging aan
de inwoners, de woningcorporatie, bouwbedrijven en andere organisaties om
bij te dragen aan het verbeteren van de woonkwaliteit in de gemeente Tubbergen.’
De gemeente vindt het belangrijk dat in alle kernen woningen worden gebouwd om te kunnen voorzien in de lokale woonbehoefte. Daarom is in eerste
aanleg de gemeentelijke omvang van de lokale behoefte verdeeld over de
verschillende kernen op basis van het inwonertal. Daarnaast is een deel van
het totaal gereserveerd voor woningen in het buitengebied. Het aantal is gebaseerd op de ervaringen met regelingen als ‘Rood voor Rood’ en ‘Rood voor
Groen’. Vervolgens is er een correctie doorgevoerd, omdat het in de praktijk
niet mogelijk is om in alle kernen in alle woonwensen te voorzien. Voor het
buitengebied van Harbinkhoek-Mariaparochie wordt uitgegaan van twee woningen.
Op dit moment werkt de gemeente aan de actualisering van de ‘Woonvisie
2016’. Daarin wordt niet langer van een onderverdeling per kern uitgegaan,
maar van een totaal aantal te verdelen woningen binnen het buitengebied. De
drie woningen binnen het plangebied passen binnen dit woningbouwcontingent.
De nieuwe woningen en erfinrichting moeten voldoen aan de omgevingscriteria

WELSTANDSNOTA

voor het buitengebied uit de ‘Nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen; mensen maken de ruimte’ (Het Oversticht, 4 maart 2016). Uit deze welstandsnota blijkt dat het plangebied deel uitmaakt van het kampenlandschap
(midden niveau). Voor dit landschapstype zijn gedetailleerde criteria geformuleerd, onder meer ten aanzien van de situering van de bebouwing, hoofdvorm,
architectuur, kleurstelling en materiaalgebruik. In hoofdstuk 4 is het landschappelijk ontwerp voor het plangebied toegelicht. Deze is tot stand gekomen
in overleg met Het Oversticht op basis van een landschappelijke en cultuurhistorische analyse. De oude structuren van het kampenlandschap zijn leidend
geweest voor de situering van de woningen, de erfopzet en de landschapselementen die worden toegevoegd. Het gemeentelijk kwaliteitsteam zal dit landschappelijk

ontwerp

beoordelen,

evenals

de

nog

op

te

stellen

woningontwerpen. In het bestemmingsplan voor het plangebied zal een beeldkwaliteitsparagraaf worden opgenomen waarin de welstandscriteria zijn verwerkt.
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4

P l a n b e s c h r i j v i n g

4.1

Inleiding
In het kader van de principe-uitspraak uit 2012 (zie hoofdstuk 1) is tezamen
met de ervenconsulent van Het Oversticht een landschappelijke en cultuurhistorische analyse uitgevoerd. Daarbij zijn uitgangspunten geformuleerd voor de
erfinrichting, de situering van de woningen en de toevoeging van landschapselementen. Landschapsarchitect J. Cundall heeft deze uitgangspunten verwerkt tot landschappelijk ontwerp. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp toegelicht.2

4.2

Huidige situatie
Het erf bevindt zich in een bocht van de Walboersweg. Typerend voor een oud
Twents erf en net zoals in de oorspronkelijke erfinrichting, loopt de weg over
het erf. De schuren zijn aan beide kanten van de weg gelegen en staan daar
soms dicht op. Dankzij geen of transparante afrastering loopt het erf grensloos
van de ene kant van de weg over in de andere kant. Hoewel de meeste schuren
als landschapsontsierend gelden, is de compositie van de schuren langs beide
kanten van de weg fraai. Dit vormt een inspiratiebron voor de nieuwe inrichting.
De twee-onder-een-kapwoning ligt aan de zuidkant van het bouwblok, een
beetje afgelegen van het cluster van schuren. Gevoelsmatig ligt de huidige
woning niet op de locatie van de originele boerderijwoning. Daardoor ligt de
‘kern’ van het erf, en ook de oorspronkelijke locatie van de boerderijwoning,
aan de ronding van de bocht. De topografische kaart uit 1900 (zie paragraaf
2.1) geeft de impressie dat dit zo was. Volgens de inrichtingsprincipes van een
oud Twents erf dient de boerderijwoning het hoofdgebouw op een erf te zijn.
Maar omdat de huidige woning niet in de kern van het erf ligt, is de positie van
deze woning als hoofdgebouw op het erf tamelijk zwak. De schuren die dicht
bij de weg zijn gelegen maken een veel massievere indruk en bepalen het
beeld.
Het huidige erf bevat niet alleen veel gebouwen maar ook de nodige erfbeplanting. Aan de oostkant van het erf bevindt zich een bosschage van voornamelijk eiken en berken met een onderbeplanting van (inheemse) struiken. Ook
een aantal uitheemse sparren bevinden zich in deze hoek van het erf. Tegen2

De tekst van dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan het rapport ‘Rood-voor-Rood familie
Busscher, Walboersweg 64 te Harbrinkhoek’ (Takkenkamp, december 2012, ongepubliceerd).
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over de woning bevindt zich een andere bosschage. De bosschages op het erf
lopen als singels de omgeving in; zo is het erf met het landschap verbonden.
Bovendien creëren de erfbeplanting en de singels een rafelige rand langs het
erf, wat kenmerkend is voor een oud Twents erf. De gebouwen op het erf liggen half verscholen achter de erfbeplanting. De beplanting op het erf en in het
omliggende landschap zorgen voor een kleinschalig landschap met boeiende
doorzichten.

Huidige situatie (Bron: Bing Maps)

4.3

Landschappelijk ontwerp
Binnen het plangebied worden drie woningen, verspreid over het bouwblok,
gerealiseerd. Elke woning heeft een bouwvolume van maximaal 1000 m³ en
een losstaand bijgebouw. Op het ontwerp dat hierna is afgebeeld worden de
globale locaties van de woningen en bijgebouwen weergegeven; de exacte
locaties worden in het kader van het bestemmingsplan bepaald. De woningen
vormen samen een kleine buurtschap en daarom dienen de gebouwen qua architectuur ‘familie’ van elkaar te zijn. Dit kan door voor alle woningen hetzelfde palet van materialen te gebruiken. Dit betekent niet dat de woningen
ook identiek moeten zijn. Sterker nog, de gebouwen dienen enigszins van elkaar te verschillen om een woonwijk of ‘vakantiepark-sfeer’ te voorkomen. Dit
zal in de beeldkwaliteitsparagraaf van het bestemmingsplan uitgewerkt worden.

24

240.15.50.00.00.toe - Rood voor Rood-plan Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek 14 februari 2019

De nieuwe erfstructuur


Doordat op het bestaande erf een prominent hoofdgebouw en een duidelijke kern ontbreken, wordt er in de nieuwe erfstructuur een nieuwe kern
gecreëerd op de plek waar de originele kern van het erf zich bevond.

240.15.50.00.00.toe - Rood voor Rood-plan Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek 14 februari 2019

25



De nieuwe kern wordt gevormd door een nieuw te planten eikengaard. De
drie compensatiewoningen worden rondom de eikengaard gesitueerd. Deze
gemeenschappelijke ruimte – typerend voor een Twents erf – wordt het
verbindende element tussen de woningen.



Net zoals het oorspronkelijke en het bestaande erf worden de gebouwen
aan beide kanten van de weg verspreid. Hierdoor blijft de weg tussen het
erf doorlopen.



Om de eenheid tussen de twee kanten van het erf te versterken wordt aan
beide kanten gebruik gemaakt van dezelfde soort erfverharding (gebakken
klinkers).



De oude landweg die vanuit het erf richting het noorden liep wordt tot aan
het weiland hersteld. De bestaande landweg die vanuit het erf richting het
oosten loopt blijft gehandhaafd. Langs deze landwegen worden twee woningen geplaatst. Hierdoor wordt de relatie tussen de woningen en de omliggende weilanden en kampen versterkt.



De meest westelijk gelegen woning wordt in de bocht van de weg gerealiseerd, op een oorspronkelijke bouwlocatie (zie de kaart uit 1900). Aan de
zuidkant van deze woning blijft een zichtlijn vanaf de weg richting het
weiland vrij.



De woningen en bijgebouwen hebben, zoals kenmerkend voor een oud
Twents erf, verschillende oriëntaties. Dit voorkomt bovendien een geordende ‘woonwijk-sfeer’;



De specifieke onderlinge relatie tussen de woningen en de bijbehorende
schuren is afhankelijk van de locatie op het perceel. De meest noordelijke
woning is georiënteerd – zoals vaak bij oude Twentse erven – met het
voorerf naar het land toe. Het achtererf en dus ook de schuur zijn georiënteerd op de landweg en in feite ook op de Walboersweg. Doordat de
schuur op een afstand van de landweg is gelegen valt het zicht vanuit de
omgeving het meest op de woning. Hierdoor is de onderlinge relatie tussen
de woning en schuur duidelijk; de schuur is ondergeschikt aan de woning.



In de nieuwe inrichting wordt met de privacy van de woningen rekening
gehouden. Elke woning staat op zijn eigen woonperceel en mede door de
eikengaard heeft elke woning weinig inkijk van de andere woningen op het
erf.



De woningen zijn zo gesitueerd dat fraaie doorzichten naar het aangrenzende buitengebied mogelijk zijn.
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5

F i n a n c i ë l e
v e r a n t w o o r d i n g

5.1

Investeringen ruimtelijke kwaliteit3
Het slopen van 3.887 m2 aan landschapsontsierende bebouwing, betekent dat
binnen het plangebied een grote ruimtelijke kwaliteitsslag wordt gemaakt. Uit
het landschappelijk ontwerp blijkt dat een verdere verhoging van deze kwaliteit bewerkstelligd wordt door de aanleg van beplanting en het herstel van de
kenmerkende erfopzet. In deze paragraaf wordt ingegaan op de kosten die met
deze ingrepen verbonden zijn.
De bestaande bosschages op het erf blijven gehandhaafd en worden deels uitgebreid. De bestaande bomen (voornamelijk eiken en berken) in deze bosschages zullen worden opgesnoeid en de uitheemse struiken en sparren worden
verwijderd. Hierdoor blijft de rafelige rand van het erf intact. Bovendien,
zoals kenmerkend voor een Twents erf, liggen de gebouwen half verscholen
achter de erfbeplanting. Er worden inheemse boom- en struiksoorten aangeplant. In totaal worden er ongeveer 1000 stuks bosplantsoen geplant met een
kostprijs van € 2,75,- per stuk. Dit is inclusief grondverbetering, aanschaf
plantmateriaal, planten en nazorg. De kosten voor het opsnoeien van de bestaande bomen en het verwijderen van uitheemse beplanting wordt geraamd
op € 5.500,-.
De nieuwe kern van het erf wordt gevormd door een nieuw te planten eikengaard. Om als één erf te functioneren hoeven de gebouwen niet altijd dicht op
elkaar te staan. In dit geval wordt het verbindingselement gevormd door een
erfbos, waartegen de gebouwen geprojecteerd zijn. Tevens biedt het centrale
erfbos een transparante scheiding waardoor de privacy van de bewoners is
gewaarborgd. In totaal worden er circa 20 nieuwe eiken geplant à € 220,- per
stuk. De totale kosten voor de aanleg van de eikengaard komen hiermee op €
4.400,-.
Langs de randen van de kampen zijn er mogelijkheden om de bestaande beplanting te versterken of nieuwe beplanting te realiseren. Hierdoor wordt de
kleinschaligheid van het landschap versterkt. Er wordt een aantal singels aangelegd met een totale oppervlakte van circa 800 m². De totale kosten voor
grondverbetering, aanschaf plantmateriaal, planten en nazorg bedragen €
2.200,- (circa € 2,75 per m²).
Er zullen gebakken klinkers op de erven worden toegepast. Dit vergoot de onderlinge samenhang. In totaal gaat het om een oppervlak van circa 1000 m2.

3

Gebaseerd op de kostenraming door Takkenkamp (Beheer en inrichting landelijk gebied) en
J. Cundall (Tuin& Landschapsontwerp) uit 2012. Zie voetnoot 2.
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Uitgaande van een kostprijs van € 30,- per m2, bedraagt de totale investering
in gebakken klinkers: € 30.000,-.4

5.2

Financieel overzicht
In onderstaande tabel zijn alle kosten voor het Rood voor Rood-project samengevat. Voor verdere details wordt verwezen naar bijgevoegde taxatierapporten. Ook de offerte voor de asbestsanering is als bijlage opgenomen. De
meeste kostenposten gaan uit van de ‘financiële uitgangspunten ten aanzien
van sloop’ die de gemeente in de ‘Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten
beurs 2014’ heeft opgenomen. De overige posten zijn steeds zo nauwkeurig en
realistisch mogelijk geraamd dan wel geoffreerd door een ter zake kundig bureau.
Uit de tabel blijkt dat de initiatiefnemer drie woonkavels nodig heeft om alle
investeringen te kunnen dekken en de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Het bedrag dat onder de streep overblijft, zal gestort worden in het
Fonds Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO-fonds). Het gaat hier om een
bedrag van € 3.670,-- (zie rechtsonder). Uit het KGO-fonds kunnen bijdragen
worden verleend aan plannen en projecten die een bijdrage leveren aan de
ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente.
Financiële verantwoording Rood voor Rood Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek
Omschrijving
Waarde RvR bouwkavels (taxatie)

Huidige waarde ondergrond RvR bouwkavels (taxatie)
30% gecorrigeerde vervangingswaarde te slopen gebouwen
Sloopkosten
Kosten Rood voor Rood-plan en omgevingsonderzoeken
Kosten asbestsanering
Leges overeenkomst 'Rood voor Rood'
Taxatie waardebepaling bebouwing en kavel
Verwijderen uitheemse beplanting/opsnoeien bestaande beplanten
Aanplant bosplantsoen
Aanleg eikengaard
Aanleg singels
Aanleg verharding (gebakken klinkers)
Totalen

4

Aantal
1
1
1
3
3.887

€ / eenheid
154.000
154.000
148.500
18.000
528.516
25

1.000
20
800
1.000

2,75
220
2,75
30

Kosten

54.000
158.555
97.175
21.250
72.000
3.500
1.500
5.500
2.750
4.400
2.200
30.000
452.830

Opbrengsten
154.000
154.000
148.500

456.500
3.670

In de ‘Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs 2014’ merkt de gemeente hierover
het volgende op: “Indien sprake is van een meerwaarde voor de ruimtelijke kwaliteit, kunnen de meerkosten van kwalitatief hoogwaardiger materiaal worden verrekend (bijvoorbeeld het gebruik van gebakken klinkers in plaats van betonklinkers of renoveren
karakteristieke schuur). Dit kan enkel als sluitpost gehanteerd worden.” In het onderhavige
geval wordt de toepassing van gebakken klinkers als sluitpost ingezet. Zie de tabel hierboven.
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Rapportage asbestinventarisatie
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:
:
:
:

1
17 oktober 2017
25 oktober 2017
24 oktober 2020

Paraaf technisch manager
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I.

TITELBLAD

Projectgegevens
Adres
Postcode en plaats
Projectnummer

:
:
:

Walboersweg 64
7615PW Harbrinkhoek
CMC-1710-1024 Versie (1)

Opdrachtgever
Naam
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Contactpersoon

:
:
:
:

Bork Sloopwerken BV
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Dhr. J. Kiewiet

Uitvoerend inventarisatiebureau
Naam
Certificaatnummer Ascert

:
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Adres
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:
:
:
:
:
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- Diverse opstallen
Doel van het onderzoek
- De diverse opstallen worden gesloopt
Destructief onderzoek uitgevoerd
- nee
Reikwijdte uitgevoerd onderzoek
 Gehele bouwwerk of gehele object
 Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object
 Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
 Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek
 Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen
 Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
 Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop
 Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk
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1

Samenvatting

In opdracht van Dhr. J. Kiewiet van Bork Sloopwerken BV is door de medewerkers van Checkpoint Milieu
BV een asbestinventarisatie uitgevoerd in diverse opstallen aan de Walboersweg 64 te Harbrinkhoek. Het
onderzoek is uitgevoerd op 17 oktober 2017 conform de eisen zoals is vastgelegd in het
werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en
Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de regeling.
De reikwijdte van de inventarisatie betreft 'Gehele bouwwerk of gehele object'. Onderzocht is uitsluitend de
opstallen tot aan de fundering/maaiveld.
Tijdens de inventarisatie waren de opstallen niet in gebruik. niet in gebruik. Men moet echter wel rekening
houden met gebruikers afhankelijke materialen zoals bijvoorbeeld meubels/puin/voertuigen/opslag. De
gebruikers afhankelijke materialen kunnen het zicht hebben belemmerd op het moment van opnamen.
Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen
waargenomen:Tabel 1: samenvatting asbesthoudende en asbestverdachte toepassingen.
Bron

Monster

Certificaat

Omschrijving

Ruimte

Risico-klasse

Afmeting

Zie H4.2

2

Zie H4.2

1

MM01

17.013065/0

Golfplaten en
vormstukken

Dak stal 1
voorzijde rechts

2
buitensanering

175 m

2

MM02

17.013065/0

dakbeschot

Dak achterzijde
stal 1

2
buitensanering

110 m

5

MM05

17.013065/0

Vlakke beplating
en restanten

Zolder stal 2

2 containment

20 m

6

MM06

17.013065/0

Golfplaten en
vormstukken

Dak stal 3

2
buitensanering

350 m

7

MM07

17.013065/0

Golfplaten en
vormstukken

Dak stal 4

2
buitensanering

330 m

8

MM08

17.013065/0

Golfplaten

Binnenwanden
stal 4

2A
containment

20 m

11

MM11

17.013065/0

Golfplaat

Dak
wagenberging
rechts

2
buitensanering

250 m

12

MM12

17.013065/0

Golfplaten en
vormstukken

Dak stal 5

2
buitensanering

1560 m

13

MM13

17.013065/0

Golfplaten en
vormstukken

Dak stal 6 en
garage

2
buitensanering

545 m

14

MM14

17.013065/0

Wand en
plafondbeplating

Wand en
plafondbeplating
stal 6 en garage

2 containment

475 m

15

MM15

17.013065/0

Spouwplaat

Spouw stal 6

2 containment

11 m

16

MM16

17.013065/0

Golfplaten

Dak houten
schuur

2A
buitensanering

33 m

17

VWM01

= MM14

beplating op de
ventilatiekappen
stal 4

Dak stal 4 op de
2
ventilatiekappen

2
buitensanering

2 stuks

18

MM17

17.013312/0

Kanaalplaat

Voor mestsilo op
pallet

2
buitensanering

1m
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Aanbeveling

2

2

Zie H4.2
2

Zie H4.2

2

Zie H4.2

2

Zie H4.2
2

Zie H4.2

2

Zie H4.2

2

Zie H4.2

2

Zie H4.2

1

Zie H4.2

2

Zie H4.2
Zie H4.2

Zie H4.2
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Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels
het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.
 Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van
het onderzochte object
 Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie uitsluitingen 2.1.2,
tabel 2).
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2

Omschrijving van de opdracht

2.1

Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is de diverse opstallen worden gesloopt aan de Walboersweg 64 te
Harbrinkhoek. In opdracht van Dhr. J. Kiewiet van Bork Sloopwerken BV ontvingen wij op 10 oktober 2017
opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het
certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie.
Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het
Asbestverwijderingsbesluit.
2.1.1 Algemene beperking
Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en
gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en
certificaten.
Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door Checkpoint
Milieu BV een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het
onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te
brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig
worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende
materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Achter asbesthoudende
en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.
Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals
deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Checkpoint Milieu BV is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de
datum van het uitgevoerde onderzoek.
Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden
aangetroffen draagt Checkpoint Milieu BV hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de
verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag,
certificerende instelling en bij Checkpoint Milieu BV. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht
en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over
de uitkomst van deze procedure geïnformeerd.
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2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project
De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op de diverse opstallen. Tijdens dit onderzoek zijn de
onderstaande beperkingen vastgesteld.
Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen

Constructiedeel

Toepassing

Asbest
vermoeden

Reden vermoeden

Aanvullend
onderzoek

Spouwmuren

spouwstroken

ja

ervaring inspecteur.

Asbestinventarisatie.

Fundering

Golfplaten onder
fundering

ja

geschat bouwjaar
pand.

Asbestinventarisatie.

Aanvullend onderzoek is noodzakelijk voorafgaand aan sloop of renovatie van de in de tabel genoemde
onderdelen.
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de sloop van de diverse opstallen. Deze rapportage wordt
zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel. Indien het doel wijzigt dient de geschiktheid
van deze rapportage opnieuw beoordeeld te worden.
2.1.3 Niet onderzochte ruimten
Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht.
Tabel 3: niet onderzochte ruimten

Niet onderzochte ruimte(n)

Opmerkingen

n.v.t. Onder de fundering/mestputten. Kan alleen onderzocht worden, nadat de mestputten geheel leeg zijn
en de bovenbouw gesloopt is.

2.2

Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie
uitgevoerd. Checkpoint Milieu BV is in het bezit van het vereiste procescertificaat uitgegeven door Normec.
Checkpoint Milieu BV en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek.
Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in
kleur worden gereproduceerd.
De asbestinventarisatie is op 17 oktober 2017 uitgevoerd door Dhr. T.B.M. Polman (51E-110417-411109).
De rapportage is intern geautoriseerd op 26 oktober 2017 door Dhr. T.B.M. Polman (51E-110417-411109).
Tabel 4: rapport revisie tabel

Versie

Omschrijving

Datum

V1

De diverse opstallen

26 oktober 2017

De laaste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich
wenden tot Checkpoint Milieu BV. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@checkpointmilieu.nl onder
vermelding van ons projectnummer en uw specifieke vraag.
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3

Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek
inventarisatieplan opgesteld.
Een gecertificeerd medewerker van Checkpoint Milieu BV, welke minimaal in het bezit is van het certificaat
Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA), zal de diverse opstallen op locatie inventariseren op
asbestverdachte materialen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van handgereedschap. Van alle materialen
welke mogelijk asbest zouden kunnen bevatten worden materiaalmonsters genomen. Eventuele
monsternamepunten zullen fotografisch worden vastgelegd. Van de aangetroffen asbestverdachte
materialen zullen de exacte locatie, het soort materiaal, de bevestiging en de afmetingen bepaald worden.
Alle asbestverdachte materialen worden bemonsterd met gebruik van daarvoor geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen en toepassing maatregelen zodat vezelemissie wordt voorkomen. Na de
monstername wordt de locatie van monstername gereinigd. De monsters worden afzonderlijk gecodeerd.
Materiaalmonsters worden voorzien van de code MM, kleefmonsters van de code KM en luchtmonsters
van de code LM.
Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en
dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen
verwarmingsapparatuur en componenten worden indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar
vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apperatuur en
componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien
adequate productinformatie ontbreekt kunnen deze installaties, apparatuur en componenten op basis van
kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.
Indien tijdens de inventarisatie een ernstige verontreiniging van asbesthoudende materialen wordt
aangetroffen, welke een direct risico oplevert voor bewoners/gebruikers van het gebouw of constructie,
wordt de opdrachtgever hierover direct ingelicht. Afhankelijk van de situatie wordt het onderzoek uitgebreid
met kleefmonsters, indien de kleefmonsters asbest bevatten dan zal er een aanbeveling tot een NEN 2991
onderzoek worden gegeven. Dit is een risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin
asbesthoudende materialen zijn verwerkt.
Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het
bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025:2005.
De monsters worden door het laboratorium geanalyseerd op aanwezigheid van de zes voorkomende
asbestsoorten (crocidoliet, amosiet, chrysotiel, tremoliet, anthophyliet en actinoliet).
Het laboratorium beoordeelt de binding van het materiaal, de hechtgebondenheid. De door het
laboratorium vastgestelde binding kan, ten gevolge van monstername, afwijken van de in de rapportage
aangegeven binding van de asbesthoudende toepassing. De door de onderzoeker aangegeven mate van
hechtgebondenheid is derhalve bepalend. Indien het materiaal als niet hechtgebonden wordt aangemerkt
houdt dit in dat er onder normale toepassings- en gebruiksomstandigheden asbestvezels vrij (kunnen)
komen. Bij hechtgebonden materiaal is de kans op vezelemissie onder normale toepassings en
gebruiksomstandigheden miniem. De hechtgebondenheid van het materiaal bepaalt mede de wijze van
saneren in een later stadium, de zogenaamde risicoklasse-indeling (SMA-rt).
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4

Resultaten

4.1

Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het
raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke)
bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien
mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te
verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het
vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.
De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn
de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle
inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek.
Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare
tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of
overig verkregen informatie van het te onderzoeken object
Mogelijke toepassing

Aangetroffen tijdens onderzoek

Bron

Diverse opstallen

Asbestverdachte golfplaten

Zie H4.2
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4.2

Bevindingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar
mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.5). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur
en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literartuur,
vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.
Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijkende toepassingen zijn
aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen
omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur
en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn
eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele
overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze
asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.5. Alle
asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met
blauw gemarkeerd.
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Bron 1: Golfplaten en vormstukken
Locatie

Dak stal 1 voorzijde rechts.

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM01.

Soort materiaal

Golfplaten en
vormstukken.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

10-15%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

175 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

goed.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt
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Bron 2: dakbeschot
Locatie

Dak achterzijde stal 1.

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM02.

Soort materiaal

Dakbeschot.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel; chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

10-15%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

ernstig.

Graad van verwering

ernstig.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

110 m .

Bevestiging

gespijkerd.

Bereikbaarheid

matig.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

.De opstallen worden gesloopt
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Bron 3: Golfplaat
Locatie

Achter stal 1 op het maaiveld.

Verdieping

Maaiveld .

Monstercode

MM03.

Soort materiaal

Golfplaat.

Asbesthoudend

nee.

Asbestsoort

n.v.t..

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

n.v.t..

Hechtgebondenheid

n.v.t..

Beschadiging

n.v.t..

Graad van verwering

n.v.t..

Omgevingskenmerken

.

3

Hoeveelheid

1m .

Bevestiging

Losliggend.

Bereikbaarheid

n.v.t..

Risicoklasse

n.v.t..

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

.

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt
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Bron 4: Beglazingskit
Locatie

Gevelkozijnen stal 2.

Verdieping

begane grond .

Monstercode

MM04.

Soort materiaal

Beglazingskit.

Asbesthoudend

nee.

Asbestsoort

n.v.t..

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

n.v.t..

Hechtgebondenheid

n.v.t..

Beschadiging

n.v.t..

Graad van verwering

n.v.t..

Omgevingskenmerken

.

Hoeveelheid

4 stuks.

Bevestiging

gekit.

Bereikbaarheid

n.v.t..

Risicoklasse

n.v.t..

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

.

Opmerkingen

. De opstallen worden gesloopt

Projectnummer: CMC-1710-1024 Bork S Walboersweg 64 Harbrinkhoek

Pagina

14

RAPPORTNUMMER: CMC-1710-1024_Asbest_V1

Bron 5: Vlakke beplating en restanten
Locatie

Zolder stal 2.

Verdieping

Zolder .

Monstercode

MM05.

Soort materiaal

Vlakke beplating en restanten.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

5-10%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

ernstig.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

20 m .

Bevestiging

gespijkerd en losliggend.

Bereikbaarheid

matig.

Risicoklasse

2 containment.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop. Op korte
termijn saneren.

Opmerkingen

De beplating is sterk beschadigd. De opstallen worden gesloopt
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Bron 6: Golfplaten en vormstukken
Locatie

Dak stal 3

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM06.

Soort materiaal

Golfplaten en
vormstukken.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

7.013065/0.

Percentage

10-15%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

350 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

goed.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt
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Bron 7: Golfplaten en vormstukken
Locatie

Dak stal 4.

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM07.

Soort materiaal

Golfplaten en vormstukken.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

7.013065/0.

Percentage

10-15%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

330 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

goed.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloopt.

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt. Tussen en onder het puin tussen de opstallen was
het niet mogelijk te ïnventariseren.
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Bron 8: Golfplaten
Locatie

Binnenwanden stal 4.

Verdieping

begane grond .

Monstercode

MM08.

Soort materiaal

Golfplaten.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

Chrysotiel crocidoliet.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

10-15%. 2-5%

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

20 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

goed.

Risicoklasse

2A containment.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt.

Projectnummer: CMC-1710-1024 Bork S Walboersweg 64 Harbrinkhoek

Pagina

18

RAPPORTNUMMER: CMC-1710-1024_Asbest_V1

Bron 9: Golfplaat
Locatie

Naast stal 4.

Verdieping

Maaiveld .

Monstercode

MM09.

Soort materiaal

golfplaat.

Asbesthoudend

nee.

Asbestsoort

n.v.t...

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

n.v.t..

Hechtgebondenheid

n.v.t..

Beschadiging

n.v.t..

Graad van verwering

n.v.t..

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

10 m .

Bevestiging

Losliggend.

Bereikbaarheid

n.v.t..

Risicoklasse

n.v.t..

Bronfoto

Aanbevelingen

.

Opmerkingen

. De opstallen worden gesloopt.
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Bron 10: Golfplaat
Locatie

Dak wagenberging links.

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM10.

Soort materiaal

golfplaat.

Asbesthoudend

nee.

Asbestsoort

n.v.t..

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

n.v.t..

Hechtgebondenheid

n.v.t..

Beschadiging

n.v.t..

Graad van verwering

n.v.t..

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

100 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

n.v.t..

Risicoklasse

n.v.t..

Foto mislukt
Aanbevelingen

.

Opmerkingen

. De opstallen worden gesloopt.
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Bron 11: Golfplaat
Locatie

Dak wagenberging rechts.

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM11.

Soort materiaal

Golfplaten.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

7.013065/0.

Percentage

10-15%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

250 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

goed.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

. De opstallen worden gesloopt.
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Bron 12: Golfplaten en vormstukken
Locatie

Dak stal 5.

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM12.

Soort materiaal

Golfplaten en vormstukken.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

10-15%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

1560 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

goed.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt.
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Bron 13: Golfplaten en vormstukken
Locatie

Dak stal 6 en garage.

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM13.

Soort materiaal

Golfplaten en vormstukken.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

10-15%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

545 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

goed.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt..
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Toepassing 14: Wand en plafondbeplating
Locatie

Wand en plafondbeplating stal 6 en
garage.

Verdieping

begane grond .

Monstercode

MM14.

Soort materiaal

Vlakke
beplating.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

5-10%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

475 m .

Bevestiging

gespijkerd.

Bereikbaarheid

slecht.

Risicoklasse

2 containment.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..
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Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt.

Bron 15: Spouwplaat
Locatie

Spouw stal 6.

Verdieping

begane grond .

Monstercode

MM15.

Soort materiaal

Spouwplaat/ vlakke beplating.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

5-10%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

1

Hoeveelheid

11 m .

Bevestiging

gespijkerd.

Bereikbaarheid

slecht.

Risicoklasse

2 containment.

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

De spouwplaat is mogelijk aanwezig in de spouw van de langgevels en de
achtergevel..De opstallen worden gesloopt.
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Bron 16: Golfplaten
Locatie

Dak schuur.

Verdieping

Dak .

Monstercode

MM16.

Soort materiaal

Golfplaten en vormstukken.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

Chrysotiel Crocidoliet

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

10-15% 2-5%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

licht.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

2

Hoeveelheid

33 m .

Bevestiging

geschroefd.

Bereikbaarheid

goed.

Risicoklasse

2A buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

.De opstallen worden gesloopt.
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Bron 17: beplating op de ventilatiekappen stal 4
Locatie

Dak stal 4 op de 2
ventilatiekappen.

Verdieping

Dak .

Monstercode

VWM01 = MM14

Soort materiaal

Vlakke beplating.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013065/0.

Percentage

5-10%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

ernstig.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

Hoeveelheid

2 stuks.

Bevestiging

gespijkerd en
losliggend.

Bereikbaarheid

matig.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt..
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Bron 18: Kanaalplaat
Locatie

Voor mestsilo op pallet.

Verdieping

Begane grond/maaiveld .

Monstercode

MM17.

Soort materiaal

Vlakke beplating.

Asbesthoudend

ja.

Asbestsoort

chrysotiel.

Analysecertificaat

17.013312/0.

Percentage

5-10%.

Hechtgebondenheid

hechtgebonden.

Beschadiging

ernstig.

Graad van verwering

licht.

Omgevingskenmerken

.

3

Hoeveelheid

1m .

Bevestiging

losliggend.

Bereikbaarheid

matig.

Risicoklasse

2 buitensanering.

Bronfoto

Bronfoto

Bronfoto

Aanbevelingen

Geen direct risico, bron verwijderen voorafgaand aan renovatie en/of sloop..

Opmerkingen

De opstallen worden gesloopt..
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4.3

Indeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is
gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt)
bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.
De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages
asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan
amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor
serpentijnasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest
(amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet).
Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid
aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor
het bepalen van de te hanteren risicoklasse.
In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:
Tabel 5: risicoklasse

Type asbest

Risicoklasse 1

Chrysotiel

< 2.000 vezels/m

Amfibool

< 2.000 vezels/m

Chrysotiel +
Amfibool

< 2.000 vezels/m

Vrijgave conform
NEN2990

Visuele inspectie

Risicoklasse 2

Risicoklasse 2A

3

≥ 2.000 vezels/m

3

3

-

≥ 2.000 vezels/m

3

≥ 2.000 (AMF < 2.000
3
vezels/m )

≥ 2.000 (AMF > 2.000
3
vezels/m )

Visuele inspectie +
luchtmeting (2 uurs meting)

Visuele inspectie +
kleefmonstername (SEM)
luchtmeting (4 uurs meting
SEM)*

Voor vrijgave in buitensituaties dient
uitsluitend een visuele inspectie
conform NEN2990 te worden
uitgevoerd.

3

Voor vrijgave in buitensituaties dient
uitsluitend een visuele inspectie
conform NEN2990 te worden
uitgevoerd.

* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door
middel van een 2-uurs meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing.

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het
asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan
worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij
verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode
zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in
deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te
nemen met Checkpoint Milieu BV.
De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen
is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de
bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3.
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5

Bijlagen

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de
Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de
regeling verplicht gesteld. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van
toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld.
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5.1

Beknopt verslag vooronderzoek

Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek
Heeft de opdrachtgever, voorafgaand aan het
onderzoek, historische (bouw) gegevens
aangeleverd

nee

Zijn er tekeningen beschikbaar

nee

Welke relevante informatie kan er uit de
beschikbare tekeningen worden gehaald

NVT

In welk jaartal of welke periode is het te
inventariseren bouwwerk, object of de installatie
gebouwd

1979

Interview
Gesproken met

Dhr. J. Kiewiet

Bevindingen

Totaalsloop van de diverse opstallen

Overige verkregen informatie
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd

Niet bekend

Welke relevante informatie kan er uit eerder
opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald

NVT

Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen
uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd

Niet bekend

Hebben er in het verleden verbouwingen of
renovaties plaatsgevonden

Niet bekend

Overige geraadpleegde bronnen

Kadasterkaart en Google Earth
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5.2

Integrale opname analysecertificaten
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5.3

De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling
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5.5

Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen
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ONDERZOCHTE OPSTALLEN: 12 STUKS

Stippellijn op Google Earth foto is inkadergebied/werkgebied SC-530 bedrijf

1 = stal 1 /afmeting 21 x 9 en 11 x 9 m1
2 = stal 2 /afmeting 15 x 10 m1
3 = stal 3 / afmeting 6,3 x 3,75, 14,5 x 12 & 14,5 x 8,5 m1
4 = stal 4 / afmeting 32,5 x 7,5 m1
5 = werktuigenberging / afmeting 13 x 18,5 m1
6 = stal 5 / afmeting 37 x 32,5 m1
7 = stal 6 met dubbele garage / afmeting 27,5 x 15 & 6,25 x 6,8 m1
8 = stal 7 / afmeting 19 x 11 & 5 x 5 m1
9 = houten schuur / afmeting 7,8 x 3,2 m1
10 = mestsilo / doorsnede 20 m1
11 = stal 8 zonder asbest / afmeting 13 x 5 m1
12 = stal 9 zonder asbest / afmeting 9 x 5 m1
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Stal 1 monstername locatie

MM01 asbesthoudende golfplaten en vormstukken
MM02 asbesthoudend dakbeschot
MM03 asbestvrije golfplaten
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Stal 2 monstername locatie
MM04 asbestvrije beglazingskit
MM05 asbesthoudende beplating en restanten

1e verdieping
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Stal 3 monstername locatie

MM06 asbesthoudende golfplaten en vormstukken op het dak van stal 3
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Stal 4 monstername locatie

MM07 asbesthoudende golfplaten en vormstukken
op het dak van stal 4
MM08 asbesthoudende golfplaten als binnenwanden in stal 4
VWM01 asbesthoudende beplating op de ventilatiekappen
van stal 4
MM09 asbestvrije golfplaten
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Wagenberging en schuur monstername locatie

MM10 asbestvrije golfplaten op de wagensberging links
MM11 asbesthoudende golfplaten op het dak van de wagenberging rechts
MM16 asbesthoudende golfplaten op het dak van de houten schuur
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Stal 5 monstername locatie

MM12 asbesthoudende golfplaten en vormstukken op het dak van stal 5
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Stal 6 met garage monstername locatie

MM13 asbesthoudende golfplaten en vormstukken op het dak van stal 6 met garage
MM14 asbesthoudende vlakke beplating tegen wanden en plafonds in stal 6 met garage
MM15 asbesthoudende vlakke beplating als spouwafdichting in stal 6
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Mestsilo monstername locatie

MM17 asbesthoudende kanaalplaat op pallets voor de mestsilo

Projectnummer: CMC-1710-1024 Bork S Walboersweg 64 Harbrinkhoek

Pagina

79

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

222

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

Bijlage 2

Landschappelijke kenmerken en beeldkwaliteit
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jong

landschap

landschap

Landschapstype

oud

Kampen

Essen

Maten/Flier

Veen

Heide

Erftype

Criterium: één hoofdgebouw per erf; de overige gebouwen zijn (vormgegeven als) bijgebouwen en ondergeschikt gepositioneerd; veldschuren zijn landschapsgerelateerd en staan vrij van de bebouwing op het erf

oud erf

(weggekeerd)

oud erf

(landschapsgekeerd)

aan de weg

van de weg

aan de weg

(dwars)

(weggericht)

aan de weg

van de weg

(haaks)

(weggericht)

van de weg

(landschapgericht)

Kies een erftype dat aansluit op het landschapstype en de specifieke kenmerken van de omgeving (V. = voorhuis; A. = achterhuis). Erfinrichting en beplanting versterken de erfopzet.

Ambitie

In dit gebied wordt geadviseerd een iets conservatievere insteek te kiezen dan in de jongere landschapstypes. Dit heeft betrekking op situering, volume, kapvorm, detaillering en
kleurgebruik. In dit gebied zijn de grote pannen gedekte zadelkappen (met name rood)
en rechte topgevel (eventueel bekleed met hout) kenmerkend. Woningen hebben een
duidelijke voor- en achterzijde. Waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde
naar het landschap gericht is. Bij de oudere erven komt incidenteel een gevelbeëindiging
door middel van een wolfseind voor. In dit gebied wordt aandacht besteed aan de detaillering, waarbij daken vaak beëindigd worden met een windveer. Nieuwe type bouwvormen
en retro-types zoals notariswoning verdragen zich slecht met de kenmerken van dit gebied.

Er kunnen zowel traditionele als meer moderne architectonische types gerealiseerd worden. De bebouwing is vooral heel eenvoudig van vorm. Het belangrijkste
kenmerk is de grote, met pannen gedekte zadelkap in antraciet of (oud) rood, met
rechte topgevelbeëindiging. Woningen hebben een duidelijke voor- en
achterzijde, waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde naar de weg of
het landschap gericht is. De detaillering is met name heel sober en strak, waarbij in het
veenontgingenlandschap van oudsher meer aandacht voor gevelindeling en detail is.

Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak

woning

bijgebouw

bijgebouw

woning

Aan- en uitbouw
aan woningen

Hoofdvorm

Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak incidenteel wolfseind

Criterium: aan- en uitbouwen aan woningen ondergeschikt aan de hoofdvorm en/of in lijn met de architectuur van het geheel vormgegeven

dwars

gekoppeld

gesleept uit de kap

geschakeld

afwijkende helling

erker

uitgebouwde kamer

Transformatie

Criterium: hoofdvorm als uitgangspunt nemen en transformaties ondergeschikt

snedes

loggia en onderschoer

hoog voorhuis

Gevelopbouw en Detail

Criterium: evenwichtige gevelopbouw die gebaseerd is op de karakteristieken van de locatie (landschapstype en erf), een sobere detaillering en onderscheid tussen de uitstraling van hoofd- en (vrijstaand) bijgebouw.

Traditionele uitwerking:
principe rijke detaillering
(alleen in oud landschap)

principe sobere detaillering
(in oud- en jong landschap)

Eigentijdse uitwerking:
inspiratie gevelopeningen

Materialen

principe: voor- en achterhuis
(in oud- en jong landschap)

eigentijdse architectuur (gebaseerd op traditie) is altijd mogelijk

Criterium: toepassen van natuurlijke materialen (uitgezonderd riet) in een gedekte kleurstelling, passend bij de gekozen architectuur en de karakteristieken van het buitengebied

gevelmaterialen (voor woningen en bijgebouwen): diverse aardtinten metselwerk
(uitgezonderd lichte tinten), hout (naturel of een donkere kleur); zink (mat)

glas kan op diverse manieren
worden toegepast

dakbedekking: alleen matte dakbedekking; gebakken pannen en zink
voor woningen; gebakken pannen, zink en golfplaten voor bijgebouwen

De afbeeldingen zijn ter inspiratie en kunnen als bouwstenen genomen worden voor een ontwerp.
Ze geven ook principes weer waarbinnen de oplossingsrichting dient te worden gezocht.
7 februari 2014

Inspiratiefolder als handvat voor ontwikkeling in het kader van de Rood voor
Roodregeling

Hoe kunt u deze inspiratiefolder gebruiken?

U wilt uw erf veranderen met behulp van de rood voor rood regeling. Hiervoor sluit u
met de gemeente een privaatrechtelijke overeenkomst af. Daarin staan de afspraken
om ‘hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit’ op uw erf en in de directe omgeving te krijgen.
Na sloop en nieuwbouw moet de omgeving er nog beter uitzien!

In het buitengebied van de gemeentes Dinkelland en Tubbergen komen verschillende
landschapstypen en erftypen voor. De gemeentes maken bij de nieuwe ontwikkelingen die
gebruik maken van de rood voor rood regeling onderscheid tussen:

Voor uw nieuwe plan moeten het welstandbeleid en bestemmingsplan tegelijk
worden aangepast.
Waarom moet het welstandsbeleid worden aangepast voor uw plan? De ‘gebiedsgerichte criteria’ in de welstandsnota van de gemeente gaan uit van de bestaande toestand. Met nieuwe ontwikkelingen wordt geen rekening gehouden. En als wel sprake is
van een nieuwe ontwikkeling wordt ervan uitgegaan dat deze moeten samenhangen
met de bestaande (bedrijfs-)bebouwing op het erf. In het geval van Rood voor rood
verdwijnt die bebouwing juist!
De gebiedsgerichte criteria zijn bovendien onvoldoende geschikt om de gewenste
hoogwaardige kwaliteit te bereiken, die in de privaatrechtelijke overeenkomst is
vastgelegd. Daarom zal zowel dit welstandsbeleid als het bestemmingsplan voor uw
perceel door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.
In deze folder vindt u inspiratie: hoe ziet dat er dan uit? De gemeente drukt de mogelijkheden van nieuwbouw op een erf in criteria uit. Deze criteria zijn op ontwikkeling
gericht. De welstandstoets vindt plaats op grond van deze criteria. Als uw bouw- en
erfinrichtingsplan voldoen aan de gewenste hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit wordt
de vergunning verleend. In uitzonderlijke gevallen kan het college van Burgemeester
en Wethouders afwijken van het advies van de stadsbouwmeester door de toepassing
van de hardheidsclausule in de welstandsnota van de gemeente.
Veel succes met uw plannen!

Oud landschap: kampenlandschap, essenlandschap en maten- en flierenlandschap;
Jong landschap: heide- en veenontginningenlandschap.
In welk gebied uw woning wordt gebouwd, kunt u in onderstaande kaart bepalen.
Deze folder geeft zowel voor het oude als het jonge landschap weer welke erftypen daar
voorkomen, wat de bedoeling (ambitie) van de gemeente is en hoe de bebouwing eruit
mag zien. Om een volledig overzicht krijgen van uw mogelijkheden is het verstandig de
volgende stappen te doorlopen:
1.
Bekijk op de kaart in welk landschapstype uw ontwikkeling zich bevindt.
2.
Bekijk het schema en bepaal welk erftype u kiest voor uw ontwikkeling.
3.
Neem kennis van de ambitie van de gemeente voor het landschapstype 		
waarin uw erf zich bevindt.
4.
Stem het uiterlijk van uw woning af op de afbeeldingen bij de
onderwerpen hoofdvorm, aan- en uitbouwen, transformatie, gevelopbouw 		
en detail.
5.
Gebruik materialen die worden getoond bij het onderwerp materialen.
Opgemerkt wordt dat elke locatie en elke opgave anders is waardoor maatwerk per locatie
van groot belang is. Deze folder is toepasbaar wanneer één woning wordt toegevoegd. Bij
twee of meer woningen is aanvullend locatiespecifiek welstandsbeleid denkbaar.
Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium, voordat u een aanvraag
om omgevingsvergunning indient, gebruik te maken van het spreekuur van de stadsbouwmeester bij de gemeente. Dit kan al met een eerste schets van het gekozen erftype en
hoofdvorm van de gebouwen aan de hand van de inspiratiebeelden in deze folder. U kunt
hiervoor een afspraak maken bij de publieksbalie van de gemeente.

OUDlandschap
JONGlandschap

Voor zonnepanelen en/of -collectoren op daken, voor zover vergunningplichtig, gelden in het hele gebied de onderstaande criteria. Als geen vergunning nodig is zijn dit aanbevelingen. De panelen- of collectoren:
- liggen plat op het dakvlak;
- worden evenwichtig geplaatst in een regelmatig patroon;
- hebben rondom (ook ter plaatse van elementen op het dak) nog een ruime strook dakvlak;
- zijn qua kleur, inclusief de randen, zoveel mogelijk afgestemd op het dakvlak.
Wanneer een groot oppervlak van het dak wordt voorzien van zonnepanelen- of collectoren verdient het de voorkeur om het dakvlak in zijn geheel uit te voeren als (een dakvlak
gelijkend type) zonnepaneel- of collector.

7 februari 2014
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Onderzoek wegverkeerslawaai Walboersweg 62-64 te Harbr - 14 december 2017

1

Inleiding
In opdracht van Theo Wijntjes Beheer b.v. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het Bestemmingsplan Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek,

in

de

gemeente

Tubbergen.

De

Wet

geluidhinder

beschouwt

woningen

als

geluidsgevoelige bebouwing. Daarom dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet
geluidhinder.
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een woning of
een geluidgevoelig object gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De nieuw te
realiseren woningen bevinden zich binnen de geluidzone van de Walboersweg.
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de woningen en deze te toetsen aan
de Wet geluidhinder. Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012” (RMG 2012).
De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in voorliggende rapportage.
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3

2

Situatie
Het akoestisch onderzoek heeft betrekking op de locatie gelegen aan Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek, in de gemeente Tubbergen. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de
realisatie van drie woningen mogelijk wordt gemaakt. In de navolgende afbeelding is de beoogde
ligging van de woning opgenomen.

Figuur 1. Beoogde situering van de nieuwbouw
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Wet geluidhinder
In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een (spoor)weg de LAeq over
alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden bepaald. De
Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting in genoemde dag-,
avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een en
ander volgens de formule:

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels
van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. De definitie van een gevel luidt:
‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de
buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te
openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste
gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB’.
De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een
halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1
van het RMG 2012.

3.1

Wegverkeerslawaai

3.1.1 Zones
De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve:
-

wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a);

-

wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b).

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door
het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van
de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet geluidhinder
door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie.
Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones
langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone
langs die autoweg of autosnelweg.’
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Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones
langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of
autosnelweg.’

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen.
Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer
Aard gebied

Aantal rijstroken

Zonebreedte ter weerszijden van de

stedelijk

1 of 2

200 m

3 of meer

350 m

1 of 2

250 m

3 of 4

400 m

5 of meer

600 m

weg

buitenstedelijk

De Walboersweg heeft een maximumsnelheid van 60 km/uur en is in buitenstedelijk gebied gelegen.
De zonebreedte is derhalve 250 m. De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen deze. Er
dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden.
3.1.2 Normstelling en ontheffing
Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere
waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toelaatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat
geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en
wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen.
Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger
dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt
ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing
gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde 63
dB. De locatie is buitenstedelijk gelegen.
Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden onderzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden gehouden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden
met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bovendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid
5 Wgh).

Onderzoek wegverkeerslawaai Walboersweg 62-64 te Harbr - 14 december 2017

6

3.1.3 Binnenwaarde
Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden getroffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidgevoelige bebouwing is dit geregeld in
het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de
scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidshinder
in het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendige scheidingsconstructie en 33 dB.
3.1.4 Dove gevels
Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd.
Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de
geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden gerespecteerd.
3.1.5 Aftrek artikel 110 g
Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden
gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden worden getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt:
-

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur
of hoger is geldt een aftrek van:

-

-

4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh;

-

3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh;

-

2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is
dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een
gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

3.2

Cumulatie

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zoneringsplichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaanvaardbare situatie (art 110f Wgh).
Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschreven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop
bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt
betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidgevoelige bebouwing.

Onderzoek wegverkeerslawaai Walboersweg 62-64 te Harbr - 14 december 2017

7

4

Rekenmethode
Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient plaats te vinden overeenkomstig
het RMG 2012, de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft
twee rekenmethoden weer:
-

Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg
bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogteverschillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.

-

Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de
randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het
gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk.
Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het
computerprogramma Winhavik versie 8.51. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel
worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel
schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn beschouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend.
Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd:
− aantal reflecties:

maximaal 1 stuks;

− openingshoek:

2 graden;

− bodemfactor:

0 (harde bodem), vervolgens zijn de zachte bodemoppervlakten in het
rekenmodel geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor.

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelasting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie.
De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafische weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden
besproken in hoofdstuk 6.
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Uitgangspunten
5.1

Fysieke gegevens

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever verstrekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrekking tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan
wel door opdrachtgever aangeleverd.

5.2

Verkeersgegevens

Van de Walboersweg zijn geen verkeersgegevens beschikbaar. Daarom is aan de hand van de aan
deze weg gelegen functies een inschatting gemaakt van de verkeersintensiteit op deze weg. Deze
inschatting is opgenomen in de bijlage 2.
In de berekeningen is er verder rekening gehouden met dicht asfaltbeton (referentiewegdek).
Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-,
avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie
uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld:
-

lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s);

-

middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen);

-

zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger,
trekkers met oplegger).

Tabel 2. (Verwachte) verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak
Weg

Wegdek

Walboersweg

dab

Etmaal intensiteit

Periode

2029
200

dag

7,00

avond

2,50

nacht

0,75

%

Samenstelling verkeer

% lmv

% mzw

% zw

90

7

3
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Berekening en toetsing
6.1

48 dB geluidscontour

De berekende geluidsbelasting ter hoogte van het plangebied is weergegeven in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding in de vorm van de 48 dB geluidscontour. Deze geluidscontour is inclusief de
aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB.

Figuur 2. 48 dB geluidscontouren

6.2

Toetsing

Uit de berekening blijkt dat de te realiseren woningen ruim buiten de 48 dB geluidscontour liggen van
de Walboersweg. De woningen voldoen daarmee aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
van 48 dB vanwege deze weg.

6.3

Cumulatie

Omdat er alleen sprake kan zijn van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden, vindt geen cumulatie plaats zoals genoemd in paragraaf 3.2.
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Samenvatting en conclusie
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de te realiseren woningen voldoen aan de wettelijke eisen wat
betreft het wegverkeerslawaai. De Wet geluidhinder verzet zich derhalve niet tegen de komst van de
woningen.
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Bijlagen
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BIJLAGE 1 – REKENBLADEN GELUIDHINDER
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Opbouw model
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48 dB geluidscontouren Walboersweg
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Invoergegevens
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BIJLAGE 2 – VERKEERSINTENSITEIT WALBOERSWEG

Berekening verkeersintensiteit Walboersweg
Adres

nr

Walboersweg 7

functie

aantal ritten/etm

woning

1

8

bedrijf

1

12

Walboersweg 7b

kinderdagverblijf

1

60

Walboersweg 64/62

woning

2

16

Walboersweg ong

woningen

3

24

Walboersweg 80

woning

1

8

woning

1

8

80/80a bedrijf

1

12

1

8

1

12

nvt

32

80a
Walboersweg 9

woning
bedrijf

overig

landbouwverkeer

totaal

200
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Walboersweg 64 te Harbrinkhoek, gemeente Tubbergen; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend booronderzoek

Samenvatting
In opdracht van Theo Wijntjes B.V. heeft RAAP een bureau en inventariserend veldonderzoek
(verkennend booronderzoek) uitgevoerd op het terrein ten noorden van de Walboersweg 64 te
Harbrinkhoek, gemeente Tubbergen.
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat in het plangebied geen archeologische resten
worden verwacht uit de prehistorie, Romeinse tijd of middeleeuwen. Historisch gezien betreft het
plangebied een oude boerderijlocatie met zeker bewoning vanaf omstreeks 1600, waarvan mogelijk nog resten in de ondergrond aanwezig zijn ter hoogte van het oude erf. Daarom wordt geadviseerd een archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek met mogelijke doorstart naar een opgraving ter hoogte van de oude boerderij en
het oude erf (figuur 8). Dit proefsleuvenonderzoek zal plaatsvinden nadat de bebouwing boven
maaiveld is gesloopt. Het is van belang te achterhalen of er nog oude bouwfragmenten (gebint of
peren?) aanwezig zijn om een indruk te krijgen van de conservering. Ter hoogte van eventuele
mestkelders hoeft niet te worden gegraven.
Een proefsleuvenonderzoek dient te worden uitgevoerd conform een vooraf opgesteld Programma van Eisen (PvE). Het PvE dient te zijn goedgekeurd door de bevoegde overheid.
Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Om deze te laten bekrachtigen in een selectiebesluit, kan
contact worden opgenomen met de bevoegde overheid (gemeente Tubbergen).
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1 Inleiding
1.1 Administratieve gegevens
 type onderzoek: bureau- en verkennend booronderzoek
 bevoegde overheid: gemeente Tubbergen
 onderzoekskader: bestemmingsplanwijziging
 datum veldonderzoek: 24 november 2017
 locatie (figuur 1):
- naam plangebied: Walboersweg 64
- plaats: Harbrinkhoek
- gemeente: Tubbergen
- provincie: Overijssel
- oppervlakte plangebied: circa 1 ha
- kaartblad topografische kaart Nederland 1:25.000: 28E
- centrumcoördinaten (X/Y): 245.560 / 489.900
 afbakening onderzoekszone: straal van 500 m rondom het plangebied
 ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 4575961100
Het plangebied is voor een groot deel bestraat en bebouwd met schuren. Aan de west - en oostzijde is begroeiing aanwezig (figuur 2). In hoeverre de huidige terreininrichting het archeologisch
bodemarchief heeft aangetast is niet duidelijk.

1.2 Beleid en besluitvorming van de overheid
In het plangebied zijn bodemingrepen gepland bestaande uit de sloop van stallen en nieuwbouw
van woningen, waarvan de verstoringsdiepte onbekend is. De bodemingrepen zijn mogelijk bedreigend voor eventuele archeologische resten. Daarom is conform de richtlijnen van de bevoegde overheid een bureau- en verkennend booronderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksdoel is
tweeledig. Enerzijds is het doel van het bureauonderzoek het verwerven van informatie over
bekende en verwachte archeologische resten teneinde een gespecificeerde archeologische ve rwachting op te stellen. Het veldonderzoek (verkennende fase) heeft als doel de
geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw in kaart te brengen evenals eventuele bode mverstoringen. Het onderzoek heeft niet tot doel eventuele archeologische vindplaatsen in kaart te
brengen. Dit neemt niet weg dat er archeologische resten kunnen worden aangetroffen tijdens
het veldwerk.

1.3 Onderzoeksvragen
Bureauonderzoek:
 Welke bodemkundige en geomorfologische gegevens zijn er over het plangebied bekend?
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 Welke gegevens met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische resten zijn reeds over
het plangebied en de nabije omgeving bekend?
 Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting?
 Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door de
geplande inrichting?
Veldonderzoek:
 Hoe ziet de geo(morfo)logische en/of bodemkundige opbouw van het plangebied eruit?
 Waar en op welke diepte bevinden zich de archeologisch interessante lagen?
 Is de bodemopbouw in het plangebied zodanig intact dat archeologisch vervolgonderzoek zi nvol is?
 Op welke manier dient bij graafwerkzaamheden met archeologische resten te worden omg egaan?
 Is in het plangebied vervolgonderzoek noodzakelijk (welke methoden)?

1.4 Randvoorwaarden
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroep sgroep. De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 4.0), beheerd door de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; www.sikb.nl), geldt in de praktijk als norm.
RAAP is gecertificeerd voor de protocollen 4001 Programma van eisen, 4002 Bureauonderzoek,
4003 Inventariserend veldonderzoek (landbodems), onderdelen proefsleuven en overig,
4004 Opgraven (landbodems) en 4006 Specialistisch onderzoek.
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2 Bureauonderzoek
2.1 Methode
Het bureauonderzoek dient om op basis van verschillende bronnen inzicht te krijgen in de genese van het landschap, de bodemopbouw en de sporen die het menselijk gebruik in de loop der
tijd heeft achter gelaten. Met behulp van deze gegevens wordt een gespecificeerde archeol ogische verwachting opgesteld.
Voor de geraadpleegde bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst. Zie tabel 1 voor de dat eringen van de in deze notitie genoemde archeologische perioden.

2.2 Aardwetenschappelijke kenmerken
Geomorfologisch gezien bestaat het plangebied uit relatief hooggelegen grondmorenewelvingen
met heuvels en heuvelruggen en bijbehorende vlakten en laagten (code: 3L11H / oranje; figuur
3). In het westen is een gordeldekzandrug al dan niet met oud bouwlanddek (code: 4 B56 / geel)
aanwezig en in het oosten een smeltwaterrug al dan niet bedekt of opgevuld met dekzand (code:
4B16 / roze).
In het zuidwesten zijn veldpodzolgronden aanwezig (figuur 4; code: Hn21 / roze) en in de noordelijke helft beekeerdgronden (code: pZg23 / groen). Veldpodzolgronden zijn bodems die onder
relatief vochtige omstandigheden zijn gevormd. Dergelijke bodems worden vaak aangetroffen in
jonge ontginningsgebieden, in bossen en in nog aanwezige heidevelden. Ze kenmerken zich
doorgaans door de aanwezigheid van een uitspoelingshorizont (E -horizont) waar de ijzer- en
humusdeeltjes zijn uitgespoeld. Beekeerdgronden zijn bodems met een 10 tot 30 cm dikke, do nker gekleurde, humeuze en vaak kleiige of sterk lemige bovengrond (minerale eerdlaag of A horizont) of bouwvoor (Ap-horizont) die in de regel rechtstreeks op het moedermateriaal (C horizont) rust. Dergelijke bodems zijn onder natte tot zeer natte omstandigheden gevormd, zoals
in beekdalen. Als gevolg van hoge grondwaterstanden is de C -horizont vaak rijk aan ijzerconcreties en/of roestvlekken.
Op de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Tubbergen (van Straten
2008; figuur 5) bestaat het plangebied uit dekzandwelvingen en -vlakten. Direct ten oosten en
westen van het plangebied zijn beekdalen en overige laagten aanwezig .
Op het AHN2 is te zien dat het plangebied lager gelegen ligt dan de ruggen ten noorden en oosten van het plangebied, maar wel hoger dan de vlakten in de directe omgeving van het plang ebied (figuur 6). Verder zijn geen opvallende fenomenen zichtbaar.
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2.3 Archeologische waarden en gegevens
Binnen 500 m van het plangebied zijn geen archeologische monumenten aanwezig. Ook zijn er
binnen deze straal geen vindplaatsen bekend en zijn geen archeologische onderzoeken uitgevoerd.
Volgens de gemeentelijke archeologische verwachtings - en advieskaart ligt het plangebied in
een zone met een middelmatige kans op archeologische resten uit alle perioden (figuur 5). Er
bestaat een verhoogde kans op archeologische resten uit de steentijd op de hoogste delen van
de dekzandwelvingen en op resten uit de late middeleeuwen langs randen van dekzandhoogten
en ruggen met een plaggendek. Archeologische resten worden vlak onder het maaiveld verwacht
en zijn daardoor kwetsbaar voor bodemingrepen. Arche ologische resten zijn hierdoor vaak minder goed geconserveerd. Op de kaart zijn rondom het plangebied diverse historische erven aangegeven.

2.4 Historische situatie en verstoringen
Op basis van historische kaarten kan inzicht worden verkregen in de het hi storisch gebruik van
een gebied in de periode vanaf de late middeleeuwen tot begin 20e eeuw. In die periode was
men veel meer dan nu gebonden aan de (on)mogelijkheden dat het natuurlijk landschap bood
voor bewoning en andere vormen van landgebruik. Het h istorisch gebruik zegt daarmee iets over
de archeologische potentie van het gebied. Daarnaast kan informatie worden verkregen over
eventuele bodemverstoringen die in het verleden hebben plaats gevonden.
Erve De Walboer of Walhuis ligt in de Haarbrinkhoek in het noordwesten van de marke Albergen.
De geschiedenis van het erf gaat zeker terug tot omstreeks 1600 , maar reikt vermoedelijk niet tot
in de middeleeuwen. In het verpondingsregister van Twente uit 1601/1602 wordt een Wel Hyd erick of Wal Henrich als bewoner vermeld. Hij was brincksitter (keuterboer) en bezat zes schepel
land, een varken en een bijenvolk. In later tijd was het erf een pachtboerderij van huis Weemselo
en werd het erf lange tijd door twee gezinnen bewoond (Anonymus, 1 985: no. 862; Klaassen
2000: D160). De kadastrale minuut uit circa 1832 verschaft inzicht in de ligging, de aard en omvang van de bebouwing op het erf aan de rand van een bouwlandkamp direct ten oosten van de
knik in de huidige Walboersweg. Ook in die tijd was nog sprake van een dubbelhuis (het Walthuis) met ten noorden daarvan een schuur en een kleiner bijgebouw (een bakhuis?; kadastrale
minuut Tubbergen, sectie I2. no. 198 en 199; figuur 7a). Het erf staat ook aangeduid op topografische kaart van 1858 alhoewel de vorm van de bebouwing verschilt (figuur 7b). Tevens is een
weg aangegeven richting het noorden. Gedurende de jaren is de bebouwing op het terrein uitg ebreid. In 1956 staat ook aan de westzijde van de weg een gebouw afgebeeld. Vermoedelijk betreft het de huidige schuur. In 2011 is nog een klein gebouwtje toegevoegd achter deze schuur .
In de jaren ’90 van de vorige eeuw is het terrein aan de oostzijde van de weg grootsc halig uitgebreid. De weg richting het noorden is tussen 1997 en 2011 verdwenen.
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Verstoringen
Op de archeologische verwachtingskaart (figuur 5)staat een strook in het noorden van het plangebied aangegeven als verstoord gebied, waarbij de archeologische v erwachting mogelijk naar
beneden toe kan worden bijgesteld. Nader onderzoek is nodig om de exacte verstoringsdiepte
vast te leggen. Deze strook is eveneens aangegeven als vergraven grond op de kaart van Alterra
(Alterra vergraven gronden). Het zou gaan om zandwinning. Ook in het uiterste zuiden van het
plangebied is dit het geval. De Walboersweg staat aangegeven als vergraven grond. Onder de
weg liggen kabels en leidingen (klic; figuur8). Tevens lopen enkele leidingen in het zuiden van
het plangebied naar het woonhuis. Naar verwachting zijn op het erf meerdere kabels en leidingen
aanwezig die niet op de klic staan aangegeven, zoals elektra en waterleidingen naar de schuren.
Via het bodemloket (www.bodemloket.nl) is geen aanvullende informatie verkregen.
In hoeverre bovenstaande verstoringen de ondergrond en daarmee het archeologisch bodemarchief daadwerkelijk hebben geroerd is niet bekend.

2.5 Gespecificeerde archeologische verwachting
Op basis van de bij het bureauonderzoek verzamelde gegevens is het mogelijk een gespecif iceerde archeologische verwachting op te stellen ten aanzien van aard, ouderdom, diepteligging
en gaafheid.
Aard en ouderdom
Het verspreidingspatroon van archeologische vindplaatsen is voor een gr oot deel gerelateerd
aan de fysieke eisen die de mens stelde aan de leef- en woonomgeving. Meest markant zijn de
verschillen tussen jager-verzamelaars enerzijds en landbouwers anderzijds.
In de Steentijd (Paleolithicum t/m Neolithicum) leefde de mens voornamelijk van de jacht, visvangst en het verzamelen van eetbare planten en vruchten. Deze zogenaamde jager verzamelaars trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk op een plek. Uit een rui mtelijke analyse blijkt dat hun kampementen in vrijwel alle gevallen zijn gesitueerd op de overgang
van nat naar droog. Nabij dergelijke gradiëntzones waren namelijk de meeste voedselbronnen
voorhanden en was (drink)water bereikbaar.
Het plangebied bestaat uit dekzandwelvingen en vlaktes. Indien een relatief h oge dekzandwelving aanwezig is kunnen vindplaatsen van jager/verzamelaars worden verwacht. Het betreft resten van kampementen en-of jachtactiviteiten. Deze vindplaatsen kenmerken zich onder andere
door een (oppervlakkige) spreiding van vuurstenen werktuigen en afval(lagen) en in mindere
mate door grondsporen.
Met de introductie van de landbouw (vanaf het Neolithicum) werd de mate waarin gronden geschikt waren om te beakkeren een steeds belangrijker factor in de locatiekeuze van de mens. De

RAAP-notitie 2605 / versie 1, 15 december 2017

[8 ]

Walboersweg 64 te Harbrinkhoek, gemeente Tubbergen; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend booronderzoek

eerste akkergronden werden op de van nature vruchtbaarste gronden aangelegd. Bovendien
moesten de gronden goed ontwaterd zijn.
Het plangebied kenmerkt zich door het voorkomen van veldpodzol- en beekeerdgronden, beiden
ontstaan onder natte omstandigheden. Het is onbekend of er een plaggendek aanwezig is.
Op basis van het historische bronnen blijkt dat er in de nieuwe tijd bewoning in het plangebied
heeft plaatsgevonden; het terrein was in 1600 reeds een boerderijlocatie. De kans is groot dat
zich ter plaatse van het oude erf nog resten van bebouwing en bewoning in de ondergrond bevinden. Ter hoogte van het oude huis moet rekening gehouden worden met resten van vloeren,
poeren, een waterput, afvalkuilen e.d.
Diepteligging
In het plangebied komen dekzanden uit het Laat Pleistoceen direct aan het maaiveld voor. Het
huidige maaiveld vormt zodoende al sinds het Laat Paleolithicum het loopvlak. Mogelijk is een
plaggendek aanwezig. Archeologische resten vanaf het laat pleistoceen kunnen dus direct vanaf
het maaiveld voorkomen of zijn mogelijk afgedekt door een plaggendek.
Fysieke kwaliteit
Het plangebied is voor een groot deel bestraat, bebouwd en begroeid met bomen en struiken. In
hoeverre deze inrichting het archeologisch bodemarchief heeft aangetast is onbekend. Op de
locaties waar geen of alleen ondiepe kelders aanwezig zijn kunnen nog archeologische sporen
aanwezig zijn.
archeologische periode

complextype

kenmerken

diepteligging

gaafheid

paleolithicum t/m neolithi-

(jacht-) kam-

vondsten en mo-

vanaf maaiveld

onbekend

cum

pementen

gelijk vondstlagen.

of onder plag-

In mindere mate

gendek

grondsporen.
laat neolithicum t/m mid-

nederzetting

deleeuwen

cultuurlaag, vond-

vanaf maaiveld

sten, grondsporen

of onder plag-

onbekend

gendek
nieuwe tijd (mogelijk late

boerderijloca-

cultuurlaag, vond-

vanaf maaiveld

onbekend. Mo-

middeleeuwen)

tie

sten, grondsporen

of onder plag-

gelijk deels nog

gendek

bestaande bebouwing.

Tabel 2. Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied.
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3 Veldonderzoek
3.1 Methode
Het inventariserend veldonderzoek (IVO) bestond uit een verkennend booronderzoek. De gevolgde onderzoeksmethode voor het veldwerk is bepaald op basis van de resultaten van het
bureauonderzoek (gespecificeerde archeologische verwachting) en het protocol inventariserend
veldonderzoek uit de KNA versie 4.0.
Het verkennend veldonderzoek had tot doel het verkrijgen van inzicht in de bodemgesteldheid en
mate van bodemverstoring in het plangebied. Daarmee wordt de gespecificeerde archeologische
verwachting getoetst en kunnen uitspraken worden gedaan over de gaafheid van eventuele a rcheologische vindplaatsen. Er zijn zes boringen gezet tot maximaal 2,2 m -Mv met een Edelmanboor met een diameter van 7 cm en een gutsboor met een diameter van 3 cm (figuren 8 en
9). De boringen zijn tijdens het veldwerk lithologisch conform NEN 5104 (Nederlands Normalis atie-instituut, 1989) digitaal beschreven in het boorbeschrijvingssysteem van RAAP (Deborah2;
bijlage 1) en met de GPS ingemeten (x/y-coördinaten). Van alle boringen is de hoogte bepaald
met behulp van het AHN2.De boorkern is met het blote oog geïnspecteerd op het voorkomen van
archeologische indicatoren (zoals houtskool, vuursteen, aardewerk, metaal, bot, ver brande leem
en fosfaatvlekken).

3.2 Resultaten
Geologie en bodem
De bodem in het plangebied bestaat grotendeels uit een verstoord en/of opgebracht pakket op
verspoeld dekzand. De C-horizont bevindt zich tussen 115 en 180 cm –Mv (10,55 – 11,85 m
+NAP). De bodem in boringen 1, 2 en 6 is verstoord tot in de C-horizont. Deze verstoring is te
wijten aan voormalige bebouwing en vermoedelijk afgraving, zoals aangegeven op de kaart van
Alterra (vergraven gronden) en de gemeentelijke archeologische verwachting s- en advieskaart..
In de overige boringen is de ondergrond gevlekt; het is echter niet duidelijk te zeggen of de oo rzaak hiervan ligt bij bioturbatie, antropogeen handelen in het verleden (archeologisch grondspoor) of recente verstoringen. Wel is duidelijk dat er geen intacte podzol aanwezig is; alleen in
boring 4 is mogelijk sprake van een E-B-BC-C profiel. De bodem is echter heel gevlekt. In de
BC-horizont lijken enkele humuslagen aanwezig te zijn. Dit duidt op natte omstandigheden.
Archeologie
Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen anders dan enkele spikkels houtskool, kle ine fragmenten mortel en rood puin. Al dit materiaal is aangetroffen in de verstoorde/opgebrachte
lagen en is vanwege de context en fragmentatiegraad niet verzamel d.
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4 Conclusies/aanbevelingen vervolgonderzoek
4.1 Conclusies
Uit de resultaten van het booronderzoek is gebleken dat de bodem in een deel van het plangebied is verstoord tot in de C-horizont (boringen 1, 2 en 6). De C-horizont bestaat uit verspoeld
dekzand. In de overige boringen is de ondergrond gevlekt; het is echter niet duidelijk te zeggen
of de oorzaak hiervan ligt bij bioturbatie, antropogeen handelen in het verleden (archeologisch
grondspoor) of recente verstoringen.
Aangezien een duidelijke podzolering ontbreekt, er verspoeld dekzand in de ondergrond aanwezig is en het gebied dus vrij nat is geweest wordt de verwachting voor de aanwezigheid van pr ehistorische archeologische resten laag ingeschat. Historisch gezien betreft het plangebied een
oude boerderijlocatie. Mogelijk zijn ter hoogte van het oude erf nog resten van voormalige bebouwing of aanverwante zaken aanwezig. Dit kan ook het geval zijn onder de huidige panden,
indien geen of alleen ondiepe kelders aanwezig zijn.

4.2 Aanbevelingen
De resultaten van het onderzoek tonen aan dat in het plangebied geen archeologische resten
worden verwacht uit de prehistorie, Romeinse tijd of middeleeuwen. Historisch gezien betreft het
plangebied een oude boerderijlocatie met zeker bewoning vanaf omstreeks 1600, waarvan mogelijk nog resten in de ondergrond aanwezig zijn ter hoogte van het oude erf. Daarom wordt geadviseerd een archeologisch vervolgonderzoek te laten uitvoeren in de vorm van een proefsleuvenonderzoek met mogelijke doorstart naar een opgraving ter hoogte van de oude boerderij en
het oude erf (figuur 8). De locatie van het oude erf is afgeleid van de kadastrale minuut uit circa
1832, plus een buffer van 10 m en exclusief de verstoorde zone. Het proefsleuvenonderzoek zal
plaatsvinden nadat de bebouwing boven maaiveld is gesloopt. Het is van belang te achterhalen
of er nog oude bouwfragmenten (gebint of peren?) aanwezig zijn om een indruk te krijgen van de
conservering. Ter hoogte van eventuele mestkelders hoeft niet te worden gegraven.
Een proefsleuvenonderzoek dient te worden uitgevoerd conform een vooraf opgesteld Programma van Eisen (PvE). Het PvE dient te zijn goedgekeurd door de bevoegde overheid.
Tot slot
Dit rapport geeft (selectie)adviezen. Om deze te laten bekrachtigen in een selectiebesluit, kan
contact worden opgenomen met de bevoegde overheid (gemeente Tubbergen).
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
Figuur 1.

Ligging plangebied (rood). Inzet: ligging in Nederland (ster).

Figuur 2.

Het plangebied afgebeeld op een luchtfoto uit 2016.

Figuur 3.

Het plangebied geprojecteerd op de geomorfologische kaart.

Figuur 4.

Het plangebied geprojecteerd op de bodemkaart.

Figuur 5.

Het plangebied (blauw) geprojecteerd op de archeologische verwachtings - en advieskaart van de gemeente Tubbergen (Van Straten 2008).

Figuur 6.

Het plangebied geprojecteerd op het AHN2.

Figuur 7a. Het plangebied (blauw omlijnd) geprojecteerd op de kadastrale minuut uit circa 1832.
Figuur 7b. Het plangebied (blauw omlijnd) geprojecteerd op divers historisch kaartmateriaal
(schaal 1: 10.000).
Figuur 8.

Boorpunten- en advieskaart.

Figuur 9.

Enkele foto’s van het plangebied.

Tabel 1.

Geologische en archeologische tijdschaal.

Tabel 2.

Samenvatting van de gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied.

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen (inclusief lithologisch profiel)
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Geologische perioden
Tijdvak

Chronozone

Archeologische perioden
Datering

Datering

Tijdperk

Recente tijd

- 1945
C

Nieuwe tijd

Laat
Subatlanticum

- 1850

B

- 1650

A

- 1500

Laat B
- 1150 na Chr.

Laat A
C: Karolingische tijd
B: Merovingisch tijd
A: Volksverhuizingstijd

Vroeg
Subatlanticum

Laat

Romeinse tijd

Holoceen

D: Ottoonse tijd
Vroeg

Middeleeuwen

Midden
Vroeg

-0

Laat

IJzertijd

- 450 voor Chr.

Midden
Vroeg
Laat

Bronstijd

Subboreaal

Midden
Vroeg
Laat

Neolithicum

- 3700

(N ieuwe Steentijd)

Vroeg

Atlanticum

Laat
Glaciaal

Preboreaal

Late Dryas
Allerød
Vroege Dryas
Bølling

Laat
Midden

Denekamp

Mesolithicum

- 8700

(M idden Steentijd)

Midden
Vroeg

- 9700

- 1050

- 900
- 725
- 525
- 450

- 270
- 70 na Chr.
- 15 voor Chr.
- 250
- 500

- 800
- 1100
- 1800
- 2000
- 2850
- 4200
- 4900/5300

- 6450
- 8640
- 9700

- 11.050
- 11.500

Laat

- 12.000

- 12.500

Jong B

- 12.500

- 13.500
- 30.500

- 16.000

Jong A
- 35.000

Hengelo
- 60.000

Vroeg

Weichselien
Pleniglaciaal

Vroegste Dryas

Laat

- 7300

Prehistorie

Boreaal

Moershoofd

Paleolithicum
- 71.000

Vroeg
Glaciaal

Pleistoceen

Midden

- 1250

(O ude Steentijd)

Odderade
Midden
Brørup
- 114.000

Eemien
Saalien II
Oostermeer

Saalien I
Belvedère/Holsteinien
Glaciaal x
Holsteinien

- 126.000
- 236.000
- 241.000

- 250.000

- 322.000

- 336.000

Oud

- 384.000

- 416.000

Elsterien
463.000

Tabel 1. Geologische en archeologische tijdschaal.
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tabel1_standaard_GeoBioArcheo_RAAP_2014

Gemeente Tubbergen
Archeologische verwachtings- en advieskaart

RAAP-rapport 1606, legenda bij kaartbijlage 1
geomorfologie
verwachting

beleidsadvies

dekzandhoogten en -ruggen

Hoog voor archeologische resten uit alle perioden. Archeologische resten vlak onder
het maaiveld en daardoor kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten hierdoor
vaak minder goed geconserveerd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

dekzandhoogten en -ruggen met een plaggendek

Hoog voor resten uit alle perioden. Archeologische resten afgedekt door een
plaggendek >50 cm en daardoor minder kwetsbaar voor bodemingrepen.
Archeologische resten hierdoor goed geconserveerd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

dekzandwelvingen en -vlakten

Middelmatig voor archeologische resten uit alle perioden. Een verhoogde kans op archeologische
resten uit de Steentijd op de hoogste delen van dekzandwelvingen en op resten uit de Late
Middeleeuwen langs randen van dekzandhoogten en ruggen met een plaggendek. Archeologische
resten vlak onder het maaiveld daardoor kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten
hierdoor vaak minder goed geconserveerd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 5000 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

beekdalen en overige laagten

Laag voor archeologische resten uit alle perioden. Hoofdzakelijk archeologische resten die
in verband staan met beekdalgebonden activiteiten, zoals bruggen, voordes, watermolens
etc. en mogelijk archeologische resten, bijvoorbeeld afvaldumps, die in verband staan met
bewoning op nabij gelegen, hoge gronden. Verder diverse categorieën losse vondsten.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 5000 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

stuwwalhellingen met droge zandige en/of grindrijke bodems

Hoog voor archeologische resten uit alle perioden. Archeologische resten vlak onder
het maaiveld en daardoor kwetsbaar voor bodemingrepen. Archeologische resten hierdoor
vaak minder goed geconserveerd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

stuwwalhellingen met een plaggendek

Hoog voor resten uit alle perioden. Archeologische resten afgedekt door een
plaggendek >50 cm en daardoor minder kwetsbaar voor bodemingrepen.
Archeologische resten hierdoor goed geconserveerd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

stuwwalhellingen met vochtige zandige of kleiige bodems

Middelmatig voor archeologische resten uit alle periodes. Een kans op archeologische resten
uit de Late Middeleeuwen in de nabijheid van stuwwalhellingen met een plaggendek.
Verder vermoedelijk hoofdzakelijk losse vondsten. Archeologische resten vlak onder het
maaiveld en hierdoor vaak minder goed geconserveerd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 5000 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

diepe erosiedalen met natte, zandige bodems

Laag voor archeologische resten uit alle perioden. Hoofdzakelijk archeologische resten die
in verband staan met beekdalgebonden activiteiten, zoals bruggen, voordes, watermolens
etc. en mogelijk archeologische resten, bijvoorbeeld afvaldumps, die in verband staan met
bewoning op nabij gelegen, hoge gronden. In brede vlakke delen van erosiedalen kan sprake
zijn van bewoningssporen uit de Vroege en Late Middeleeuwen. Verder diverse categorieën losse
vondsten.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 5000 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 5000 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

Hoog voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd, die in verband staan
met bewoning in een historische kern.

Archeologisch onderzoek in plangebieden groter dan 100 m² en bij bodemingrepen
dieper dan 50 cm.

n.v.t.

Afhankelijk van de onderliggende verwachtingszone.

terrein van (hoge en zeer hoge) archeologische waarde

Aanwezigheid van archeologische resten aangetoond

Streven naar behoud via het bestemmingsplan, archeologisch onderzoek in
plangebieden groter dan 100 m² en bij bodemingrepen dieper dan 50 cm.

terrein van zeer hoge archeologische waarde, beschermd

Aanwezigheid van archeologische resten aangetoond

Voor wettelijk beschermde archeologische monumenten geldt dat voor elke ingreep
die het monument kan beschadigen ongeacht de omvang van deze ingreep een
vergunning nodig is. Indien er activiteiten gepland zijn of worden op het terrein van
een archeologisch rijksmonument, die tot verstoring van het monument (kunnen)
leiden, is daarvoor een vergunning ex. art. 11 van de Monumentenwet vereist.

n.v.t.

Deze locatie heeft reeds de AMK-cuclus doorlopen en is vrijgegeven.

n.v.t.

Zie bufferzone.

n.v.t.

Zie bufferzone.

n.v.t.

Zie bufferzone.

n.v.t.

Zie bufferzone.

bufferzone rond erf, havezate en bedehuis

Hoog voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

bufferzone rond watermolen

Hoog voor archeologische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd.

Archeologisch onderzoek noodzakelijk in plangebieden groter dan 2500 m²
bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 2500 m² geldt
vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

verstoring

De archeologische verwachting voor deze gebieden kan mogelijk naar beneden
worden bijgesteld

Nader onderzoek nodig om de exacte oppervlaktediepte van de verstoring vast te stellen.

dekzandlandschap

stuwwallandschap

historische kernen
historische kern
archeologie
vindplaatsen
bekende vindplaats
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a. topografische kaart uit 1858

b. Topografische kaart uit 1956.

c. Topografische kaart uit 1997.

d. Topografische kaart uit 2011

Figuur 7. Het plangebied (blauw omlijnd) geprojecteerd op divers historisch kaartmateriaal
(schaal 1:10.000).

Figuur 9. Enkele foto’s van het plangebied.

Walboersweg 64 te Harbrinkhoek, gemeente Tubbergen; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend booronderzoek

Bijlage 1. Boorbeschrijvingen
(inclusief lithologisch profiel)

RAAP-notitie 2605 / versie 1, 15 december 2017

boring: TUWH-1
beschrijver: LT, datum: 24-11-2017, X: 245.497, Y: 489.878, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,25, precisie hoogte: 1 dm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Tubbergen, plaatsnaam: Harbrinkhoek, opdrachtgever: Theo Wijntjes B.V., uitvoerder: RAAP
Oost

0 cm -Mv / 12,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rood puin, mortel, g1

40 cm -Mv / 11,85 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, zeer fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: rood puin, mortel, g1, ly-zb

50 cm -Mv / 11,75 m +NAP
Lithologie: zand, sterk siltig, matig humeus, donkergrijs, zeer fijn
Archeologie: enkel fragment verbrand bot

60 cm -Mv / 11,65 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: ly-zb klein

80 cm -Mv / 11,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool
Opmerking: grote ly-zb, verstoring voormalige bebouwing?

100 cm -Mv / 11,25 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: kleine ly-zb

130 cm -Mv / 10,95 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, zandbrokken, zeer fijn
Opmerking: grote ly-zb, verstoring voormalige bebouwing?

170 cm -Mv / 10,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, compact (alleen zand en veen), matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand

190 cm -Mv / 10,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: guts loopt leeg

Einde boring op 200 cm -Mv / 10,25 m +NAP

boring: TUWH-2
beschrijver: LT, datum: 24-11-2017, X: 245.563, Y: 489.956, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,00, precisie hoogte: 1 dm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Tubbergen, plaatsnaam: Harbrinkhoek, opdrachtgever: Theo Wijntjes B.V., uitvoerder: RAAP
Oost

0 cm -Mv / 13,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

30 cm -Mv / 12,70 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn

45 cm -Mv / 12,55 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: lu-zb

55 cm -Mv / 12,45 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, stevig, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: met ly-zweem. oorspronkelijk dekzand

80 cm -Mv / 12,20 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, stevig, matig fijn, spoor plantenresten
Bodemkundig: interpretatie: verstoord
Opmerking: met ly-zweem. oorspronkelijk dekzand

145 cm -Mv / 11,55 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: foto, dy-zb

165 cm -Mv / 11,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

180 cm -Mv / 11,20 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont
Opmerking: guts loopt leeg

Einde boring op 190 cm -Mv / 11,10 m +NAP

boring: TUWH-3
beschrijver: LT, datum: 24-11-2017, X: 245.612, Y: 489.918, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,01, precisie hoogte: 1 dm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Tubbergen, plaatsnaam: Harbrinkhoek, opdrachtgever: Theo Wijntjes B.V., uitvoerder: RAAP
Oost

0 cm -Mv / 13,01 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruin, matig fijn
Bodemkundig: strooisellaag

5 cm -Mv / 12,96 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor

30 cm -Mv / 12,71 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig fijn, spoor hout

45 cm -Mv / 12,56 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, zandbrokken, stevig, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: gebioturbeerd

55 cm -Mv / 12,46 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, donkerbruingrijs, stevig, matig fijn

70 cm -Mv / 12,31 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijsbruin, matig fijn

80 cm -Mv / 12,21 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijsbruin, zandbrokken, los (alleen zand en veen), matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont, enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: lijkt XX of dekzand?

115 cm -Mv / 11,86 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand

160 cm -Mv / 11,41 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtgrijs, matig fijn, spoor plantenresten, interpretatie: verspoeld dekzand
Opmerking: guts loopt leeg

Einde boring op 180 cm -Mv / 11,21 m +NAP

boring: TUWH-4
beschrijver: LT, datum: 24-11-2017, X: 245.577, Y: 489.895, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 13,12, precisie hoogte: 1 dm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Tubbergen, plaatsnaam: Harbrinkhoek, opdrachtgever: Theo Wijntjes B.V., uitvoerder: RAAP
Oost

0 cm -Mv / 13,12 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klinker

10 cm -Mv / 13,02 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: opgebrachte grond

40 cm -Mv / 12,72 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: verstoord

45 cm -Mv / 12,67 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Opmerking: lijkt E

50 cm -Mv / 12,62 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, matig humeus, donkergrijs, matig fijn
Opmerking: B?

60 cm -Mv / 12,52 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, zwak humeus, roodbruin, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: geel gevlekt

100 cm -Mv / 12,12 m +NAP
Lithologie: zand, matig siltig, lichtbruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: BC-horizont
Opmerking: roestbruin gevlekt, hl1?, foto

180 cm -Mv / 11,32 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 220 cm -Mv / 10,92 m +NAP

boring: TUWH-5
beschrijver: LT, datum: 24-11-2017, X: 245.591, Y: 489.854, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,84, precisie hoogte: 1 dm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Tubbergen, plaatsnaam: Harbrinkhoek, opdrachtgever: Theo Wijntjes B.V., uitvoerder: RAAP
Oost

0 cm -Mv / 12,84 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, bruingrijs, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: bouwvoor
Opmerking: droog en stevig

60 cm -Mv / 12,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak humeus, grijs, matig fijn
Opmerking: droog en stevig

75 cm -Mv / 12,09 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingeel, matig fijn, weinig wortelresten
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: gebioturbeerd
Opmerking: gevlekt

90 cm -Mv / 11,94 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingeel, matig fijn
Bodemkundig: interpretatie: gebioturbeerd
Opmerking: gevlekt

120 cm -Mv / 11,64 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont, interpretatie: gebioturbeerd

145 cm -Mv / 11,39 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: C-horizont

160 cm -Mv / 11,24 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 170 cm -Mv / 11,14 m +NAP

boring: TUWH-6
beschrijver: LT, datum: 24-11-2017, X: 245.532, Y: 489.915, precisie locatie: 1 m, coördinaatsysteem: Rijksdriehoeksmeting, hoogte: 12,85, precisie hoogte: 1 dm,
referentievlak: Normaal Amsterdams Peil, methode hoogtebepaling: AHN bestand, boortype: Edelman-7 en guts-3 cm, doel boring: archeologie - verkenning, landgebruik:
overige (cultuur), vondstzichtbaarheid: slecht, provincie: Overijssel, gemeente: Tubbergen, plaatsnaam: Harbrinkhoek, opdrachtgever: Theo Wijntjes B.V., uitvoerder: RAAP
Oost

0 cm -Mv / 12,85 m +NAP
Lithologie: niet benoemd, niet benoemd
Bodemkundig: interpretatie: niet benoemd
Opmerking: klnker

10 cm -Mv / 12,75 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, oranjebruin, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: opgebrachte grond

20 cm -Mv / 12,65 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

50 cm -Mv / 12,35 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, geelgrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord
Opmerking: gevlekt

70 cm -Mv / 12,15 m +NAP
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgeel, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

85 cm -Mv / 12,00 m +NAP
Algemeen: aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zandbrokken, matig fijn
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken, interpretatie: verstoord

175 cm -Mv / 11,10 m +NAP
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, interpretatie: verspoeld dekzand
Bodemkundig: C-horizont

Einde boring op 200 cm -Mv / 10,85 m +NAP
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Bijlage 5

Watertoets
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datum
20-2-2018
dossiercode 20180220-63-17137
Geachte heer/mevrouw Pieter Gorissen,
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 Bestemmingsplan Rood voor Rood Walboersweg 62-64 te
Harbrinkhoek.
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.
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.
De WaterToets 2017

datum
20-2-2018
dossiercode 20180220-63-17137
Samenvatting watertoets (korte procedure)

In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets is
uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Voor algemene informatie over
de watertoets van Vechtstromen kunt u ook terecht op de website van het waterschap www.vechtstromen.nl Mocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 088- 220 3333. U kunt ook een
email sturen naar info@vechtstromen.nl.

Op basis van deze toets volgt de korte procedure. Dit houdt in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van het plan
onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf toepast.

_______________________________________________________________________________________________________
Gegevens aanvrager:
Naam: Pieter Gorissen
Adres: Vaart NZ 50
Postcode: 9401GN
Plaats: Assen
E-mail: p.gorissen@bugelhajema.nl
Telefoon:

Gegevens gemeente:
Naam: Tubbergen
E-mail: B.Prins@noaberkracht.nl
Telefoon: 0541 854 100
___________________________________________________________________________________________
Plan gegevens:
Naam plan: Bestemmingsplan Rood voor Rood Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek

Omschrijving van het plan:
Theo Wijntjes b.v. (hierna: initiatiefnemer ) is voornemens om de bedrijfsbebouwing van de voormalige varkenshouderij op

perceel Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek (hierna: plangebied ) te slopen en te vervangen door drie nieuwe woningen. De
aanwezige twee-onder-een-kapwoning blijft behouden en wordt verkocht als twee afzonderlijke wooneenheden. Om dit mogelijk
te maken wordt het bestemmingsplan aangepast. Uitgangspunt voor de nieuwbouw is dat het hemelwater wordt afgekoppeld
van het vuilwater en wordt afgevoerd op de bestaande sloten rond het plangebied. Er is geen sprake van een toename in
oppervlakteverharding. Het erf waarbinnen de nieuwe bebouwing is gelegen, is op dit moment reeds geheel verhard. Het
oppervlak aan bebouwing neemt substantieel af van 3887 m2 in de huidige situatie tot maximaal 3300 m2 in de nieuwe situatie.
Daarnaast zal het oppervlak aan erfverharding substantieel afnemen, wat de mogelijkheden voor infiltratie ten goede komt.
Compenserende maatregelen worden niet noodzakelijk geacht. Voor de bouw zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van
niet-uitlogende bouwmaterialen, zodat het oppervlaktewater niet verontreinigd raakt. Het vuilwater wordt gescheiden van het
hemelwater geloosd op het aanwezige riool.

Plan adresgegevens:
Adres: Walboersweg 62-64
Postcode: 7615PW
Plaats: Harbrinkhoek
Kadastraal:

_________________________________________________________________________________________________________
Ingevoerde plan gegevens:

_________________________________________________________________________________________________________
Geraakte kaartlagen:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt? nee
Het grootste deel van het door u ingetekende plangebied ligt in de gemeente Tubbergen.

_________________________________________________________________________________________________________
Toets vragen:
1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee
2) Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealiseerd? nee
3) Is er in of rondom het plangebied sprake van wateroverlast of grondwateroverlast? nee
4) Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is? nee
5) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 1500 m2? nee
6) Worden er op bedrijfsmatige wijze activiteiten verricht waardoor het verharde oppervlak verontreinigd raakt? nee
7) Betreft het een algehele herziening van een bestemmingsplan? nee
8) Bedraagt het verschil tussen de hoogte van de weg en de bovenzijde van de begane-grondvloer minder dan 30 centimeter?
nee

9) Bedraagt het verschil tussen de GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) en de bovenzijde van de begane-grondvloer
minder dan 80 centimeter? nee
10) Wordt op het perceel hemelwater (HWA) en huishoudelijk afvalwater (DWA) verzameld in dezelfde rioolbuis? nee
Aanvullende vragen:
11) Het verharde oppervlak neemt toe met circa Nee m2.
12) Hemelwater en huishoudelijk afvalwater wordt afgevoerd via een:
- Gemengd stelsel
- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt geinfiltreerd) ja
- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater)
- Gescheiden stelsel (hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool en verbeterd gescheiden stelsel)

13) Ligt het plan in een intrekgebied van de waterwinning? nee
14) Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig? nee
15) Worden er materialen gebruikt waardoor het afstromende hemelwater verontreinigd kan raken? nee
16) Vinden er in het plangebied agrarische activiteiten plaats? nee
17) Gaat er grondwater onttrokken worden binnen het plangebied (tijdelijk of permanent)? nee
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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.
De WaterToets 2017

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

Bijlage 6

Ecologische inventarisatie

293

Ecologische inventarisatie Walboersweg 62-64
te Harbrinkhoek
BügelHajema Adviseurs, 14 december 2017

KADER
De eigenaar van Walboersweg 62-64 te Harbrinkhoek is voornemens om de
bedrijfsbebouwing op zijn perceel te slopen en daarvoor drie woningen terug
te bouwen. Om de uitvoerbaarheid van dit plan te toetsen, is een
inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te
gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming
(Wnb)1 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het
raadplegen van diverse bronnen zoals atlassen, waarnemingsoverzichten en
digitale bronnen (Waarneming.nl en Telmee.nl) is het plangebied op 13
december 2017 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De
weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren: zwaar bewolkt, regen,
4˚C, matige zuidwestenwind.
PLANGEBIED
Het plangebied is gelegen in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap,
ongeveer 180 m ten noorden van de kern Harbrinkhoek, binnen de gemeente
Tubbergen. Het betreft een voormalige varkenshouderij met een groot
oppervlakte aan stallen en andere bedrijfsgebouwen. Het terrein met en rond
de bebouwing is volledig verhard. Op enkele plaatsen is erfbeplanting en
enkele kleine bosjes aanwezig. Ook de agrarische cultuurgronden rond de
bebouwing maken deels deel uit van het plangebied. Deze gronden bestaan uit
kleinschalige

graslanden

en

maïspercelen,

die

plaatselijk

van

elkaar

gescheiden zijn door houtsingels. Er is veel reliëf aanwezig.
Het plan behelst de sloop van de bedrijfsbebouwing, de realisatie van enkele
woningen en versterking van de landschappelijke waarden door middel van de
aanleg van enkele singels en kleine bosjes. De onderstaande foto’s geven een
impressie van het plangebied.

Een deel van de te slopen gebouwen (Bron Google Earth)

1

De Wet natuurbescherming (Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel
soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.

Links: graslanden en akkerperceel gescheiden door singel ten noorden van de bebouwing.
Rechts: akkerperceel met singel ten zuiden van de bebouwing.

Soortenbescherming
Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit
betreffen:
-

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen
onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 3.1-3.4);

-

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de
Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

-

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage
van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een
zogenaamde ‘lijst met vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de
soorten op deze lijst geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van
de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.
INVENTARISATIE
Binnen een straal van een kilometer rond het plangebied komen verschillende
beschermde diersoorten voor. Het betreft vooral vogels, zoogdieren en
amfibieën. Op grotere afstand komen ook beschermde vaatplanten, reptielen
en insecten voor. Indien van toepassing worden relevante soorten in
onderstaande tekst betrokken.
Op basis van het veldbezoek blijkt dat het plangebied en de directe omgeving
een beperkte natuurwaarde kent. Het terrein bestaat grotendeels uit
bebouwing en verharding, omgeven door enkele percelen grasland en
maïsakkers. De graslanden zijn vrij soortenarm en bestaan uit Engels raaigras,
en zachte witbol, met kruiden als smalle weegbree, scherpe boterbloem en
veldzuring. De singels rondom de bebouwing en tussen de percelen bestaan
onder meer uit zachte berk, zwarte els, zomereik en haagbeuk. Rond de
bebouwing zijn veel singels aanwezig met laurier en coniferen. De kleine
bosjes bestaan uit dezelfde soorten, aangevuld met onder meer taxus en
klimop.
In de singels en bosjes kunnen verscheidene broedvogels worden aangetroffen
als merel, zanglijster, roodborst en houtduif. Het grasland en de akkers kan
ook worden benut als foerageergebied voor zwarte kraai, ekster en ransuil. In
de singels en op het grasland kunnen zoogdieren leven als bosmuis, rosse
woelmuis, aardmuis en bosspitsmuis. Ook marterachtigen als wezel, bunzing en
steenmarter zijn niet uit te sluiten. Behoudens voor steenmarter geldt voor
genoemde algemeen voorkomende zoogdieren in de Provincie Overijssel een
2

vrijstelling bij ruimtelijke ingrepen. Verder kunnen vleermuizen als gewone
dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis op het terrein en in de
omgeving foerageren. Verblijfplaatsen van huismus en vleermuizen kunnen in
een klein deel van de te slopen bebouwing aanwezig zijn. In de bebouwing zijn
ook nesten van boerenzwaluw aangetroffen.
Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen. Deze zijn gezien het
voedselrijke karakter in de percelen en het gebruik, ook niet te verwachten.
Behoudens de huismus zijn in het plangebied geen nestplaatsen van vogels met
een jaarrond beschermde nestplaats aangetroffen. In de omgeving van het
plangebied kunnen nesten van kerkuil, steenuil en diverse soorten roofvogels
wel aanwezig zijn.
In de directe omgeving van het plangebied zijn enkele nationaal beschermde
amfibieën bekend, zoals gewone pad en bruine kikker. Incidenteel kunnen
deze algemenere soorten in het plangebied worden aangetroffen. Voor de te
verwachten soorten in het plangebied geldt in de provincie Overijssel een
vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Overige beschermde amfibieën komen in en rond het plangebied niet voor
(Quick-scanhulp/NDFF, 2017). Gezien de terreinomstandigheden en het
ontbreken van open water in het plangebied worden deze soorten ook niet
verwacht.
Geschikt leefgebied voor (uit de omgeving bekende) beschermde soorten uit de
diergroepen reptielen, vissen en ongewervelden, is gezien de inrichting en het
gebruik van het plangebied niet te verwachten.
TOETSING
De te slopen bebouwing bestaat overwegend uit schuren met een enkelwandig
golfplaten dak. Hierin bevinden zich geen nesten of verblijfplaatsen van
vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten. In enkele kleinere
schuren kunnen wel verblijfplaatsen van vleermuizen en/of nesten van huismus
aanwezig zijn. Het betreft een drietal schuren met rode pannendaken, direct
grenzend aan de Walboersweg. Over het algemeen sluiten de pannen vrij strak
op elkaar aan. Op enkele plaatsen zijn de pannen beschadigd en daaronder
bevinden zich mogelijk nesten van huismus onder de kap. Invliegopeningen
voor vleermuizen kunnen zich onder meer bevinden in voor- en achtergevels
van de schuren en onder de daklijsten. Aan de binnenzijde van deze schuren is
op veel plaatsen een houten betimmering aanwezig, waarachter zich mogelijk
verblijfplaatsen van vleermuizen kunnen bevinden.
Het vernietigen van verblijfplaatsen voor vleermuizen en jaarrond beschermde
nestplaatsen van huismus is een overtreding van respectievelijk artikel 3.5, lid
4, Wnb en artikel 3.1, lid 2, Wnb.
Het foerageergebied van vogels en vleermuizen wordt door de ingreep niet
aangetast. Veel grootschalige bebouwing verdwijnt. Daar komt in mindere
mate bebouwing voor terug. Daarnaast worden er nieuwe groenelementen
toegevoegd. Een en ander leidt ertoe dat de waarde als foerageergebied voor
vogels en vleermuizen zal toenemen.
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Bebouwing zonder verblijfplaatsen van vleermuizen en huismus

Bebouwing waar nestplaatsen van huismus en/of verblijfplaatsen van vleermuizen niet zijn
uit te sluiten

Door de vervangende nieuwbouw gaat geen essentieel foerageergebied voor
vleermuizen verloren. Ook voor steenmarter (indien aanwezig) blijft het
foerageergebied in tact. Overigens is bij deze soort alleen het doden en
vangen verboden. Verblijfplaatsen van deze soort zijn niet aangetroffen. Bij de
sloop van gebouwen zal de steenmarter, indien aanwezig, het gebied
ontvluchten. Overige beschermde zoogdieren (anders dan waarvoor een
vrijstelling geldt) worden niet in het plangebied verwacht.
In de omgeving van het plangebied kunnen jaarrond beschermde nesten
aanwezig zijn van vogels zoals ransuil, steenuil en torenvalk. Het plangebied
vormt geen hoogwaardig foerageergebied voor vogels. Ook na de inrichting van
het terrein blijft het gebied een waarde als foerageergebied behouden.
Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in
gebruik zijnde nesten van vogels in de directe omgeving worden vernietigd of
verstoord. Vernietiging is bij wet verboden. Verstoring was tot 1 januari bij
wet verboden (Flora- en faunawet), en dit lijkt voor veel soorten zo te blijven
onder de Wnb. Vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen
kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering van de
4

werkzaamheden

rekening

te

houden

met

het

broedseizoen.

Een

standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een
broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat
het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.
Als gevolg van de werkzaamheden, zowel bij de sloop van gebouwen als de
inrichting voor de aanleg van nieuwe groenelementen (bosjes en singels),
kunnen tot slot verblijfplaatsen van enkele

algemene, maar landelijk

beschermde amfibieën- en zoogdiersoorten worden vernietigd en verstoord.
Dit betreft mogelijk soorten als gewone pad, bosspitsmuis en veldmuis. Ook
kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te verwachten
beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de
vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Overijssel.
Voor deze soorten hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt
voor deze soorten de zorgplicht van de Wet natuurbescherming.
Gebiedsbescherming
Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied
van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale omgevingsvisie en
-verordening.
WET NATUURBESCHERMING
In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het
betreft de Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming
genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn
vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent.
Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied
van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.
NATUURNETWERK NEDERLAND
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur
genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen
belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het nationale
natuurbeleid. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor
provincie Overijssel uitgewerkt in de Omgevingsvisie Overijssel en de
bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening Overijssel. Het NNN in
Overijssel kent geen externe werking.
INVENTARISATIE
Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een beschermd gebied in het
kader van de Wnb. Het dichtstbijzijnde beschermde gebied betreft het Natura
2000-gebied Wierdense veld op een afstand van circa 7 kilometer ten westen
van het plangebied. Op circa 11 kilometer ten noorden van het plangebied
liggen de Engbertsdijksvenen. De gronden van het plangebied zijn verder niet
aangewezen als NNN in het kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.
De dichtstbijzijnde NNN-gebieden liggen op ruim 2 kilometer ten oosten van
het plangebied. Het betreft het landgoed Schultenwolde. Gezien de
terreinomstandigheden en de ligging, heeft het plangebied geen belangrijke
ecologische relaties met beschermde natuurgebieden.
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TOETSING
Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden
en de aard van de ontwikkelingen kunnen negatieve effecten op beschermde
natuurgebieden in het kader van de Wnb op voorhand worden uitgesloten.
De beoogde ontwikkelingen vinden plaats buiten het NNN. Negatieve effecten
op het NNN naar aanleiding van de ontwikkelingen zijn dan ook niet aan de
orde. De plannen zijn niet in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening
2016.
Conclusie
Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de
aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van de ontwikkeling,
behoudens

huismus

en

vleermuizen,

een

voldoende

beeld

van

de

natuurwaarden ontstaan.
Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat behoudens
huismus en vleermuizen, geen nesten of vaste verblijfplaatsen van jaarrond
beschermde vogels of beschermde soorten van andere soortengroepen
voorkomen of zijn te verwachten. Tevens is er geen sprake van een essentieel
verlies van foerageergebied voor beschermde soorten. Bij de planning van de
werkzaamheden moet wel rekening worden gehouden met het broedseizoen
van vogels.
Nader onderzoek in het kader van de gebiedsbescherming (Wnb en het
provinciaal ruimtelijk natuurbeleid) is niet noodzakelijk. Het aanvragen van
een vergunning van de Wnb voor de beoogde activiteiten is niet nodig. Het
plan is daarnaast op het punt van het NNN niet in strijd met de Provinciale
Omgevingsverordening.
In het kader van de Wnb is nader onderzoek noodzakelijk ten aanzien van
huismus en vleermuizen. Dit onderzoek kan zich beperken tot de hierboven
beschreven schuren in het plangebied. Het onderzoek naar huismus en
vleermuizen

kan

worden

gecombineerd

en

bestaat

uit

minimaal

2

veldbezoeken in april/mei. Indien na deze twee bezoeken geen indicatie wordt
gevonden voor nest- en verblijfplaatsen van vleermuizen en huismus, kan het
onderzoek worden afgesloten (mei 2018). Indien er wel een indicatie voor
mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen is, dient het onderzoek volgens het
vleermuisprotocol te worden afgerond. Dit vervolgonderzoek bestaat uit 3
aanvullende veldbezoeken verspreid over de zomer van 2018. Na het laatste
veldbezoek (september 2018) kan dan een mitigatieplan worden opgesteld en
ontheffing worden aangevraagd.
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Aanvullend

Ecologisch

onderzoek

huismus

en

vleermuizen Bestemmingsplan Walboersweg 64
te Harbrinkhoek
BügelHajema Adviseurs, 9 juli 2018

KADER
Op het terrein van de Walboersweg te Harbrinkhoek bestaan plannen voor de
sloop van een groot oppervlak aan agrarische bedrijfsbebouwing, de realisatie
van enkele woningen en de versterking van de landschappelijke waarden door
middel van de aanleg van enkele singels en kleine bosjes. Om de
uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is op 13 december een inventarisatie
van natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of
aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) 1 of
het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Uit de inventarisatie is
naar voren gekomen dat er ten aanzien van de Wet Natuurbescherming geen
belemmeringen zijn voor van de uitvoering van het plan, behoudens een nader
onderzoek naar vleermuizen en huismus. Op 13 december kon tijdens het
veldbezoek niet met zekerheid worden vastgesteld of er op enkele plaatsen in
de schuren mogelijke vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zouden zijn en/of
jaarrond beschermde nestplaatsen van de huismus. Sneeuwval bemoeilijkte
het

onderzoek

naar

mogelijke

invliegopeningen

voor

vleermuizen

en

nestplaatsen voor de huismus.
PLANGEBIED
Het plangebied is gelegen in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap, een
paar honderd meter ten noorden van de kern Harbrinkhoek in de gemeente
Tubbergen. Het betreft een voormalige varkenshouderij met een grote
oppervlak aan stallen en andere agrarische gebouwen. Het terrein rond de
bebouwing is volledig verhard. Op enkele plaatsen zijn erfbeplanting en enkele
kleine bosjes aanwezig. Ook de agrarische cultuurgronden rond de bebouwing
maken deels deel uit van het plangebied. Deze gronden bestaan uit
kleinschalige graslanden en maispercelen, plaatselijk van elkaar gescheiden
door houtsingels. Er is veel reliëf aanwezig.
INVENTARISATIE
Het plangebied is op 18 juni 2018 wederom bezocht door een ecoloog van
BugelHajema

Adviseurs

waarbij

vooral

is

gekeken

of

er

geschikte

invliegopeningen voor vleermuizen aanwezig zijn en of er onder pannen daken
nesten van huismus aanwezig zijn. Tevens is tussen 19.00 en 21.30 het
plangebied onderzocht op de aanwezigheid van huismus en tussen 21.30 en
23.30 op de aanwezigheid van vleermuizen. Het was op deze dag zonnig en
helder weer, er stond geen wind en de avondtemperatuur bedroeg gemiddeld
21 graden Celsius. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een Pettersson
D240x ultrasounddetector. Met een Edirol R 09-RH zijn geluidsopnamen
gemaakt die later zijn geanalyseerd met behulp van het programma
Wavesurfer 1.8.5.
1

De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel
soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden.

TOETSING
De te slopen bebouwing bestaat overwegend uit schuren met een enkelwandig
golfplaten dak. Hierin bevinden zich geen nesten of verblijfplaatsen van
vleermuizen en vogels met jaarrond beschermde nesten. Een drietal schuren
met rood-pannendak, direct grenzend aan de Walboersweg, zijn op 18 juni
nader onderzocht.
Huismus
Over het algemeen sluiten de pannen vrij strak aan en bieden ze geen
geschikte nestplaatsen voor huismus. Op enkele plaatsen zijn de pannen echter
beschadigd en daaronder zouden er nesten van huismus aanwezig kunnen zijn
(zie onderstaande foto).

Op 18 juni zijn alle ‘beschadigde’ plekken onderzocht op de aanwezigheid van
nesten van huismus. Daartoe zijn plaatselijk de pannen opgelicht. Er zijn
daarbij geen nesten van huismussen aangetroffen. Tevens zijn gedurende de
gehele avond vanaf 19.00 uur geen huismussen gezien of gehoord. Omdat ook
de overige (te slopen) bebouwing geen geschikte nestmogelijkheden voor
huismussen bevat, is nader onderzoek naar huismus niet noodzakelijk.
Vleermuizen.
In het eerste onderzoek 13 december kon van de hierboven genoemde drie
schuren met pannendaken niet met zekerheid worden vastgesteld of er
invliegopeningen voor vleermuizen aanwezig waren. Met behulp van een ladder
zijn de gevels van de schuren op 18 juni nader bekeken. In de gevels van de
schuren bevinden zich geen openingen. Ook tussen de bakstenen en de
daklijsten bevinden zich geen kieren (zie onderstaande foto’s).

2

Alleen tussen de rand van de pannen en de daklijst, waarop de pannen rusten
bevindt zich een spleet. Bij het oplichten van de pannen bleek dat de spleet
enkele centimeters diep is en geen toegang geeft tot grotere ruimtes. Ook
deze gebouwen zijn daarom ongeschikt voor vleermuisverblijfplaatsen.
Aanvullend

op

dit

onderzoek

is

tussen

21.30

en

23.30

nog

een

vleermuisinventarisatie verricht. Er werden geen uitvliegende vleermuizen
vanuit de gebouwen waargenomen. Om 22.35 werd de eerste gewone
dwergvleermuis

waargenomen,

vliegend

vanuit

zuidelijke

richting

en

vervolgens foeragerend boven de erfbeplanting ten zuiden van de meest
zuidelijke schuur. Vanaf 22.53 werden met regelmatig twee foeragerende
gewone dwergvleermuizen waargenomen boven de zuidelijke erfbeplanting.
Om 23.05 werd een gewone dwergvleermuis waargenomen tussen de gebouwen
ten noorden van de Walboersweg. De waargenomen foeragerende vleermuizen
vertoonden geen binding met de gebouwen.
Op grond van het ontbreken van geschikte invliegopeningen voor vleermuizen,
gecombineerd met de aanvullende inventarisatie is nader onderzoek naar
vleermuizen niet nodig. Op grond van deze bevindingen behoeft het
vleermuisprotocol niet verder te worden gevolgd.
CONCLUSIE
Uit het aanvullend onderzoek is gebleken dat er zich in de te slopen
bedrijfsbebouwing geen jaarrond beschermde nesten van huismus bevinden.
Tevens is gebleken dat er geen verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn.
Het foerageergebied van vogels en vleermuizen wordt door de ingreep niet
aangetast: Veel grootschalige bebouwing verdwijnt, er komt in mindere mate
bebouwing voor terug. Daarnaast worden nieuwe groenelementen toegevoegd.
Een en ander leidt ertoe dat de waarde als foerageergebied voor vogels en
vleermuizen

zal

toenemen.

Er

is

geen

ecologische

vervolgonderzoek

noodzakelijk. Mits buiten de broedtijd van vogels wordt gewerkt is het plan in
het kader van Wet natuurbescherming uitvoerbaar.
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1

INLEIDING

1.1

Algemeen

In opdracht van Bugelhajema Adviseurs is in juni 2017 door Sigma Bouw & Milieu een milieukundig
vooronderzoek uitgevoerd betreffende de locatie aan de Walboersweg nr. 64 te Harbrinkhoek (gemeente
Tubbergen).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de
onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van
bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende de bodemopbouw en
geohydrologie van de onderzoekslocatie.
Het milieukundig vooronderzoek kan voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemischanalytisch onderzoek) worden uitgevoerd.
Op basis van de resultaten van het milieukundig vooronderzoek kan worden bepaald of een locatie als
milieuhygiënisch verdacht of onverdacht beschouwd dient te worden. Aan de hand van het milieukundig
vooronderzoek kan worden bepaald of vervolgonderzoek, in de vorm van een verkennend
bodemonderzoek conform NEN-5740, noodzakelijk en/of zinvol wordt geacht.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2008.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu worden verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) conform de protocollen 2001, 2002 en 2018.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.
1.2

Aanleiding van het milieukundig vooronderzoek

Aanleiding tot het laten instellen van een milieuhygiënische vooronderzoek vormt de geplande
woningbouw op de locatie.
Dit milieukundig vooronderzoek geeft inzicht in het voormalige gebruik van de betreffende locatie.
1.3

Doel van het onderzoek

Het milieukundig vooronderzoek heeft tot doel het inventariseren in hoeverre het bodemgebruik ter
plaatse van de onderzoekslocatie geleid kan hebben tot eventuele bodemverontreiniging.
Middels dit onderzoek wordt in kaart gebracht of er sprake is (geweest) van (voormalige) potentieel
bodembedreigende activiteiten op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.
1.4

Referentiekader van het onderzoek

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek
bij verkennend-, oriënterend- en nader bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5725 (vigerende versie)
(literatuur 1).
Op basis van het stroomschema (figuur 1 blz.14) uit de NEN 5725 is in dit geval een standaard
vooronderzoek volgens hoofdstuk 6 uit de NEN 5725 uitgevoerd.
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1.5

Opbouw van het rapport

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde:
- algemene informatie betreffende de locatie (hoofdstuk 2)
- bodemopbouw en geohydrologie (hoofdstuk 3)
- historische informatie betreffende de locatie (hoofdstuk 4)
- veldonderzoek (hoofdstuk 5)
- conclusie (hoofdstuk 6)

juli 2018
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2

ALGEMENE LOCATIEGEGEVENS

2.1

Algemeen

Voor het verzamelen van algemene gegevens betreffende de locatie zijn de volgende
informatiebron(nen) betrokken:
- situatie- en locatiegegevens; bron eigenaar en kadaster
2.2

Situatie- en locatiegegevens

In tabel 1 is een overzicht van de basisinformatie weergegeven.
tabel 1 overzicht basisinformatie
adres
Plaats
gemeente
topografisch overzicht
coördinaten
kadastrale aanduiding
oppervlakte onderzoekslocatie (uitbreiding)
toekomstig bodemgebruik
huidig bodemgebruik
voormalig bodemgebruik
ophogingen/dempingen/stortingen
opvullingen en verhardingen
toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of
verhardingsmaterialen
voorgaand
► niet bekend
bodemonderzoek
op de onderzoekslocatie
voorgaand
bodemonderzoek
in de omgeving

Walboersweg nr. 64
Harbrinkhoek
Tubbergen
Zie bijlage 1
X = 245,550, Y = 489,836
gemeente Tubbergen, sectie I nr. 6738 en
5208
ca. 10545 m2 en ca. 5208 m2
wonen met tuin
leegstaande schuren
varkenshouderij
niet bekend
In de bestaande bebouwing niet uit te
sluiten, in dit kader niet onderzocht

► niet bekend

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Walboersweg nr. 64, ten noorden van de kern van
Harbrinkhoek (gemeente Tubbergen).
Onderhavige onderzoek heeft betrekking op een deel van de locatie gelegen aan de Walboersweg nr. 64
te Harbrinkhoek (gemeente Tubbergen).
Op de locatie Walboersweg nr. 64 te Harbrinkhoek bevindt zich een bestaande twee-onder-een-kap
woning en een voormalige varkenshouderij met diverse gebouwen.
De eigenaar is voornemens om de bestaande stallen te slopen t.b.v. de nieuwbouw van woningen.
Het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw is thans bebouwd met schuren en bijgebouwen.
Het onderhavige onderzoeksgebied, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v.
de te slopen stallen en bijgebouwen, zoals weergegeven in bijlage 2. De onderzoekslocatie heeft een
oppervlakte van ca. 10.000 m2 (zie bijlage 2).
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich agrarische percelen.
Aan de zuidzijde grenst de locatie aan een naastgelegen woning (Walboersweg nr. 62).
Aan de westzijde grenst de locatie aan achtergelegen agrarische gronden.
Aan de noordzijde grenst de locatie aan achtergelegen agrarische gronden en de Walboersweg.
Aan de westzijde grenst de locatie aan achtergelegen agrarische gronden.
juli 2018

6

milieukundig vooronderzoek Walboersweg 64 te Harbrinkhoek

3

BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLGIE

De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst
grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl).
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 14 m+NAP.
In tabel 2 is de geohydrologische opbouw weergegeven.
tabel 2
diepte
m-mv
0-0.2

geohydrologische opbouw
Beschrijving

formatie

zand, matig grof

antropogeen

0.2-6.2

zand, matig grof

Drenthe, laagpakket van Schaarsbergen

6.2-7.7

klei, zwak grindig/zandig

Drenthe, laagpakket van Gieten

7.7-10

zand, zeer grof

Drenthe, laagpakket van Schaarsbergen

10-14

zand zeer grof

Appelscha, laagpakket van Weerdinge

14-17

zand uiterst grof

Peize

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit
onderzoek niet vastgesteld.
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.
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4

HISTORISCHE GEGEVENS

4.1

Algemeen

Om inzicht te verkrijgen in de activiteiten die in het verleden op het terrein hebben plaatsgevonden en de
hieraan gerelateerde, mogelijke, verdachte deellocaties, is een historisch onderzoek uitgevoerd.
De hieronder vermelde historische gegevens zijn ontleend aan gegevens die door de opdrachtgever zijn
verstrekt evenals gegevens verkregen van de gemeente Tubbergen, informatiebronnen Nazca-I,
tankbestand, bodemarchief), de bodematlas van de provincie Overijssel, het Bodemloket.nl (historische
bodembestanden HBB’s), het bestand van de Kamer van Koophandel en oude topografische kaarten
(Topotijdreis.nl).
De historische gegevens hebben betrekking op de terreinsituatie en voormalige activiteiten op de
onderzoekslocatie en in de directe omgeving.
Voor het verzamelen van historische gegevens betreffende de locatie zijn de volgende
informatiebron(nen) gegevens verzameld:
- gegevens uit het Hinderwet- Milieuarchief; bron gemeente Tubbergen, Bodemloket.nl en bodematlas
Overijssel;
- gegevens betreffende eventueel eerder uitgevoerde bodemonderzoeken; gemeente Tubbergen;
- historische gegevens van de locatie; bron gemeente Tubbergen, bodematlas Overijssel en
Bodemloket.nl;
- gegevens uit het Handelsregister; bron Kamer van Koophandel;
- gegevens uit oude topografische kaarten; bron Kadaster en Topotijdreis.nl.
4.2

Bodemgebruik in het heden en verleden

Walboersweg nr. 64 te Harbrinkshoek
Onderhavige onderzoek heeft betrekking op een deel van de locatie gelegen aan de Walboersweg nr. 64
te Harbrinkhoek (gemeente Tubbergen).
Op de locatie Walboersweg nr. 64 te Harbrinkhoek bevindt zich een bestaande twee-onder-een-kap
woning en een voormalige varkenshouderij met diverse gebouwen.
De eigenaar is voornemens om de bestaande stallen te slopen t.b.v. de nieuwbouw van woningen.
Het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw is thans bebouwd mest schuren en bijgebouwen.
Het onderhavige onderzoeksgebied, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel t.p.v.
de te slopen stallen en bijgebouwen, zoals weergegeven in bijlage 2. De onderzoekslocatie heeft een
oppervlakte van ca. 10.000 m2 (zie bijlage 2).
De bestaande woning dateert van 1979 (bron: Kadaster). Voor de stallen en bijgebouwen worden de
bouwjaren 1920, 1930, 1935, 1945,1955, 1978 en 2002 vermeld (bron: Kadaster).
Op basis van oude topografische kaarten van voor 1900 is op de onderzoekslocatie reeds bebouwing te
herkennen.


de onderzoekslocatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld als
- J.G.H. Busscher en J.H. Busscher-Wolters, Fokken en houden van varkens. KVK 53587936,
Vestigingsnr. 000023457805, vestiging opgeheven of verplaatst.
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4.3

Gemeentearchief Bouw- en Woningtoezicht

Ten behoeve van de onderzoekslocatie zijn in het verleden voor zover bekend bouwvergunningen
verleend.
4.4

Hinderwetarchief en/of Wet Milieubeheerarchief

Ten behoeve van de onderzoekslocatie zijn in het verleden de volgende milieuvergunning verleend:




4.5



4.6


4.7

21-2-1989 kennisgeving mestbassin Hinderwet.
20-7-2001 Wet Milieubeheer, opslag van vloeibare mest, de opslag van vaste mest (75 m3) en 4
bovengrondse tanks voor dieselolie (1.200 liter). De vorige vergunning was van februari 1998.
Op 20-11-2001 heeft een melding plaatsgevonden van het veranderen van de inrichting (minder
dieren, ventilatoren zijn verplaatst en er is een prefab put geplaatst voor het verpompen van mest).
Op 12-4-2012 heeft een melding plaatsgevonden van het veranderen van de inrichting (tanklokaal is
omgebouwd tot hygiënesluis en een berging is omgebouwd tot ziekenafdeling).
Archief onder- en bovengrondse brandstoftanks
Op de locatie bevonden zich 4 bovengrondse tanks voor dieselolie (1.200 liter) .
Er is verder geen andere informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid
van boven- of ondergrondse brandstoftanks t.p.v. de onderzoekslocatie.
Calamiteiten op of nabij de onderzoekslocatie
Er is de opdrachtgever evenals bij de gemeente Tubbergen geen informatie omtrent evt. (voormalige)
potentieel bodembedreigende calamiteiten op de onderzoekslocatie.
Dempingen en ophogingen



Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/sloten t.p.v.
de onderzoekslocatie.
● Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond (ophogingen),
verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de locatie.
4.8

Voorgaande bodemonderzoeken

 Er is geen informatie bekend dat op de onderzoekslocatie in het verleden een bodemonderzoek is
uitgevoerd.
 De gemeente beschikt niet over gemeentelijke bodeminformatie op grond waarvan redelijkerwijs
verondersteld zou kunnen worden dat de bodem op de betreffende percelen verontreinigd is.
● In de directe omgeving niet bekend.
4.9


Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie
De bestemming van de locatie wordt gewijzigd in wonen.
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4.10 Omgeving


In de directe omgeving bevinden zich voornamelijk agrarische percelen. Het is op voorhand
onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad) op de
bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.

4.11 Asbest





Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. de
onderzoekslocatie.
Op basis van de bodematlas van Overijssel geldt voor het erf aan de Walboersweg 64 een grote
kans op de aanwezigheid van asbest
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbesthoudend materiaal (afval/puin) ed. in de grond is
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.
Tijdens de locatie-inspectie is geconstateerd dat de daken van meerdere schuren bestaan uit
asbestverdacht plaatmateriaal. De daken zijn niet in alle gevallen voorzien van een afwateringsgoot
of een deugdelijke goot zodat evt. emissie (erosie) van asbestvezels (door weersinvloeden) naar de
onderliggende bodem wordt voorkomen.

4.12 Overig
ondergrondse infrastructuur in het heden verleden: (bron: opdrachtgever)
 Voor zover bekend bevindt zich op de onderzoekslocatie geen andere ondergrondse infrastructuur.
archeologische waarden:
(bron:gemeente/provincie)
 De locatie valt op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) voor zover na te gaan binnen
gebied met een lage verwachting. Voor aanvullende archeologische informatie wordt verwezen naar
de gemeente.
niet gesprongen explosieven:
(bron:gemeente/provincie)
 In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging
inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming
en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens.
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt
verwezen naar de gemeente.
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5

VELDONDERZOEK

5.1 Locatie-inspectie
Op 18 juni 2018 is een locatie bezoek uitgevoerd.
Op basis van een uitgevoerde locatie-inspectie zijn de volgende verdacht deellocaties geconstateerd:







de daken van meerdere schuren bestaan uit asbestverdacht plaatmateriaal. De daken zijn niet in alle
gevallen voorzien van een afwateringsgoot of een deugdelijke goot zodat evt. emissie (erosie) van
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen;
het voormalige opslag diesel met afleverpunt. Op de buitenmuur is dieselvlek zichtbaar;
op een deel van de locatie is sprake van een afvaldump;
de voormalige werktuigen berging;
de voormalige werkplaats;
de opslag vaste mest.
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6

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Op basis van de bekende gegevens betreffende de onderzoekslocatie Walboersweg 64 te Harbrinkhoek
is het volgende geconcludeerd:
●

●
●
●
●
●

Onderhavige onderzoek heeft betrekking op een deel van de locatie gelegen aan de Walboersweg
nr. 64 te Harbrinkhoek (gemeente Tubbergen).
Op de locatie Walboersweg nr. 64 te Harbrinkhoek bevindt zich een bestaande twee-onder-een-kap
woning en een voormalige varkenshouderij met diverse gebouwen.
De eigenaar is voornemens om de bestaande stallen te slopen t.b.v. de nieuwbouw van woningen.
Het terreindeel t.p.v. de geplande nieuwbouw is thans bebouwd mest schuren en bijgebouwen.
Het onderhavige onderzoeksgebied, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het terreindeel
t.p.v. de te slopen stallen en bijgebouwen, zoals weergegeven in bijlage 2. De onderzoekslocatie
heeft een oppervlakte van ca. 10.000 m2.
Op de locatie Walboersweg nr. 64 te Harbrinkshoek bevindt zich geruime tijd een veehouderij. De
bestaande woning dateert van 1979 (bron: Kadaster). Voor de stallen en bijgebouwen worden de
bouwjaren 1920, 1930, 1935, 1945,1955, 1978 en 2002 vermeld
Op basis van oude topografische bodemkaarten was voor 1900 reeds sprake van bebouwing op de
locatie.
Op de locatie hebben voor zover bekend geen calamiteiten plaatsgevonden.
Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bekend, in het verleden niet eerder bodemonderzoeken
uitgevoerd. Er is geen informatie bekend betreffende de bodemkwaliteit op de locatie.
Op basis van een uitgevoerde locatie-inspectie zijn de volgende verdacht deellocaties geconstateerd:
 de daken van meerdere schuren bestaan uit asbestverdacht plaatmateriaal. De daken zijn niet in
alle gevallen voorzien van een afwateringsgoot of een deugdelijke goot zodat evt. emissie (erosie)
van asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem wordt voorkomen;
 het voormalige opslag diesel met afleverpunt. Op de buitenmuur is dieselvlek zichtbaar;
 op een deel van de locatie is sprake van een afvaldump;
 de voormalige werktuigen berging;
 de voormalige werkplaats;
 de opslag vaste mest.

eindconclusie / hypothese
Op basis van de bekende geïnventariseerde gegevens en de veldinspectie, dient de onderzoekslocatie
(het erf met schuren en bijgebouwen), naar onze mening, op voorhand beschouwd als een
milieuhygiënisch verdachte locatie.
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen/aanbevelingen
Het onderhavige vooronderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de locatie (het erf met stallen
en bijgebouwen) gelegen aan de Walboersweg nr. 64 te Harbrinkhoek (zie bijlage 2).
Onderhavig onderzoek betreft slechts een vooronderzoek volgens NEN-5725 en kan daardoor geen
uitspraak doen omtrent de mileuhygiënische kwaliteit van de bodem t.p.v. de betreffende locatie.
Het onderhavige onderzoek geeft slechts inzicht in het bekende bodemgebruik vanuit het verleden.
Analyses van grond- en grondwatermonsters maken geen deel uit van milieukundig vooronderzoek in
het kader van de NEN-5725.
Derhalve kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de daadwerkelijke
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem t.p.v. de onderzoekslocatie.
Alleen een verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740 geeft een formele uitspraak over de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem.
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707 (grond) of NEN 5897 (puin).
De vermelde informatie betreffende de onderzoekslocatie is betrokken uit de beschikbare
informatiebronnen. T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde
bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
Opgemerkt dient te worden dat nooit kan worden uitgesloten dat zich op een locatie onbekende c.q.
illegale bodembedreigende activiteiten (brandgaten, stortingen, lozingen e.d) hebben voorgedaan, welke
de bodemkwaliteit t.p.v. een locatie negatief hebben beïnvloed.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade dan wel
enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke worden
genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de praktijk blijkt
dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.
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1

INLEIDING

1.1

Algemeen

In opdracht van BügelHajema Adviseurs is in de periode januari 2019 door
Sigma Bouw & Milieu een verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 en een
verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 uitgevoerd op een gedeelte van het
onbebouwde deel van het perceel gelegen aan de Walboersweg nr. 62-64 te Harbrinkshoek (gemeente
Tubbergen).
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2.
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het bodemgebruik
in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken besproken.
Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van de resultaten
van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek is op basis van
deze hypothese uitgevoerd.
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld
volgens de normen NEN-5725, NEN-5740+A1, NEN-5707 en zijn de veld- en
laboratoriumwerkzaamheden uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en
accreditatieschema’s.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd
en erkend door het ministerie van VROM. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn de
protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en
grondwatermonsters), 2002 (het nemen van grondwatermonsters) en 2018 (locatie-inspectie en
monsterneming asbest in bodem van toepassing.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.

1.2

Aanleiding van het onderzoek

Aanleiding tot de uitvoering van dit onderzoek vormt de wens inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van de
bodem in verband met een geplande herontwikkeling van de onderzoekslocatie.

1.3

Doel van het onderzoek

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.
Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie
heeft geleid tot verontreiniging.
Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten
aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie.
Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden
beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.
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Het verkennend onderzoek asbest in bodem volgens NEN-5707+C1 heeft in deze fase eerst alleen
betrekking gehad op de onverharde druppelzones t.p.v. vm. asbestdaken zonder dakgoot.
Het verkennend bodemonderzoek asbest in grond t.p.v. de druppelzones heeft tot doel om na te gaan of
de locatie al dan niet verdacht is op het voorkomen van asbesthoudende materialen op of in de toplaag
t.p.v. druppelzones.
Een volledig onderzoek asbest in grond t.p.v. het gehele plangebied, zoals opdrachtgever met de
gemeente heeft besproken, zal worden uitgevoerd na sloop van de gebouwen.

1.4

Referentiekader van het onderzoek

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de onderzoeksopzet
van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek,
onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1).
Het verkennend bodemonderzoek asbest in grond is uitgevoerd volgens gebruikelijke inzichten en
methoden volgens de NEN 5707+C1; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in
bodem en partijen grond; uitgifte augustus 2016 (literatuur 12).

1.5

Opbouw van het rapport

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

VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van
mogelijke bronnen van bodembelasting.
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).
In de NEN-5725 (2017) zijn zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems geformuleerd. Voor elke
afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende onderzoeksvragen te worden beantwoord.
De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per aanleiding omschreven in tabel 2.1.

tabel 2.1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek

aanleiding vooronderzoek
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een
bestemmingsplanprocedure en de geplande herontwikkeling van de onderzoekslocatie.
Het vooronderzoek is uitgevoerd conform paragraaf 6.2.1 “opstellen hypothese bodemkwaliteit ten
behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017).
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geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
• informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;
• informatie de gemeente Tubbergen (dossieronderzoek van beschikbare dossiers);
• informatie bodemloket.nl;
• informatie bodematlas Provincie Overijssel;
• www.topotijdreis.nl;
• voorgaande milieutechnische werkzaamheden;
• Kadaster/BAG Viewer;
• grondwaterkaart van Nederland;
• ahn.nl;
• Dinoloket.nl;
• handelsbestand van de Kamer van Koophandel;
• terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.

Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.
De onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.
locatiegegevens
In tabel 2.2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven.
tabel 2.2 overzicht basisinformatie
adres
plaats
gemeente
topografisch overzicht
coördinaten
kadastrale aanduiding
oppervlakte onderzoekslocatie (plangebied)
toekomstig bodemgebruik
huidig bodemgebruik
voormalig bodemgebruik
ophogingen/dempingen/stortingen
opvullingen en verhardingen
toepassing van asbesthoudende bouw-, bodem- of
verhardingsmaterialen
bijzonderheden:
► niet bekend

Walboersweg nr. 62-64
Harbrinkhoek
Tubbergen
Zie bijlage 1
X = 245,550, Y = 489,836
gemeente Tubbergen, sectie I nr. 6738
(ged.) en 5208 (ged.)
2
ca. 10.125 m
wonen met tuin
leegstaande schuren, erf, woning, tuin
varkenshouderij, erf, woning, tuin
niet bekend
in de bestaande bebouwing reeds
gesaneerd

De onderzoekslocatie is gelegen aan de Walboersweg nr. 62-64, ten noorden van de kern van
Harbrinkhoek (gemeente Tubbergen).
Onderhavige onderzoek heeft betrekking op een gedeelte van het onbebouwde deel van de locatie
gelegen aan de Walboersweg nr. 62-64 te Harbrinkhoek (gemeente Tubbergen). Het onderzochte deel
van de locatie, het beoogde plangebied is weergegeven in bijlage 2.
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Op de locatie Walboersweg nr. 64 te Harbrinkhoek bevindt zich een bestaande twee-onder-een-kap
woning. Tot de locatie Walboersweg nr. 62 behoort een voormalige varkenshouderij. Op dit deel van de
locatie bevinden zich zeven vm. stallen, een werktuigenschuur, enkele kleinere deels vervallen schuren
en een mestsilo.
De eigenaar is voornemens om de bestaande stallen en schuren af te breken t.b.v. de nieuwbouw van
woningen op de locatie.
Het onderzochte plangebied is thans nog deels bebouwd met de af te breken stallen en schuren.
Inpandig bevinden zich meest betonvloeren. In de meeste stallen bevinden zich mestkelders.
Het onbebouwde deel van de locatie is meest verhard met betonklinkers, beton, puin, asfaltgranulaat en
asfalt. Tussen het kadastrale perceel sectie I nr. 6738 en perceel sectie I nr. 5208 bevindt zich een deel
van de Walboersweg (dit deel is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten).
De overige onbebouwde en onverharde delen van het plangebied zijn als tuin, erf en groenstrook in
gebruik.
In de directe omgeving van de locatie bevinden zich meest agrarische percelen.
Aan de zuidzijde grenst de locatie aan een naastgelegen woning (Walboersweg nr. 62).
Aan de westzijde grenst de locatie aan achtergelegen agrarische gronden.
Aan de noordzijde grenst de locatie aan achtergelegen agrarische gronden en de Walboersweg.
Aan de westzijde grenst de locatie aan achtergelegen agrarische gronden.

afbakening onderzoekslocatie
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte plangebied,
zoals weergegeven in bijlage 2.
2
De onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, heeft een oppervlakte van ca. 10.000 m (zie bijlage 2).

voorgaande bodemonderzoeken
In tabel 2.3 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de
bodemkwaliteitskaart weergegeven.
tabel 2.3 overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart
adres locatie
voorgaande bodemonderzoeken
► Walboersweg 62-64

► niet bekend

omgeving (binnen 25
meter)

► niet bekend

informatie
bodemkwaliteitskaart

-
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voormalige en huidige bodemgebruik van de locatie
 Onderhavige onderzoek heeft betrekking op een gedeelte van het onbebouwde deel van de locatie
gelegen aan de Walboersweg nr. 64 te Harbrinkhoek (gemeente Tubbergen). Het onderzochte deel
van de locatie, het beoogde plangebied is weergegeven in bijlage 2.
Op de locatie Walboersweg nr. 64 te Harbrinkhoek bevindt zich een bestaande twee-onder-een-kap
woning. Tot de locatie Walboersweg nr. 62 behoort een voormalige varkenshouderij. Op dit deel van
de locatie bevinden zich zeven vm. stallen, een werktuigenschuur, enkele kleinere deels vervallen
schuren en een mestsilo.
De eigenaar is voornemens om de bestaande stallen en schuren af te breken t.b.v. de nieuwbouw
van woningen op de locatie.
Het onderzochte plangebied is thans nog deels bebouwd met de af te breken stallen en schuren.
Inpandig bevinden zich meest betonvloeren. In de meeste stallen bevinden zich mestkelders.
Het onbebouwde deel van de locatie is meest verhard met betonklinkers, beton, puin, asfaltgranulaat
en asfalt (asfalt en asfaltgranulaat is in dit onderzoek niet op teerhoudendheid onderzocht). Tussen
het kadastrale perceel sectie I nr. 6738 en perceel sectie I nr. 5208 bevindt zich een deel van de
Walboersweg (dit deel is in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten).
De overige onbebouwde en onverharde delen van het plangebied zijn als tuin, erf en groenstrook in
gebruik.
 De bestaande woning dateert van 1979 (bron: Kadaster). Voor de stallen en bijgebouwen worden de
bouwjaren 1920, 1930, 1935, 1945,1955, 1978 en 2002 vermeld (bron: Kadaster).


Op basis van oude topografische kaarten van voor 1900 is op de onderzoekslocatie reeds bebouwing
te herkennen. De bebouwing is in de loop der jaren uitgebreid en gewijzigd.



Ten behoeve van de bestaande bebouwing zijn in het verleden bouwvergunningen verleend.



Ten behoeve van de locatie zijn voor zover bekend de volgende milieuvergunning verleend:
 21-2-1989 kennisgeving mestbassin Hinderwet.
3
 20-7-2001 Wet Milieubeheer, opslag van vloeibare mest, de opslag van vaste mest (75 m ) en 4
bovengrondse tanks voor dieselolie (1.200 liter). De vorige vergunning was van februari 1998.
 Op 20-11-2001 heeft een melding plaatsgevonden van het veranderen van de inrichting (minder
dieren, ventilatoren zijn verplaatst en er is een prefab put geplaatst voor het verpompen van mest).
 Op 12-4-2012 heeft een melding plaatsgevonden van het veranderen van de inrichting (tanklokaal
is omgebouwd tot hygiënesluis en een berging is omgebouwd tot ziekenafdeling).



de onderzoekslocatie wordt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeld als
►J.G.H. Busscher en J.H. Busscher-Wolters, Fokken en houden van varkens. KVK 53587936,
vestigingsnr. 000023457805, vestiging opgeheven of verplaatst.



Op de locatie Walboersweg nr. 62, in de schuur ten noorden van de woning, Walboersweg 64,
bevonden zich in het leden vier bovengrondse tanks voor dieselolie (1.200 liter). De tanks stonden in
een lekbak.
Er is geen andere informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van
boven- of ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde plangebied.
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse brandstoftanks in het verleden
geplaatst of verplaatst zijn zonder melding, de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de
verkregen informatie.



Op de locatie Walboersweg nr. 62 was geruime tijd een veehouderij gevestigd. Het bedrijf is in de
loop der jaren steeds uitgebreid. De activiteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd.
In de stal/schuur ten noorden van de woning Walboersweg nr. 24 stonden vier bovengrondse
dieselolietanks in een lekbak (zie bijlage 2). Volgens informatie van een omwonende stond hier ook
een geringe olieopslag boven een lekbak.
In de kleine schuur ten noordoosten van de woning Walboersweg nr. 24 was een kleinschalige
werkplaats gesitueerd (zie bijlage 2). Deze werkplaats wordt door de huidige bewoners gebruikt voor
opslag.
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Ten oosten van de grote veestal bevindt zich een werktuigenschuur (zie bijlage 2). Hier werden in het
verleden machines gestald.
Achter de bebouwing aan de overkant van de Walboersweg was in het verleden sprake van een
opslag van vaste mest op een betonplaat (zie bijlage 2).
Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de
onderzoekslocatie.
 Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende activiteiten
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde
plangebied.
 Er is geen informatie omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten/ongewone
voorvallen op de onderzoekslocatie.
 Op de onderzoekslocatie, het beoogde plangebied, vinden thans geen bodembedreigende
activiteiten plaats. De locatie is niet meer bedrijfsmatig in gebruik.
 In de directe omgeving bevinden zich enkele woningen, boerderijen en agrarische percelen buiten de
bebouwde kom.
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving negatieve invloed hebben (gehad)
op de bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie.
verwachting aanwezigheid asbest in de bodem
 De daken van de meeste van de aanwezige schuren en stallen waren voorzien van asbesthoudende
dakplaten. De meeste schuren / stallen met asbest daken waren meest voorzien van dakgoten die er
voor zorgden dat evt. emissie (erosie) van asbestvezels (door weersinvloeden) naar de
onderliggende bodem (druppelzone) wordt voorkomen.
Twee daken waterde af zonder dakgoot. Het betreft de noordzijde van de werktuigenschuur en
oostzijde van de stal ten noorden van Walboersweg 24 (zie bijlage 2). De stal aan de overkant van de
Walboersweg, op perceel I 5208, is deels voorzien van een dakgoot. Het deel dat niet voorzien is van
een dakgoot watert af op een onderliggende laag asfaltgranulaat.
De asbestdaken zijn eind 2018 van de gebouwen gesaneerd. Na de sanering is een vrijgave meting
uitgevoerd.
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de bestaande bebouwing is niet uit te
sluiten (in dit kader niet onderzocht).
Op basis van de provinciale asbestsignaleringskaart geldt voor het erf een grote kans op de
aanwezigheid van asbest in de bodem.
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. de
onderzoekslocatie. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is begraven.
Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. de
onderzoekslocatie, t.p.v. het beoogde plangebied. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest
(afval/puin) ed. is begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend.
ondergrondse infrastructuur niet gesprongen explosieven
 geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden
 In Nederland zijn er niet gesprongen explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen explosieven kan een bedreiging
inhouden bij grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming
en uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name aangetroffen ter plaatse van
'strategische doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens.
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen van
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt
verwezen naar de gemeente.
archeologische waarden
 De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de vermelding “lage- , deels
hoge verwachting, deels verstoord”.
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toekomstige bodemgebruik
geplande herinrichting/ bouwplannen
 de nieuwbouw van woningen
geplande bedrijfsactiviteiten:
 niet bekend
geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten:
 niet bekend
bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Dienst
grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl).
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 13-14 m+NAP.
In tabel 2.4 is de geohydrologische opbouw weergegeven.
tabel 2.4
diepte
m-mv
0-1
1-6
6-8
8-10
10-14
14-17

geohydrologische opbouw
beschrijving
formatie
matig grove zanden
matig grove zanden
klei, zandig/grindig
zeer grove zanden
zeer grove zanden
uiterst grove zanden

Boxtel
Drente
Drente
Drente
Appelscha
Peize

pakket
deklaag
e
1 watervoerend
pakket

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit
onderzoek niet vastgesteld.
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door
drainepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen.
Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v. de
onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel).
Er is op voorhand geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde grond
(ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie.

(financieel-) juridische situatie
In tabel 2.5 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven.
tabel 2.5
financieel/juridische aspecten
kadastrale gegevens Tubbergen, sectie I nr. 6738 (ged.) en 5208 (ged.)
opdrachtgever/
belanghebbende
rechtspersonen
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens geen
nadere financieel juridische informatie verzameld.
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig
bodemonderzoek.
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2.1

Hypothese en onderzoeksstrategie

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele
bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan worden
opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan blijken dat de
onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt.
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat zich op de locatie aan de
Walboersweg nr. 62 in het verleden geruime tijd een veehouderij gevestigd was. Het bedrijf is in de
loop der jaren steeds uitgebreid. De activiteiten zijn enkele jaren geleden beëindigd.
In de stal/schuur ten noorden van de woning Walboersweg nr. 24 stonden vier bovengrondse
dieselolietanks in een lekbak (zie bijlage 2). Volgens informatie van een omwonende stond hier ook een
geringe olieopslag boven een lekbak.
In de kleine schuur ten noordoosten van de woning Walboersweg nr. 24 was een kleinschalige
werkplaats gesitueerd (zie bijlage 2). Deze werkplaats wordt door de huidige bewoners gebruikt voor
opslag.
Ten oosten van de grote veestal bevindt zich een werktuigenschuur (zie bijlage 2). Hier werden in het
verleden machines gestald.
Achter de bebouwing aan de overkant van de Walboersweg was in het verleden sprake van een opslag
van vaste mest op een betonplaat (zie bijlage 2).
Er is geen andere informatie omtrent evt. (voormalige) (bedrijfs)matige activiteiten op de
onderzoekslocatie (t.p.v. het plangebied).
Er is geen informatie over (voormalige) potentieel verdachte deellocaties (bronnen), (voormalige)
bodembedreigende activiteiten of evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten t.p.v. de
onderzoekslocatie (t.p.v. het beoogde plangebied).
NEN-5740+A1
De terreindelen t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietanks, de werktuigenschuur, de werkplaats en de
mestplaat zijn in dit onderzoek als potentieel verdachte deellocaties beschouwd en in dit onderzoek
separaat onderzocht. Het onderzoek t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietanks en de mestplaats is
uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting
met een duidelijke kern (VEP), volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.3, (literatuur 1).
Het onderzoek t.p.v. de vm. werktuigenschuur en de vm. werkplaats is uitgevoerd volgens de
onderzoeksstrategie voor verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE), volgens NEN 5740+A1, paragraaf
5.6, (literatuur 1).
Gezien het bedrijfsmatige gebruik is het overige deel van het erf van Waterdijk nr. 5 in eerste aanleg als
milieuhygiënisch "verdacht" aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. het
tot de onderzoekslocatie behorende deel van het erf van Waterdijk nr. 5 uitgevoerd conform de
bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.6 strategie voor een verdachte
locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging (VED-HE-NL), verdachte
bovengrond (literatuur 1).
De ondergrond is in dit onderzoek onderzocht volgens de strategie voor een onverdachte locatie, (ONVNL) paragraaf 5.1 van de NEN-5740.
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NEN-5707+C1
Ter plaatse van de diverse schuren en stallen op de locatie is asbestverdachte dakbedekking toegepast.
Op basis van de resultaten van het historisch vooronderzoek (toepassing van asbestverdachte
dakplaten) wordt de onderzoekslocatie in eerste aanleg beschouwd als een mogelijk verdachte locatie
voor de aanwezigheid van asbest in de bodem.
Om een volledig beeld te krijgen omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem dient binnen het
plangebied een onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 uitgevoerd te worden.
Een volledig onderzoek asbest in grond t.p.v. het gehele plangebied, zoals opdrachtgever met de
gemeente heeft besproken, zal worden uitgevoerd na sloop van de gebouwen.
Het verkennend onderzoek asbest in bodem volgens NEN-5707+C1 heeft in deze fase eerst alleen
betrekking gehad op onverharde druppelzones t.p.v. asbestdaken zonder deugdelijke dakgoot.
Door het ontbreken van een dakgoot kan emissie (erosie) van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende onverharde bodem (druppelzone) plaatsvinden.
Het verkennend bodemonderzoek asbest in grond t.p.v. de onverharde druppelzones heeft tot doel om
na te gaan of de locatie al dan niet verdacht is op het voorkomen van asbesthoudende materialen op of
in de toplaag.
Het onderzoek asbest in bodem t.p.v. de druppelzones is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie
“verkennend onderzoek op een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld,
volgens paragraaf 6.4.5. van de NEN-5707+C1 (verdachte toplaag).
Het onderzoek van een druppelzone wordt beperkt tot de bodemzone waar vezelmateriaal aanwezig kan
zijn door uitspoeling vanuit verweerde asbestcementplaten. In de meeste gevallen is de directe
verdachte bodemlaag ca. 1 m vanaf de dakrand tot 10 cm-mv. Deze bodemzone rondom het asbestdak
wordt per daklijn als één (deel)locatie beschouwd.
Conform de gehanteerde onderzoeksopzet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• visuele inspectie van de toplaag;
• het graven van inspectiegaten van 30 * 30 cm tot tenminste ca. 10 cm-mv.
• het plaatsen van boringen met een boordiameter van 12 cm, tot maximaal 2 m-mv.
• het visueel inspecteren van de ontgraven grond op de aanwezigheid van asbestverdachte
materialen.
• het bemonsteren van evt. asbestverdachte materialen.
• het analyseren van evt. asbestverdachte materialen conform NEN 5896.
• het analyseren van de uitgezeefde grond (fractie <20 mm) conform de NEN 5707
Om onderbouwd een uitspraak te kunnen doen over de concentratie asbest in de toplaag zijn in deze
fase van het onderzoek toplaaggrondmonsters onderzocht op het gehalte asbest.
De toetsing van de in dit onderzoek gemeten gehalten asbest is geschied aan de interventiewaarde uit
de circulaire bodemsanering 2009. Hierin zijn een interventiewaarde en een restconcentratie van 100
mg/kg d.s. gewogen asbestconcentratie vastgelegd. De gewogen norm bestaat uit de
serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie.
De resultaten uit dit onderzoek worden geïnterpreteerd volgens NEN 5707+C1 (grond).
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In tabel 2.6 is een overzicht van de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven.
tabel 2.6

gehanteerde onderzoeksstrategie
mogelijke verontreiniging
grond

grondwater

onderzoeksstrategie

vm. bovengrondse dieselolietanks
(ca. 25 m2)

minerale olie/BTEXN

minerale olie/BTEXN

VEP

(vm.) werkplaats
(ca. 30 m2)

minerale olie/BTEXN

minerale olie/BTEXN

VEP

vm. werktuigenberging
(ca. 175 m2)

zware metalen, minerale olie

zware metalen,
minerale olie

VEP

vm. vaste mestopslagplaats
(ca. 45 m2)

zware metalen, minerale olie

zware metalen,
minerale olie

VEP

overige onbebouwde deel van het
plangebied
(ca. 10.125 m2)

zware metalen, PAK’s,
minerale olie

zware metalen,
minerale olie

VED-HE-NL

asbest

-

VED-HE
(toplaag)

(deel)locatie

NEN-5740+A1

NEN-5707+C1
twee onverharde druppelzones t.p.v.
vm. asbestdaken
2
(ca. 50 m )
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3

VELDONDERZOEK

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

3.1

Uitvoering van het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de
protocollen 2001, 2002 en 2018.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste
boringen geprojecteerd.
Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van peilbuizen en het nemen van grondmonsters heeft
plaatsgevonden op 11 en 14 januari 2019.
Het maken van inspectiegaten en het nemen van grondmonsters heeft plaatsgevonden op 29 januari
2019.
Het bemonsteren van het grondwater is conform NEN-5740+A1 is een week na plaatsing van de
peilbuizen op 29 januari 2019 uitgevoerd.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse en dhr. M. van Wuykhuyse,
geregistreerde veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn
weergegeven op de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.
NEN-5740+A1
Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de locatie
inspectie zijn de volgende bijzonderheden opgemerkt:
● ten zuiden van de werktuigenberging en aan de noordwestgrens van de locatie bevindt zich een
puindepot (in dit onderzoek niet onderzocht)
● de muur t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietanks bevat een vlette vlek
● op het maaiveld rondom de stal op het perceel I 5208 bevinden zich puinresten, asfaltresten,
glasresten en restanten asbest verdacht materiaal
● plaatselijk bevindt zich op de locatie opslag van restanten afval
Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over het onbebouwde deel van de
onderzoekslocatie dat een zo representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen.
Alle boringen zijn uitgevoerd met behulp van een edelmanboor en geplaatst conform de eisen uit het
protocol 2001.
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.
In tabel 3.1 is een overzicht van de uitgevoerde veldwerkzaamheden in het kader van de NEN-5740+A1
opgenomen.
tabel 3.1
uitgevoerde veldwerkzaamheden NEN-5740+A1
deellocatie
boring tot
boring tot
peilbuis
0.5 m-mv
2.0 m-mv
vm. bovengrondse
4*
1
dieselolietank
vm. werktuigenberging 3
1
1
vm. werkplaats
2
1
1
vm. mestopslagplaats
2
1
overige onbebouwde
19
4
2
deel van de
onderzoekslocatie
*=boring tot 1 m-mv
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De geplaatste peilbuizen zijn opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0.5 meter beneden het grondwaterniveau.
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei).
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen.
De peilbuizen zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001.
monstername grond
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001.
monstername grondwater
Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor
monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de
bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten.
Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 11).
Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische
geleidbaarheid (EGV) bepaald.
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NEN-5707+C1
Het onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 heeft zich beperkt tot de onverharde
druppelzones onder schuren/stallen waar sprake was van een asbestdak zonder dakgoot.
Het betreft de noordzijde van de werktuigenschuur en oostzijde van de stal ten noorden van
Walboersweg 24, zie bijlage 2.
veiligheid
Bij een onderzoek asbest in bodem dienen de getroffen maatregelen inzake veiligheid en gezondheid in
overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie nr. 400 “Werken in en met verontreinigde bodem”
vigerende versie.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de veiligheidsvoorschriften uit protocol 2018
gehanteerd.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het vochtgehalte in de bodem gemeten. Het vochtgehalte
bedroeg in alle gevallen >10%. Bij een vochtpercentage van meer dan 10% zijn er geen risico’s t.a.v. het
vrijkomen van asbestvezels.
veldonderzoek
Het veldonderzoek heeft bestaan uit het inspecteren van de toplaag in combinatie met het graven van
inspectiegaten en het uitvoeren van handboringen tot de ongeroerde bodemlaag.
Conform de NEN-5707 wordt voor landbodem onderscheid gemaakt tussen drie te onderzoeken
bodemlagen:
1) het maaiveld (0.0-0.02 m-mv)
2) de bovengrond (0.02 m-mv-0.5 m-mv)
3) de ondergrond (0.5 m-mv-2.0 m-mv)
maaiveldinspectie
toplaag (0.0-0.02 m-mv)
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld
uitgevoerd. De inspectie heeft plaatsgevonden als is voorgeschreven in het protocol 2018.
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie
stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is
geïnspecteerd. Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen wordt de vindplaats gemarkeerd en
wordt het materiaal verzameld.
Bij de visuele inspectie is geen grond geroerd of onder (vaste) obstakels gekeken. Bij het aantreffen van
asbestverdachte materialen zijn deze bemonsterd (door middel van “hand-picking”).
Tevens is de inspectie-efficiëntie ingeschat. De inspectie-efficiëntie is onder andere afhankelijk van de
weersomstandigheden, de conditie van de toplaag (vochtig, vegetatie, vastgereden, plassen) en het
type grond (zand, klei).
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inspectiegaten
bovengrond (0.02-0.5 m-mv)
Het verkennend onderzoek asbest in bodem volgens NEN-5707+C1 heeft in deze fase eerst alleen
betrekking gehad op onverharde druppelzones t.p.v. asbestdaken zonder deugdelijke dakgoot.
Door het ontbreken van een dakgoot kan emissie (erosie) van asbestvezels (door
weersinvloeden) naar de onderliggende onverharde bodem (druppelzone) plaatsvinden.
In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond t.p.v. de onderzochte druppelzones is
onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de toplaag (0.0-0.1 m-mv).
Het onderzoek heeft zich beperkt tot de twee onderzochte druppelzones t.p.v. daklijnen van twee
2
schuren met een oppervlakte van ca. 50 m (zie bijlage 2).
In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond t.p.v. de druppelzones van twee
onderzochte schuren op de onderzoekslocatie zijn, teneinde een betrouwbare uitspraak te kunnen doen
m.b.t. het voorkomen van asbest in de grond, tien inspectiegaten van 0.3 m x 0.3 m tot max. ca. 0.1
meter minus maaiveld, op a-selecte wijze, gegraven m.b.v. een schop.
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle gegraven
inspectiegaten geprojecteerd.
Het uitgegraven materiaal is gezeefd over een 20 mm zeef en/of uitgeharkt (tandafstand 20 mm) en is
gescreend op de volgende aspecten:
• asbestverdachte restanten;
• bodemsamenstelling;
• afval- en puinrestanten.
De evt. aanwezige (asbest)verdachte delen groter dan ca. 20 mm zijn per soort en per inspectiegat
verzameld, gewogen en in gesloten plasticzakken aan het laboratorium aangeboden voor onderzoek op
asbest.
Van het uitgezeefde materiaal is op basis van de NEN 5707+C1 een representatief monster van ca. 10
kg uit de fractie <20 mm verzameld uit max. 5 gaten. De bemonstering van de fijne fractie (deeltjes < 20
mm) heeft plaatsgevonden volgens tabel 8, “Minimale greep- en monstergrootte”, uit de NEN 5707+C1.
In tabel 3.2 is een overzicht van inspectiegaten per terreindeel weergegeven.
tabel 3.2
inspectiegaten
terreindeel
druppelzone daklijn 1
druppelzone daklijn 2

inspectiegaten
G1 t/m G5 (a-select)
G6 t/m G10 (a-select)

handboringen
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Tevens is visueel onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de ondergrond.
Twee handboringen zijn doorgezet tot maximaal 2.0 m-mv. Hierbij is gebruik gemaakt
van een 12 cm edelman grondboor.
De vrijkomende grond is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.
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monstername grond en materialen
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende
bodemlaag bemonsterd.
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001 en 2018.
De visueel aangetroffen asbestverdachte materialen zijn op een adequate wijze verpakt en als
materiaalmonster aangeleverd aan het laboratorium.
Van het gezeefde materiaal <20 mm uit niet asbestverdachte inspectiegaten is, per max. 5
inspectiegaten een (meng)monster genomen bestaande uit twintig grepen van min. 0.5 kg.
Evt. asbestverdachte inspectiegaten zijn afzonderlijk bemonsterd middels twintig grepen van ca. 0.5 kg.
Na inspectie zijn de gaten weer gedicht met het uitgegraven materiaal.

3.2

Resultaten van het veldonderzoek

maaiveldinspectie
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld
uitgevoerd.
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie
stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is
geïnspecteerd.
In tabel 3.3 is de inspectie-efficiëntie van het maaiveld beschreven.
tabel 3.3
inspectie-efficiëntie maaiveld
deelgebied
inspectie-efficiëntie
druppelzones
70-80
daklijnen

conditie maaiveld
braak (>25% van het maaiveld is zichtbaar)

Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld geen asbest verdacht materiaal
aangetroffen.
bodemopbouw
De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen zijn
grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3.
In tabel 3.4 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven.
tabel 3.4
lokale bodemopbouw
bodemlaag
hoofdbestanddeel
m-mv
0.0-0.5
zand
0.5-3.85
zand
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veldmetingen grondwater
De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in tabel 3.5 weergegeven.
tabel 3.5
peilbuis

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

EGV
troebelheid
geleidingsvermogen (NTU)
µS/cm
1
2.5-3.5
1.97
5
5.4
450
12.5
5
2.85-3.85
2.21
5
6.1
620
7.8
9
1.8-2.8
1.26
5
6.2
470
8.9
13
1.7-2.7
1.16
5
5.7
960
7.7
15
2.2-3.2
1.51
5
6.2
480
14.1
16
2.4-3.4
1.66
5
6.4
510
11.8
In het genomen grondwatermonsters is een hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke
troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing
(minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt
zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 cm). Daarom
wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens
monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben (zwevende
stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in
het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen
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zintuiglijke waarnemingen
grond
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen.
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3.
In onderstaande tabel 3.6 is een overzicht opgenomen van afwijkende waarnemingen in het opgeboorde
materiaal.
tabel 3.6
boring

zintuiglijke waarnemingen
diepte
zintuiglijke waarnemingen
m-mv

4
0.0-0.5
baksteenresten
8
0.0-0.3
matig puinresten
11
0.0-0.5
baksteensporen
12
0.15-0.5
baksteensporen
13
0.0-0.2
asfaltgranulaatlaag met puinresten
13
0.2-0.6
asfaltgranulaatresten en puinresten
14/14
0.0-0.1
asfaltgranulaatlaag met puinresten
14/14A
0.1-0.4
asfaltgranulaatresten en puinresten
16
0.0-0.4
baksteenresten
19
0.0-0.3
baksteenresten
20
0.0-0.5
baksteensporen
22
0.45
gestaakt op obstructie
24
0.05-0.15 puinlaag
24
0.15-0.5
puinsporen
25
0.1-0.15
puinlaag
25
0.15-0.5
puinsporen
26
0.2-0.5
puinsporen
27
0.2-0.5
puinsporen
30
0.1-0.4
1 plaatje asbestverdacht materiaal
32
0.4-0.5
baksteenresten
33
0.2-0.5
baksteenresten
34
0.2-0.5
baksteenresten
36
0.0-0.2
asfaltgranulaatlaag met puinresten
36
0.2-0.5
baksteenresten
37
0.0-0.5
baksteenresten
38
0.0-0.5
baksteenresten
39
0.0-0.5
baksteenresten
40
0.0-0.5
puinresten
In het veld is gebleken dat het, in bodemlaag van 0.0-ca. 0.5 m-mv ter plaatse van de inspectiegaten G1
t/m G10 minder dan 50% bedraagt. In de gevallen met een bijmenging van <50% bodemvreemd
materiaal (fractie >20 mm) is de NEN 5707+C1 van toepassing.
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grondwater
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen.
asbest
In tabel 3.7 is een overzicht opgenomen van de aangetroffen asbestverdachte materialen op het
maaiveld en in de grond.
tabel 3.7

asbest op maaiveld en inspectiegaten

inspectiegat

G1 t/m G10

asbestverdacht

asbestverdacht materiaal

materiaal

grond in de fractie >20 mm

maaiveld

diepte (m-mv)

aantal gram

nee

0.0-0.5

-

*=veldvochtig gewicht
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4

CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde
milieulaboratorium van Eurofins Omegam (certificaat L086).
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Omegam is geaccrediteerd en erkend door het
ministerie van VROM.
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”.
4.1

Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek

NEN-5740+A1
grond
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn twintig grond(meng)monsters
samengesteld en geanalyseerd.
grondwater
Uit de geplaatste peilbuizen is per peilbuis een grondwatermonster genomen en geanalyseerd.
In onderstaande tabel 4.1 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, de
monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven.
tabel 4.1 analyse-schema
Monstercode

boringnummer(s)

diepte (m-mv)

zintuiglijke
waarnemingen

analysepakket

vm. bovengrondse dieselolietanks
bg-tanks-1
1

0.15-0.35 m-mv

-

bg-tanks-2

1A

0.11-0.31 m-mv

-

minerale olie / BTEXN
+AS3000
minerale olie / BTEXN
+AS3000

vm. werkplaats
werkplaats-1
werkplaats-2

9+10
11+12

0.1-0.5 m-mv
0.0-0.5 m-mv

puin

NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000

vm. werktuigenberging
werktuigenberging-1 5+6
werktuigenberging-2 7+8

0.0-0.5 m-mv
0.1-0.5 m-mv

-

NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000

vm. mestplaat
mestplaat

0.1-0.5 m-mv

puin

NEN-grond +AS3000
+AS3000

grond
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vervolg tabel 4.1 analyse-schema
Monstercode

boringnummer(s)

diepte (m-mv)

zintuiglijke
waarnemingen

analysepakket

0.0-0.5 m-mv
0.15-0.5 m-mv
0.0-0.5 m-mv
0.2-0.5 m-mv
0.0-0.5 m-mv
0.5-2.0 m-mv
1.0-2.0 m-mv

puin
puin
-

NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000
(*)
NEN-grond +AS3000

vm. bovengrondse dieselolietanks
(peilbuis)
1

2.5-3.5 m-mv

-

minerale olie / BTEXN
+AS3000

vm. werkplaats
(peilbuis)

1.8-2.8 m-mv

-

minerale olie / BTEXN
+AS3000

vm. werktuigenberging
(peilbuis)
5

2.85-3.85 m-mv

-

NEN-grondwater

(**)

vm. mestplaat
(peilbuis)

1.7-2.7 m-mv

-

NEN-grondwater

(**)

2.2-3.2 m-mv
2.4-3.4 m-mv

-

NEN-grondwater
(**)
NEN-grondwater

grond
overige deel van de locatie
MM1
1+18+28+29
MM2
24 t/m 27
MM3
30+31+35
MM4
19+32 t/m 34
MM5
20+36+37+38
MM6
15+18+20
MM7
16+17+19

(*)

grondwater

9

13

overige deel van de locatie
(peilbuis)
15
(peilbuis)
16

(**)

(1)

verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:
* NEN-grond
=
Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen,
PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en
lutum;
**NEN-water
=
Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen,
vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen,
chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform;
Zware metalen
=
barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink
(Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg);
Vluchtige aromaten=
Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)
Styreen (S) (BTEXNS);
PCB
=
Polychloorbifenylen;
PAK
=
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen;
VOH
=
Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.
Bromoform
=
Tribroommethaan
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NEN-5707+C1
Het uitgezeefde materiaal, fractie <20 mm, is onderzocht volgens NEN 5707+C1 (asbest in de fijne
fractie). Ter plaatse van de twee onderzochte druppelzones op de locatie zijn in totaal zijn twee
grondmengmonsters van de fractie <20 mm geanalyseerd op het gehalte asbest.
In onderstaande tabel 4.2 wordt de samenstelling van de grondmonsters, de monsternamediepte en de
uitgevoerde analyses weergegeven.
Er zijn geen verzamel materiaalmonsters geanalyseerd op het gehalte asbest.
tabel 4.2 analyse-schema
monstercode

inspectiegat

diepte (m-mv)

zintuiglijke
waarneming
asbest

analysepakket

G1 t/m G5
G6 t/m G10

0.0-0.1 m-mv
0.0-0.1 m-mv

-

asbest (NEN5898)
asbest (NEN5898)

grond

M1 (daklijn 1)
M2 (daklijn 2)

Opgemerkt wordt dat de fractie <500 ųm in dit stadium van het onderzoek kwalitatief is gecontroleerd om te kunnen
vaststellen of er aanleiding bestaat om een kwantitatieve bepaling van deze fractie uit te voeren. In de fractie <500
ųm is geen asbest aangetroffen.
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4.2

Toetsingscriteria

grond en grondwater (NEN-5740)
Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling
Bodemkwaliteit” (Staatscourant 22335, 02 november 2012) (literatuur 5)
2) de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”,
(Staatscourant 16675, 27 juni 2013) (literatuur 6)
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service van
de overheid voor grond, grondwater en waterbodem. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli
2013 van kracht is.
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard bodem”
(humus=10% en lutum=25%).
Generiek toetsingskader
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de
Circulaire bodemsanering.
Achtergrondwaarde (AW-2000):
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door
lokale verontreinigingsbronnen.
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland.
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit.
Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging.
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0.5:
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat er
sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende
een indicatiewaarde voor nader onderzoek.
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0.5) dient aanvullend/nader
bodemonderzoek in overweging genomen te worden.
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstig
geval van bodemverontreiniging.
Interventiewaarde:
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd.
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan
3
3
25 m grond of 100 m grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot sanering.
De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en de
verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s).
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu (onderzoek
RIVM).
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige situatie
alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het milieu.
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asbest in grond
In een brief van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal [ref: BWL/2004000321] van 3 maart 2004 is
bepaald dat:
● de interventiewaarde voor asbest in bodem, grond en baggerspecie van 100 mg/kg gewogen
(serpentijnasbest concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) bedraagt;
● de hergebruikswaarde voor de toepassing en het hergebruik van alle asbest bevattende
materialen (incl. grond, baggerspecie en puin(granulaat) van 100 mg/kg gewogen
(serpentijnasbest concentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) bedraagt.
Naar aanleiding van de Beleidsbrief Bodem (TK 24 december 2003, 28 663 en 28 199, nr. 13) de
Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 199, nr. 15) is
een toetsingskader beschreven voor de beoordeling van de milieukwaliteit van bodem en puin met
betrekking tot asbest. Dit toetsingskader is opgenomen als bijlage 3 in de Circulaire bodemsanering
2009 (gewijzigd per 3 april 2012, stc. Nr. 6563).
Per 24 februari 2000 is asbest opgenomen in de "Circulaire streefwaarden en interventiewaarden
bodemsanering", opgesteld door het Ministerie van VROM. Door het opnemen van asbest in deze
circulaire wordt de Wet Bodembescherming (Wbb) van toepassing verklaard op een met
asbest verontreinigde bodem.
Zowel in de Regeling bodemkwaliteit als in de circulaire wordt de interventiewaarde resp. maximale
waarde vastgesteld op 100 mg/kg gewogen asbest.
Aangezien de interventiewaarde op een niveau ligt waarbij sprake is van een verwaarloosbaar risico
wordt daarom getoetst aan de interventiewaarde.
Voor het berekenen van een gewogen concentratie wordt de concentratie aan serpentijn asbest
opgeteld bij 10 maal de concentratie aan amfibole asbest. Voor asbest in grond, baggerspecie en
puin(granulaat) is geen streefwaarde opgesteld.
Per 1 maart 2003 is de hergebruiksnorm voor toepassing en hergebruik van grond, baggerspecie
en puin(granulaat) verontreinigd met asbest herzien. De hergebruiksnorm is vastgesteld op een
gewogen concentratie van 100 mg/kg. Ten aanzien van de mate van verontreiniging kan formeel alleen
aan de (gewogen) interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. worden getoetst.
Bijlage 3 van de circulaire bodemsanering 2009 (saneringscriterium, protocol asbest) geeft aan, dat
indien gemiddeld meer dan 100 mg / kg d.s. gewogen asbest in de verdachte bodemlaag is gemeten, er
sprake is van een ernstige bodemverontreiniging ongeacht het volume waarin deze verontreiniging is
aangetroffen. Nadat de verontreiniging is ingekaderd is echter de gemiddelde concentratie asbest per
deellocatie of verdachte locatie bepalend voor de ernst en de omvang van de verontreiniging volgens de
circulaire. Indien de concentratie asbest meer dan 100 mg/ kg d.s. bedraagt dient een risicobeoordeling
te worden uitgevoerd om te bepalen of er onaanvaardbare risico’s zijn.
Van de bodemlagen waarin zintuiglijk asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in de fractie >16-20
mm is een berekening gemaakt van de asbestconcentratie. Hiertoe is gebruik gemaakt van de
navolgende formule:
Cmi=∑ (Mk x %k,I /100) / V x Ns x ds
waarin:
V (in dm3) : volume (V) van de sleuf of het gegraven gat.
Mk (in mg) : massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "k" (bijvoorbeeld
asbestplaatjes).
%k,i : gemiddeld % van asbestsoort "i" (bijv. chrysotiel) in de verzamelde asbesthoudende materialen
van type "k".
Ns (in kg/dm3) : stortgewicht van de grond/puin.
ds : percentage droge stof

februari 2019

27

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 en verkennend onderzoek asbest in
grond volgens NEN-5707+C1 Walboersweg nr. 62-64 te Harbrinkshoek

Indien sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging dient het bepalen van het
wettelijk voorgeschreven uiterste tijdstip van saneren (spoedeisendheid) te worden vastgesteld.
Het voornoemde is schematisch weergegeven in de Circulaire bodemsanering 2009 d.d. 3 april
2012, bijlage 3: Milieuhygiënisch Saneringscriterium Bodem, Protocol Asbest. Hiermee kan
stapsgewijs worden bepaald of sprake is van onaanvaardbare risico’s ten gevolge van de
aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest.
Voor inspectiegaten 30 cm x 30 cm geldt; indien voor een (deel)locatie en bodemlaag het gewogen
gehalte aan asbest (hoogste gehalte) groter is dan de helft van de interventiewaarde is nader onderzoek
noodzakelijk.

februari 2019

28

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 en verkennend onderzoek asbest in
grond volgens NEN-5707+C1 Walboersweg nr. 62-64 te Harbrinkshoek

4.3

Analyseresultaten en interpretatie

In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters,
gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de
onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten opgenomen.
4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond volgens NEN-5740+A1
boven- en ondergrond (0.0-2.0 m-mv)
In tabel 4.3 t/m 4.7 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de
toetsingswaarde.
tabel 4.3: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project
Certificaten
Toetsing
Toetsversie

OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
click voor settings
849257
T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa
3.0.0
Toetsdatum: 11 februari 2019 13:35

Parameters

Analyse
Eenheid
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Metalen ICP-AES
barium (Ba)
mg/kg ds
cadmium (Cd)
mg/kg ds
kobalt (Co)
mg/kg ds
koper (Cu)
mg/kg ds
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds
lood (Pb)
mg/kg ds
molybdeen (Mo)
mg/kg ds
nikkel (Ni)
mg/kg ds
zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
Vluchtige aromaten
benzeen
mg/kg ds
ethylbenzeen
mg/kg ds
naftaleen
mg/kg ds
o-xyleen
mg/kg ds
tolueen
mg/kg ds
xyleen (som m+p)
mg/kg ds
Sommaties aromaten
som xylenen (o/m/p)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen
PCB - 28
mg/kg ds
PCB - 52
mg/kg ds
PCB - 101
mg/kg ds
PCB - 118
mg/kg ds
PCB - 138
mg/kg ds
PCB - 153
mg/kg ds
PCB - 180
mg/kg ds
Sommaties
som PCBs (7)
mg/kg ds

februari 2019

Toetsing

AW

T

I

190
0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

555
6,8
102,5
115
18,075
290
95,75
67,5
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

190

2595

5000

1,5

20,75

40

0,2
0,2

0,65
55,1

1,1
110

0,2

16,1

32

0,45

8,725

17

0,02

0,51

1

Monster
5864283
bg-tanks-1, 01: 15-35
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.
0,2
25

10
25

93,6

93,6

< 35

< 120

B.Index

Monster
5864284
bg-tanks-2, 01A: 11-31
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.

0
0

0,5
25

10
25

0

93,2

93,2

0,004
T.Oordeel

@

-

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.1

< 0.18
< 0.18
< 0.035
< 0.18
< 0.18
< 0.35

-

0,1

< 0.52

-

-

0

< 35

< 120

0,006

B.Index

Monster
5864285
werkplaats-1, 09: 10-50, 10: 10-50
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.
T.Oordeel

0
0

4,2
1

10
25

0
0

0

91,4

91,4

@

0

21
< 0.2
<3
5,5
0,27
< 10
< 1.5
4
< 20

81
< 0.22
< 7.4
11
0,38
< 11
< 1.0
12
< 31

@
2.5 AW
-

0
0
0
0
0,006
0
0
0
0

40

95

-

0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
0,24
0,07
0,11
0,05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
0,24
0,07
0,11
0,05
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0,68

0,68

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017

0,005

< 0.012

0,004
T.Oordeel

@

-

0
0
0
0
0
0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.1

< 0.18
< 0.18
< 0.035
< 0.18
< 0.18
< 0.35

-

0,004

0,1

< 0.52

-

-

0

B.Index

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0

0
0
0
0
0
0
0,004
0
0
0
0
0
0
0
-

0

29

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 en verkennend onderzoek asbest in
grond volgens NEN-5707+C1 Walboersweg nr. 62-64 te Harbrinkshoek

tabel 4.4: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Metalen ICP-AES
barium (Ba)
mg/kg ds
cadmium (Cd)
mg/kg ds
kobalt (Co)
mg/kg ds
koper (Cu)
mg/kg ds
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds
lood (Pb)
mg/kg ds
molybdeen (Mo)
mg/kg ds
nikkel (Ni)
mg/kg ds
zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen
PCB - 28
mg/kg ds
PCB - 52
mg/kg ds
PCB - 101
mg/kg ds
PCB - 118
mg/kg ds
PCB - 138
mg/kg ds
PCB - 153
mg/kg ds
PCB - 180
mg/kg ds
Sommaties
som PCBs (7)
mg/kg ds

AW
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T

I

Monster 5864286
werkplaats2, 11: 0-50, 12: 15-50
Max. Bodemindex
5,156
Toetsoordeel
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Monster 5864287
werktuigenberging1, 05: 0-50, 06: 0-30
Max. Bodemindex
0,049
Toetsoordeel
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Monster 5864288
werktuigenberging2, 07: 10-50, 08: 0-30
Max. Bodemindex
0
Toetsoordeel
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

4,2
1

10
25

0
0

4,5
1

10
25

0
0

4,2
1,7

10
25

86,9

86,9

@

0

82,4

82,4

@

0

82,8

82,8

@

0

0
0

190
0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

555
6,8
102,5
115
18,075
290
95,75
67,5
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

< 20
< 0.2
<3
6,3
< 0.05
17
< 1.5
<4
20

< 54
< 0.22
< 7.4
12
< 0.05
26
< 1.0
<8
45

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 20
0,22
<3
14
< 0.05
16
< 1.5
<4
43

< 54
0,34
< 7.4
27
< 0.05
24
< 1.0
<8
96

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

25
< 0.2
<3
6,7
< 0.05
14
< 1.5
<4
24

97
< 0.22
< 7.4
13
< 0.05
21
< 1.0
<8
54

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

190

2595

5000

670

1600

8.4 AW

0,293

150

330

1.8 AW

0,029

53

130

-

0

2,8
52
16
50
17
19
9,9
14
8,8
11

2,8
52
16
50
17
19
9,9
14
8,8
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
0,14
0,11
1
0,52
0,56
0,32
0,33
0,18
0,18

< 0.035
0,14
0,11
1
0,52
0,56
0,32
0,33
0,18
0,18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
0,1
< 0.05
0,23
0,08
0,15
0,09
0,1
0,06
0,06

< 0.035
0,1
< 0.035
0,23
0,08
0,15
0,09
0,1
0,06
0,06

200

200

5,156

3,4

3,4

0,049

0,94

0,94

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017

0
0
0
0
0
0
0

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016
< 0.0016

0
0
0
0
0
0
0

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017
< 0.0017

0,005

< 0.012

0

0,005

< 0.011

0

0,005

< 0.012

1,5

0,02

20,75

0,51

40

1

5.0 I

-

2.3 AW

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
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tabel 4.5: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Parameters
Toetsing
Monster 5864289
Monster 5864290
Monster 5864291
mestplaat, 13: 20-50, 14: 10-50
MM1, 15: 20-50, 18: 20-50, 28: 0-50, 29: 20-50
MM2, 24: 15-50, 25: 15-50, 26: 20-50, 27: 20-50
Max. Bodemindex
0,087
Max. Bodemindex
0,004
Max. Bodemindex
1,883
Toetsoordeel
Toetsoordeel
Toetsoordeel
Analyse
Eenheid AW
T
I
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
4,8
10
0
1,6
10
0
2,5
10
0
Lutum
% (m/m ds)
1,9
25
0
1
25
0
1
25
0
Droogrest
droge stof
%
85,3
85,3
@
0
89
89
@
0
89,3
89,3
@
0
Metalen ICP-AES
barium (Ba)
mg/kg ds 190
555
920
37
140
@
0
< 20
< 54
@
0
< 20
< 54
@
0
cadmium (Cd)
mg/kg ds 0,6
6,8
13
0,29
0,44
0
< 0.2
< 0.24
0
< 0.2
< 0.24
0
kobalt (Co)
mg/kg ds 15
102,5
190
<3
< 7.4
0
<3
< 7.4
0
<3
< 7.4
0
koper (Cu)
mg/kg ds 40
115
190
28
53
1.3 AW 0,087
5,2
11
0
7,8
16
0
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15
18,075 36
0,05
0,07
0
< 0.05
< 0.05
0
< 0.05
< 0.05
0
lood (Pb)
mg/kg ds 50
290
530
23
34
0
< 10
< 11
0
13
20
0
molybdeen (Mo)
mg/kg ds 1,5
95,75
190
< 1.5
< 1.0
0
< 1.5
< 1.0
0
< 1.5
< 1.0
0
nikkel (Ni)
mg/kg ds 35
67,5
100
5
15
0
<4
<8
0
<4
<8
0
zink (Zn)
mg/kg ds 140
430
720
78
170
1.2 AW 0,052
< 20
< 33
0
22
52
0
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds 190
2595
5000
170
350
1.9 AW 0,033
< 35
< 120
0
350
1400
7.4 AW 0,252
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
< 0.05
< 0.035
0
< 0.05
< 0.035
0
1
1
0
fenantreen
mg/kg ds
0,1
0,1
0
< 0.05
< 0.035
0
11
11
0
anthraceen
mg/kg ds
< 0.05
< 0.035
0
< 0.05
< 0.035
0
2
2
0
fluoranteen
mg/kg ds
0,24
0,24
0
0,13
0,13
0
24
24
0
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
0,11
0,11
0
< 0.05
< 0.035
0
9,7
9,7
0
chryseen
mg/kg ds
0,16
0,16
0
0,07
0,07
0
8,9
8,9
0
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
0,1
0,1
0
< 0.05
< 0.035
0
4,9
4,9
0
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
0,14
0,14
0
< 0.05
< 0.035
0
6,2
6,2
0
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
0,15
0,15
0
< 0.05
< 0.035
0
2,5
2,5
0
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds
0,14
0,14
0
< 0.05
< 0.035
0
3,3
3,3
0
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds 1,5
20,75
40
1,2
1,2
0
0,48
0,48
0
74
74
1.8 I
1,883
Polychloorbifenylen
PCB - 28
mg/kg ds
< 0.001 < 0.0015
0
< 0.001 < 0.0035
0
< 0.001 < 0.0028
0
PCB - 52
mg/kg ds
< 0.001 < 0.0015
0
< 0.001 < 0.0035
0
< 0.001 < 0.0028
0
PCB - 101
mg/kg ds
< 0.001 < 0.0015
0
< 0.001 < 0.0035
0
< 0.001 < 0.0028
0
PCB - 118
mg/kg ds
< 0.001 < 0.0015
0
< 0.001 < 0.0035
0
< 0.001 < 0.0028
0
PCB - 138
mg/kg ds
< 0.001 < 0.0015
0
< 0.001 < 0.0035
0
< 0.001 < 0.0028
0
PCB - 153
mg/kg ds
< 0.001 < 0.0015
0
< 0.001 < 0.0035
0
< 0.001 < 0.0028
0
PCB - 180
mg/kg ds
< 0.001 < 0.0015
0
< 0.001 < 0.0035
0
< 0.001 < 0.0028
0
Sommaties
som PCBs (7)
mg/kg ds 0,02
0,51
1
0,005
< 0.010 0
0,005
< 0.024 0,004
0,005
< 0.020 0
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tabel 4.6: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Metalen ICP-AES
barium (Ba)
mg/kg ds
cadmium (Cd)
mg/kg ds
kobalt (Co)
mg/kg ds
koper (Cu)
mg/kg ds
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds
lood (Pb)
mg/kg ds
molybdeen (Mo)
mg/kg ds
nikkel (Ni)
mg/kg ds
zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen
PCB - 28
mg/kg ds
PCB - 52
mg/kg ds
PCB - 101
mg/kg ds
PCB - 118
mg/kg ds
PCB - 138
mg/kg ds
PCB - 153
mg/kg ds
PCB - 180
mg/kg ds
Sommaties
som PCBs (7)
mg/kg ds

AW
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Monster 5864292
MM3, 30: 10-40, 35: 0-50, 31: 0-50
Max. Bodemindex
0
Toetsoordeel
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Monster 5864293
MM4, 19: 0-30, 32: 40-50, 33: 20-50, 34: 20-50
Max. Bodemindex
0
Toetsoordeel
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Monster 5864294
MM5, 20: 0-50, 36: 20-50, 37: 0-50, 38: 0-50
Max. Bodemindex
0
Toetsoordeel
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

5,6
1

10
25

0
0

5,3
1,4

10
25

0
0

3,9
1

10
25

83,6

83,6

@

0

85

85

@

0

85,6

85,6

@

0

0
0

190
0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

555
6,8
102,5
115
18,075
290
95,75
67,5
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

< 20
< 0.2
<3
14
< 0.05
18
< 1.5
<4
24

< 54
< 0.21
< 7.4
26
< 0.05
27
< 1.0
<8
52

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 20
< 0.2
<3
10
0,06
17
< 1.5
<4
23

< 54
< 0.21
< 7.4
19
0,08
25
< 1.0
<8
50

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
< 0.2
<3
11
< 0.05
20
< 1.5
<4
24

81
< 0.22
< 7.4
21
< 0.05
30
< 1.0
<8
54

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

190

2595

5000

56

100

-

0

64

120

-

0

45

120

-

0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
0,08
< 0.05
0,06
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
0,08
< 0.035
0,06
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
0,11
< 0.05
0,07
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
0,11
< 0.035
0,07
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
0,12
0,05
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
0,12
0,05
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05

0,42

0,42

0

0,46

0,46

0

0,58

0,58

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0012
< 0.0012
< 0.0012
< 0.0012
< 0.0012
< 0.0012
< 0.0012

0
0
0
0
0
0
0

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0013
< 0.0013
< 0.0013
< 0.0013
< 0.0013
< 0.0013
< 0.0013

0
0
0
0
0
0
0

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0018
< 0.0018
< 0.0018
< 0.0018
< 0.0018
< 0.0018
< 0.0018

0,005

< 0.0088

0

0,005

< 0.0092

0

0,005

< 0.013

1,5

0,02

20,75

0,51

40

1

-

-

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0

-

0
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tabel 4.7: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Metalen ICP-AES
barium (Ba)
mg/kg ds
cadmium (Cd)
mg/kg ds
kobalt (Co)
mg/kg ds
koper (Cu)
mg/kg ds
kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds
lood (Pb)
mg/kg ds
molybdeen (Mo)
mg/kg ds
nikkel (Ni)
mg/kg ds
zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen
PCB - 28
mg/kg ds
PCB - 52
mg/kg ds
PCB - 101
mg/kg ds
PCB - 118
mg/kg ds
PCB - 138
mg/kg ds
PCB - 153
mg/kg ds
PCB - 180
mg/kg ds
Sommaties
som PCBs (7)
mg/kg ds

AW

Legenda
@
xI
x AW
-

T

I

Monster
5864295
Monster
5864296
MM6, 18: 150-200, 20: 150-200, 20: 100-150, 20: 50-100,
MM7,
18: 100-150,
16: 100-140,
18: 50-90,
19: 100-130,
15: 50-100
19: 150-200, 17: 150-200
Max. Bodemindex
0,004
Max. Bodemindex
0,004
Toetsoordeel
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.
T.Oordeel B.Index
Ana.Res.
Std.Res.
T.Oordeel B.Index
1,5
1

10
25

89,8

89,8

0
0

1
1

10
25

@

0

85,7

85,7

@

0

0
0

190
0,6
15
40
0,15
50
1,5
35
140

555
6,8
102,5
115
18,075
290
95,75
67,5
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

< 20
< 0.2
<3
11
< 0.05
12
< 1.5
<4
32

< 54
< 0.24
< 7.4
23
< 0.05
19
< 1.0
<8
76

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 20
< 0.2
<3
<5
< 0.05
< 10
< 1.5
<4
< 20

< 54
< 0.24
< 7.4
< 7.2
< 0.05
< 11
< 1.0
<8
< 33

@
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0

190

2595

5000

< 35

< 120

-

0

< 35

< 120

-

0

< 0.05
0,05
< 0.05
0,15
0,06
0,11
0,09
0,12
0,08
0,08

< 0.035
0,05
< 0.035
0,15
0,06
0,11
0,09
0,12
0,08
0,08

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05
< 0.05

< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035
< 0.035

0,81

0,81

0

0,35

< 0.35

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035

0
0
0
0
0
0
0

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035
< 0.0035

0,005

< 0.024

0,004

0,005

< 0.024

1,5

0,02

20,75

0,51

40

1

-

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
0
0
0
0
0
0

-

0,004

Geen toetsoordeel mogelijk
> Interventiewaarde
x maal Achtergrondwaarde
<= Achtergrondwaarde
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interpretatie onderzoeksresultaten grond
vm. bovengrondse dieselolietanks
bovengrond (0.15-0.35 m-mv)
Het bovengrondmonster ter plaatse van de vm. bovengrondse dieselolietanks (boring 1, traject 0.15-0.35
m-mv) bevat geen verhoogd gehalte minerale olie en/of vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde
en/of detectiewaarde.
Het bovengrondmonster ter plaatse van de vm. bovengrondse dieselolietanks (boring 1A, traject 0.110.31 m-mv) bevat geen verhoogd gehalte minerale olie en/of vluchtige aromaten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
vm. werkplaats
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster werkplaats1 (boring 9+10) t.p.v. de vm. werkplaats bevat een verhoogd
gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster werkplaats 1
overschrijdt de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de
bodemindex waarde (>0.5) wordt in dit geval in het onderzochte bovengrondmengmonster werkplaats 1
niet overschreden.
Het gemeten gehalte kwik voldoet bij toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde
bodemkwaliteitsklasse wonen.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster werkplaats 1 is op
basis van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan evt. zintuiglijk waargenomen bodemvreemde
bijmengingen o.i.d.
In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk
gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. zware metalen in de bovengrond gemeten. In
algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een
negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmengmonster werkplaats 1 niet verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster werkplaats2 (boring 11+12) t.p.v. de vm. werkplaats bevat een verhoogd
gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde en een verhoogd
gehalte minerale olie t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster werkplaats2 overschrijdt de
interventiewaarde in ruime mate
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster werkplaats 2 is op basis van
zintuiglijke waarnemingen mogelijk deels te relateren aan de zintuiglijk waargenomen bodemvreemde
bijmengingen (puindeeltjes).
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ontstaan bij de onvolledige verbranding van
koolstofbevattende materialen. Het zijn teerachtige stoffen die ontstaan bij de onvolledige verbranding
van koolstofhoudende materialen als hout, fossiele brandstoffen, tabak of (bij de mindere keukengoden)
levensmiddelen. De aanwezigheid van PAK’s in de bodem zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid van
teerhoudende of koolstofhoudende stoffen, zoals bv. koolas, verbrandingsresten of teerresten.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster werkplaats2 overschrijdt
de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde
(>0.5) wordt in dit geval in het onderzochte bovengrondmengmonster werkplaats2 niet overschreden.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster werkplaats2 overschrijdt bij
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde bodemkwaliteitsklasse industrie (er is sprake van niet
toepasbare grond).
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Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmonster werkplaats2 kan deels
samenhangen met het verhoogd gemeten gehalte PAK’s. Daarnaast kan het gemeten gehalte ook
samenhangen met de vm. activiteiten t.p.v. deze deellocatie.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmonster werkplaats2 niet verhoogd gemeten t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
vm. werktuigenberging
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster werktuigenberging1 (boring 5+6) t.p.v. de vm. werktuigenberging bevat een
verhoogd gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie t.o.v. de
achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten PAK’s en minerale olie in het bovengrondmengmonster
werktuigenberging1 overschrijden de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader
onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) wordt in deze gevallen in het onderzochte
bovengrondmengmonster werktuigenberging1 niet overschreden.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster werktuigenberging1
overschrijdt bij toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde bodemkwaliteitsklasse wonen
(= indicatief klasse industrie).
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmonster werktuigenberging1 niet verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster werktuigenberging2 (boring 7+8) t.p.v. de vm. werktuigenberging bevat
geen van de onderzochte stoffen verhoogd gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
vm. mestopslagplaats
bovengrond (0.1-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster mestplaat (boring 13+14) t.p.v. de vm. mestopslagplaats bevat een verhoogd
gehalte koper, zink (zware metalen) en minerale olie t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten koper, zink en minerale olie in het bovengrondmengmonster mestplaat
overschrijden de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de
bodemindex waarde (>0.5) wordt in deze gevallen in het onderzochte bovengrondmengmonster
mestplaat niet overschreden.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster mestplaat overschrijdt bij
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde bodemkwaliteitsklasse wonen (= indicatief klasse
industrie).
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmonster mestplaat1 niet verhoogd gemeten t.o.v.
de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
overige deel van de onderzoekslocatie
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 15+18+28+29) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 24 t/m 27) bevat een verhoogd gehalte polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde en een verhoogd gehalte minerale olie
t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt de
interventiewaarde in ruime mate
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Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster MM2 is op basis van zintuiglijke
waarnemingen mogelijk deels te relateren aan de zintuiglijk waargenomen bodemvreemde bijmengingen
(puindeeltjes). Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmonster werkplaats2 kan
deels samenhangen met het verhoogd gemeten gehalte PAK’s.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt de
achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5)
wordt in dit geval in het onderzochte bovengrondmengmonster MM2 niet overschreden.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt bij
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde bodemkwaliteitsklasse industrie (er is sprake van niet
toepasbare grond).
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmonster MM2 is niet direct te relateren.
Het gemeten gehalte minerale olie kan samenhangen met de aanwezigheid van PAK’s in de grond.
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmonster MM2 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM3 (boring 30+31+35) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM4 (boring 19+32 t/m 34) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM5 (boring 20+36 t/m 38) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM6 (boring 15+18+20) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM7 (boring 16+17+19) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000).
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde.
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater volgens NEN-5740+A1
In de tabel 4.8 en 4.9 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan
de toetsingswaarde.
tabel 4.8 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Project
Certificaten
Toetsing
Toetsversie

OPID 12760768#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbriclick voor settings
853533
T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
BoToVa
2.0.0
Toetsdatum: 11 februari 2019 13:28

Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
S
Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)
µg/l
50
cadmium (Cd)
µg/l
0,4
kobalt (Co)
µg/l
20
koper (Cu)
µg/l
15
Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l
0,05
lood (Pb)
µg/l
15
molybdeen (Mo)
µg/l
5
nikkel (Ni)
µg/l
15
zink (Zn)
µg/l
65
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
50
Vluchtige aromaten
benzeen
µg/l
0,2
ethylbenzeen
µg/l
4
naftaleen
µg/l
0,01
o-xyleen
µg/l
styreen
µg/l
6
tolueen
µg/l
7
xyleen (som m+p)
µg/l
Sommaties aromaten
som xylenen
µg/l
0,2
som xylenen
µg/l
0,2
Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
0,01
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
0,01
1,1-dichloorethaan
µg/l
7
1,1-dichlooretheen
µg/l
0,01
1,1-dichloorpropaan
µg/l
1,2-dichloorethaan
µg/l
7
1,2-dichloorpropaan
µg/l
1,3-dichloorpropaan
µg/l
cis-1,2-dichlooretheen µg/l
dichloormethaan
µg/l
0,01
monochlooretheen (vinylchloride)
µg/l
0,01
tetrachlooretheen
µg/l
0,01
tetrachloormethaan
µg/l
0,01
trans-1,2-dichlooretheen µg/l
trichlooretheen
µg/l
24
trichloormethaan
µg/l
6
Sommaties
som C+T dichlooretheen µg/l
0,01
som dichloorpropanen µg/l
0,8
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)
µg/l
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Monster 5874239
Pb1, 01-pb1: 250-350
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res. Std.Res.

Monster 5874240
Pb5, 05-pb5: 285-385
0
Max. Bodemindex
Voldoet aan Streefwaarde Toetsoordeel
T.Oordeel B.Index
Ana.Res. Std.Res.

T

I

337,5
3,2
60
45
0,175
45
152,5
45
432,5

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

325

600

< 50

-

15,1
77
35,005

30
150
70

< 0.2
< 0.2
< 0.02
< 0.1

153
503,5

300
1000

35,1
35,1

70
70

150,005
65,005
453,5
5,005

300
130
900
10

203,5

400

500,005
2,505
20,005
5,005

1000
5
40
10

262
203
10,005
40,4

Monster 5874241
Pb 9, 09-pb9: 180-280
0,026
Max. Bodemindex
Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel
T.Oordeel B.Index
Ana.Res. Std.Res.

0
Voldoet aan Streefwaarde
T.Oordeel B.Index

57
< 0.2
5,2
2,4
< 0.05
<2
<2
8,5
44

1.1 S
-

0,012
0
0
0
0
0
0
0
0

0

< 50

-

0

< 50

-

0

-

0
0
0
0

-

-

0
0
0
0

-

0
0

0
0
0
0
0
0
0

< 0.2
< 0.2
< 0.02
< 0.1

< 0.2
< 0.2

< 0.2
< 0.2
< 0.02
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2

< 0.2
< 0.2

-

0
0

0,2

-

0

0,2

-

0

0,2

-

0

-

500
400

< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.2

-

0
0
0
0,006
0
0
0
0
0
0
0,026
0,002
0,006
0
0
0

20
80

0,1
0,4

-

0,007
0

630

< 0.2

@

0

-

-

-
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tabel 4.9 gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid S
Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)
µg/l
50
cadmium (Cd)
µg/l
0,4
kobalt (Co)
µg/l
20
koper (Cu)
µg/l
15
Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l
0,05
lood (Pb)
µg/l
15
molybdeen (Mo)
µg/l
5
nikkel (Ni)
µg/l
15
zink (Zn)
µg/l
65
Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
50
Vluchtige aromaten
benzeen
µg/l
0,2
ethylbenzeen
µg/l
4
naftaleen
µg/l
0,01
o-xyleen
µg/l
styreen
µg/l
6
tolueen
µg/l
7
xyleen (som m+p)
µg/l
Sommaties aromaten
som xylenen
µg/l
0,2
Vluchtige chlooralifaten
1,1,1-trichloorethaan µg/l
0,01
1,1,2-trichloorethaan µg/l
0,01
1,1-dichloorethaan
µg/l
7
1,1-dichlooretheen
µg/l
0,01
1,1-dichloorpropaan
µg/l
1,2-dichloorethaan
µg/l
7
1,2-dichloorpropaan
µg/l
1,3-dichloorpropaan
µg/l
cis-1,2-dichlooretheen µg/l
dichloormethaan
µg/l
0,01
monochlooretheen (vinylchloride)
µg/l
0,01
tetrachlooretheen
µg/l
0,01
tetrachloormethaan
µg/l
0,01
trans-1,2-dichlooretheen µg/l
trichlooretheen
µg/l
24
trichloormethaan
µg/l
6
Sommaties
som C+T dichlooretheen µg/l
0,01
som dichloorpropanen µg/l
0,8
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform)
µg/l
Legenda
@
xS

T

I

Monster 5874242
Monster 5874243
Monster 5874244
Pb 13, 13-pb13: 170-270
Pb 15, 15-pb15: 220-320
Pb 16, 16-pb16: 240-340
Max. Bodemindex
0,487
Max. Bodemindex
0,122
Max. Bodemindex
0,087
Toetsoordeel
Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel
Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel
Overschrijding Streefwaarde
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index
Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

337,5
3,2
60
45
0,175
45
152,5
45
432,5

625
6
100
75
0,3
75
300
75
800

330
0,53
28
9,1
< 0.05
<2
2,7
43
160

6.6 S
1.3 S
1.4 S
2.9 S
2.5 S

0,487
0,023
0,1
0
0
0
0
0,467
0,129

120
< 0.2
8,8
3,6
< 0.05
<2
<2
12
67

2.4 S
1.0 S

0,122
0
0
0
0
0
0
0
0,003

100
< 0.2
7
5,4
< 0.05
<2
<2
11
62

2.0 S
-

0,087
0
0
0
0
0
0
0
0

325

600

< 50

-

0

< 50

-

0

< 50

-

0

15,1
77
35,005

30
150
70

-

< 0.2
< 0.2
< 0.02
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2

0
0
0
0
0
0
0

< 0.2
< 0.2
< 0.02
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2

-

300
1000

0
0
0
0
0
0
0

-

153
503,5

< 0.2
< 0.2
< 0.02
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2

0
0
0
0
0
0
0

35,1

70

0,2

-

0

0,2

-

0

0,2

-

0

150,005
65,005
453,5
5,005

300
130
900
10

-

500,005
2,505
20,005
5,005

1000
5
40
10

262
203

500
400

-

< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.2

-

0
0
0
0,006
0
0
0
0
0
0
0,026
0,002
0,006
0
0
0

< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.2

-

400

0
0
0
0,006
0
0
0
0
0
0
0,026
0,002
0,006
0
0
0

-

203,5

< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.2
< 0.2
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.2
< 0.2

-

0
0
0
0,006
0
0
0
0
0
0
0,026
0,002
0,006
0
0
0

10,005
40,4

20
80

0,1
0,4

-

0,007
0

0,1
0,4

-

0,007
0

0,1
0,4

-

0,007
0

630

< 0.2

@

0

< 0.2

@

0

< 0.2

@

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geen toetsoordeel mogelijk
<= Streefwaarde
x maal Streefwaarde
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interpretatie resultaten grondwater
vm. bovengrondse dieselolietanks
peilbuis 1 (2.5-3.5 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1, t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietanks bevat geen
verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de streefwaarde.
vm. werktuigenschuur
peilbuis 5 (2.85-3.85 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 5, t.p.v. de vm. werktuigenschuur bevat een verhoogd gehalte
barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 5
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex
waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden.
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater kan
worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in Nederland
regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder dat daarbij
sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. worden
veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen.
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen natuurlijk
verhoogde achtergrondwaarden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 5 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.
vm. werkplaats
peilbuis 9 (1.8-2.8 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 9, t.p.v. de vm. werkplaats bevat geen verhoogde gehalten
minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de streefwaarde.
vm. mestopslagplaats
peilbuis 13 (1.7-2.7 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 13 bevat een verhoogd gehalte barium, cadmium, kobalt, nikkel
en zink (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium, cadmium, kobalt, nikkel en zink (zware metalen) in het
grondwater ter plaatse van peilbuis 13 overschrijden de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor
nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) wordt in deze gevallen niet overschreden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 13 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.
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overige deel van de onderzoekslocatie
peilbuis 15 (2.2-3.2 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 15 bevat een verhoogd gehalte barium en zink (zware metalen)
t.o.v. de streefwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium en zink (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van
peilbuis 15 overschrijden de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de
bodemindex waarde (>0.5) wordt in deze gevallen niet overschreden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 15 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.
peilbuis 16 (2.4-3.4 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 16 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 16
overschrijdt de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex
waarde (>0.5) wordt in dit geval niet overschreden.
De overige onderzochte stoffen zijn in het grondwater t.p.v. peilbuis 16 niet verhoogd gemeten t.o.v. de
streefwaarde en/of detectiewaarde.

Opmerking:
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-dichlooretheen,
gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen.
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4.3.3 Asbest in grond en puin volgens NEN-5707+C1
In deze paragraaf zijn de resultaten van de analyses van de grondmonsters, gerelateerd aan
toetsingswaarden weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de onderzoeksresultaten besproken.
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten opgenomen.
De totale concentratie aan asbest per inspectiegat wordt conform NEN-5707+C1 bepaald door de
concentratie visueel zichtbaar asbest in de grove zeeffractie (fractie >20 mm) te sommeren met de
concentratie visueel niet zichtbaar asbest in de fijne zeeffractie (fractie <20 mm).
Door het gewicht te bepalen van de evt. handmatig verzamelde asbesthoudende materialen en dit te
delen door de massa (inhoud / soortelijk gewicht) van het betreffende inspectiegat wordt de concentratie
asbestverdacht materiaal in het inspectiesleuf bepaald. Deze concentratie moet echter nog worden
gecorrigeerd voor het percentage asbest in de materiaalmonsters dat door het laboratorium is bepaald.
De analyseresultaten van de materiaalmonsters, de grondmengmonsters en puinmengmonsters zijn
samen met de interpretatie opgenomen in de tabellen 4.10 t/m 4.12.
tabel 4.10: resultaten asbestanalyse materiaal verzamel monsters in de fractie > 20 mm
Monsteromschrijving

Vorm

Asbestgehalte (%)

(inspectiegat)

Serpentijn

G1 t/m G10

-

Amfibool

chrysotiel

Amosiet

crocidoliet

(mg)

(mg)

(mg)

-

-

-

Toelichting
HB = hecht gebonden
NB = niet beoordeeld
tabel 4.11: resultaten asbestanalyses grondmengmonsters uit de fractie <20 mm
inspectiegat

monstercode

diepte

gewogen asbestconcentratie < 20 mm

in m-mv

serpentijn

amfibool

asbest
(gewogen)

crysotiel

amosiet

crocidoliet

mg/kg

G1 t/m G5 (grond)

M1

0.0-0.1

ja

-

ja

0.2

G6 t/m G10 (grond)

M2

0.0-0.1

-

-

-

<0.2

Op de analysecertificaten staan de bovengrenzen van de analyses vermeld. Deze gelden als
detectiegrenzen en zijn qua hoogte afhankelijk van de onderzochte monstervolumes en de samenstelling
van de monsters.
tabel 4.12: Overschrijdingstabel resultaten totaal asbestanalyses
inspectiegat
(m-mv)

G1 t/m G5
(0.0-0.1)
G6 t/m G10
(0.0-0.1)

Berekende asbestconcentratie
(fractie > 20 mm)
mg/kg d.s. (gewogen)
gem.
ondergrens
bovengrens
conc.

Asbestconcentratie
(fractie < 20 mm)
mg/kg d.s. (gewogen)
gem.
ondergrens
conc.

0

0

0

0.2

0

0

0

<0.2

Totale asbestconcentratie
mg/kg d.s. (gewogen)
bovengrens

gem.
conc.

ondergrens

bovengrens

-

-

-

-

-

-

0.2
(+/-)
<0.2
(-)

-

-

toelichting
* =gehalte is indicatief van betreffend monster is de fractie <20 mm niet onderzocht
** = gehalte is indicatief van betreffend monster is de fractie >20 mm is geschat
- =geen asbest aangetoond (concentratie beneden of gelijk aan de bepalingsgrens)
+/- =concentratie boven de bepalingsgrens en beneden of gelijk aan de interventiewaarde: licht verhoogd
+ =concentratie boven de interventiewaarde: sterk verhoogd
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interpretatie resultaten
NEN-5707+C1 (asbest in grond)
maaiveld (toplaag)
Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld t.p.v. de locatie geen asbest verdacht
materiaal aangetroffen.
druppelzone (0.0-0.1 m-mv)
toplaag (0.02-0.1 m-mv)
Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G5 is in de toplaag van de druppelzone daklijn 1 zintuiglijk
geen asbesthoudend materiaal waargenomen.
In het geanalyseerde toplaagmengmonster M1 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G1 t/m G5 is
een gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten van 0.2 mg/kg d.s. De fractie <20 mm bevat
serpentijn en amfibool asbest. In de zeeffractie <0.5 mm zijn tevens enkele losse vezels waargenomen.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in toplaag t.p.v. de
inspectiegaten G1 t/m G5 bedraagt ter indicatie 0.2 mg/kg d.s en is daarmee indicatief verhoogd t.o.v.
de bepalingsgrens, de interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest in grond wordt niet overschreden.
Het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) wordt in dit geval eveneens niet overschreden.
De grond uit de toplaag van de druppelzone daklijn 1 uit de inspectiegaten G1 t/m G5 is indicatief licht
verontreinigd met asbest, verontreinigd onder de interventiewaarde.
Ter plaatse van de inspectiegaten G6 t/m G10 is in de toplaag van de druppelzone daklijn 2 zintuiglijk
geen asbesthoudend materiaal waargenomen.
In het geanalyseerde toplaagmengmonster M2(zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G6 t/m G10
is een gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten van <0.2 mg/kg d.s.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in toplaag t.p.v. de
inspectiegaten G6 t/m G10 bedraagt ter indicatie <0.2 mg/kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. de
bepalingsgrens of de interventiewaarde voor asbest.
De grond uit de toplaag van de druppelzone daklijn 2 uit de inspectiegaten G6 t/m G10 is niet
aantoonbaar verontreinigd met asbest.
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek en verkennend
onderzoek asbest in grond worden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan
5.1

verkennend milieukundig bodemonderzoek NEN 5740+A1

grond
vm. bovengrondse dieselolietanks
bovengrond (0.15-0.35 m-mv)
Het bovengrondmonster ter plaatse van de vm. bovengrondse dieselolietanks (boring 1, traject 0.15-0.35
m-mv) bevat geen verhoogd gehalte minerale olie en/of vluchtige aromaten t.o.v. de achtergrondwaarde
en/of detectiewaarde.
Het bovengrondmonster ter plaatse van de vm. bovengrondse dieselolietanks (boring 1A, traject 0.110.31 m-mv) bevat geen verhoogd gehalte minerale olie en/of vluchtige aromaten t.o.v. de
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
vm. werkplaats
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster werkplaats1 (boring 9+10) t.p.v. de vm. werkplaats bevat een verhoogd
gehalte kwik (zware metalen) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte kwik (zware metalen) in het bovengrondmengmonster werkplaats 1
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet en
geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek.
Het gemeten gehalte kwik voldoet bij toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde
bodemkwaliteitsklasse wonen.
Bovengrondmengmonster werkplaats2 (boring 11+12) t.p.v. de vm. werkplaats bevat een verhoogd
gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde en een verhoogd
gehalte minerale olie t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster werkplaats2 overschrijdt de
interventiewaarde in ruime mate en geeft daardoor aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Geadviseerd wordt om het geanalyseerde bovengrondmengmonster werkplaats2 uit te splitsen en de
afzonderlijke deelmonsters te onderzoeken op het gehalte PAK. Op deze wijze wordt het verhoogd
gemeten gehalte PAK in het bovengrondmengmonster werkplaats2 geverifieerd en ontstaat meer inzicht
in de ruimtelijke verdeling van de verontreiniging. Indien na uitsplitsing wederom gehalten PAK hoger
dan de tussenwaarde of bodemindex waarde >0.5 worden gemeten is een nader (afperkend) onderzoek
noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de omvang van de verontreiniging.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster werkplaats2 overschrijdt
de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet en geeft
daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het instellen
van aanvullend onderzoek.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster werkplaats2 overschrijdt bij
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde bodemkwaliteitsklasse industrie (er is sprake van niet
toepasbare grond).
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vm. werktuigenberging
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster werktuigenberging1 (boring 5+6) t.p.v. de vm. werktuigenberging bevat een
verhoogd gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie t.o.v. de
achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten PAK’s en minerale olie in het bovengrondmengmonster
werktuigenberging1 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex
waarde (>0.5) niet en gevent daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen
directe aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster werktuigenberging1
overschrijdt bij toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde bodemkwaliteitsklasse wonen
(= indicatief klasse industrie).
Bovengrondmengmonster werktuigenberging2 (boring 7+8) t.p.v. de vm. werktuigenberging bevat
geen van de onderzochte stoffen verhoogd gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
vm. mestopslagplaats
bovengrond (0.1-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster mestplaat (boring 13+14) t.p.v. de vm. mestopslagplaats bevat een verhoogd
gehalte koper, zink (zware metalen) en minerale olie t.o.v. de achtergrondwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten koper, zink en minerale olie in het bovengrondmengmonster mestplaat
overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet
en geven daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster mestplaat overschrijdt bij
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde bodemkwaliteitsklasse wonen (= indicatief klasse
industrie).
overige deel van de onderzoekslocatie
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM1 (boring 15+18+28+29) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 24 t/m 27) bevat een verhoogd gehalte polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde en een verhoogd gehalte minerale olie
t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt de
interventiewaarde in ruime mate en geeft daardoor aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Geadviseerd wordt om het geanalyseerde bovengrondmengmonster MM2 uit te splitsen en de
afzonderlijke deelmonsters te onderzoeken op het gehalte PAK. Op deze wijze wordt het verhoogd
gemeten gehalte PAK in het bovengrondmengmonster MM2 geverifieerd en ontstaat meer inzicht in de
ruimtelijke verdeling van de verontreiniging. Indien na uitsplitsing wederom gehalten PAK hoger dan de
tussenwaarde of bodemindex waarde >0.5 worden gemeten is een nader (afperkend) onderzoek
noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de omvang van de verontreiniging.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt de
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet en
geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek.
Het verhoogd gemeten gehalte minerale olie in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt bij
toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit de waarde bodemkwaliteitsklasse industrie (er is sprake van niet
toepasbare grond).
Bovengrondmengmonster MM3 (boring 30+31+35) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Bovengrondmengmonster MM4 (boring 19+32 t/m 34) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
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Bovengrondmengmonster MM5 (boring 20+36 t/m 38) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
ondergrond (0.5-2.0 m-mv)
Ondergrondmengmonster MM6 (boring 15+18+20) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
Ondergrondmengmonster MM7 (boring 16+17+19) bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd
gemeten t.o.v. de achtergrondwaarde en/of detectiewaarde.
grondwater
vm. bovengrondse dieselolietanks
peilbuis 1 (2.5-3.5 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 1, t.p.v. de vm. bovengrondse dieselolietanks bevat geen
verhoogde gehalten minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de streefwaarde.
vm. werktuigenschuur
peilbuis 5 (2.85-3.85 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 5, t.p.v. de vm. werktuigenschuur bevat een verhoogd gehalte
barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 5
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet en
geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek.
vm. werkplaats
peilbuis 9 (1.8-2.8 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 9, t.p.v. de vm. werkplaats bevat geen verhoogde gehalten
minerale olie en vluchtige aromaten t.o.v. de streefwaarde.
vm. mestopslagplaats
peilbuis 13 (1.7-2.7 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 13 bevat een verhoogd gehalte barium, cadmium, kobalt, nikkel
en zink (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium, cadmium, kobalt, nikkel en zink (zware metalen) in het
grondwater ter plaatse van peilbuis 13 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek)
en de bodemindex waarde (>0.5) niet en geven daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze
mening, geen directe aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
overige deel van de onderzoekslocatie
peilbuis 15 (2.2-3.2 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 15 bevat een verhoogd gehalte barium en zink (zware metalen)
t.o.v. de streefwaarde.
De verhoogd gemeten gehalten barium en zink (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van
peilbuis 15 overschrijden de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde
(>0.5) niet en geven daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe
aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
peilbuis 16 (2.4-3.4 m-mv)
Het grondwater ter plaatse van peilbuis 16 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de
streefwaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte barium (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van peilbuis 16
overschrijdt de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex waarde (>0.5) niet en
geeft daardoor uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding tot het
instellen van aanvullend onderzoek.
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Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg
deels als milieuhygiënisch verdacht aangemerkt.
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet vrij is van
bodemverontreiniging.
Bovengrondmengmonster werkplaats2 (boring 11+12) t.p.v. de vm. werkplaats bevat o.a. een verhoogd
gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster werkplaats2 overschrijdt de
interventiewaarde in ruime mate en geeft daardoor aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Geadviseerd wordt om het geanalyseerde bovengrondmengmonster werkplaats2 uit te splitsen en de
afzonderlijke deelmonsters te onderzoeken op het gehalte PAK. Op deze wijze wordt het verhoogd
gemeten gehalte PAK in het bovengrondmengmonster werkplaats2 geverifieerd en ontstaat meer inzicht
in de ruimtelijke verdeling van de verontreiniging. Indien na uitsplitsing wederom gehalten PAK hoger
dan de tussenwaarde of bodemindex waarde >0.5 worden gemeten is een nader (afperkend) onderzoek
noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de omvang van de verontreiniging.
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 24 t/m 27) bevat een o.a. verhoogd gehalte polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt de
interventiewaarde in ruime mate en geeft daardoor aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Geadviseerd wordt om het geanalyseerde bovengrondmengmonster MM2 uit te splitsen en de
afzonderlijke deelmonsters te onderzoeken op het gehalte PAK. Op deze wijze wordt het verhoogd
gemeten gehalte PAK in het bovengrondmengmonster MM2 geverifieerd en ontstaat meer inzicht in de
ruimtelijke verdeling van de verontreiniging. Indien na uitsplitsing wederom gehalten PAK hoger dan de
tussenwaarde of bodemindex waarde >0.5 worden gemeten is een nader (afperkend) onderzoek
noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de omvang van de verontreiniging.
Voor het overige bevat de grond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie plaatselijk
enkele stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde.
De onderzoeksresultaten stemmen overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde hypothese
wordt aanvaard. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit
heeft plaatsgevonden.
De vooraf gehanteerde hypothese is gezien de doelstelling van het onderzoek alsmede de bekende
onderzoeksresultaten, naar onze mening, onvoldoende om conclusies te verbinden betreffende de
kwaliteit van de bodem t.p.v. de onderzoekslocatie.
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5.2

verkennend onderzoek asbest in grond NEN 5707+C1

maaiveld (toplaag)
Op basis van de visuele locatie-inspectie is op het maaiveld t.p.v. de locatie geen asbest verdacht
materiaal aangetroffen.
druppelzone (0.0-0.1 m-mv)
toplaag (0.02-0.1 m-mv)
Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G5 is in de toplaag van de druppelzone daklijn 1 zintuiglijk
geen asbesthoudend materiaal waargenomen.
In het geanalyseerde toplaagmengmonster M1 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G1 t/m G5 is
een gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten van 0.2 mg/kg d.s. De fractie <20 mm bevat
serpentijn en amfibool asbest. In de zeeffractie <0.5 mm zijn tevens enkele losse vezels waargenomen.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in toplaag t.p.v. de
inspectiegaten G1 t/m G5 bedraagt ter indicatie 0.2 mg/kg d.s en is daarmee indicatief verhoogd t.o.v.
de bepalingsgrens, de interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest in grond wordt niet overschreden.
Het criterium voor nader onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) wordt in dit geval eveneens niet overschreden.
De grond uit de toplaag van de druppelzone daklijn 1 uit de inspectiegaten G1 t/m G5 is indicatief licht
verontreinigd met asbest, verontreinigd onder de interventiewaarde.
Ter plaatse van de inspectiegaten G6 t/m G10 is in de toplaag van de druppelzone daklijn 2 zintuiglijk
geen asbesthoudend materiaal waargenomen.
In het geanalyseerde toplaagmengmonster M2(zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G6 t/m G10
is een gemiddeld gewogen concentratie asbest gemeten van <0.2 mg/kg d.s.
Het totale gemiddeld gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in toplaag t.p.v. de
inspectiegaten G6 t/m G10 bedraagt ter indicatie <0.2 mg/kg d.s en is daarmee niet verhoogd t.o.v. de
bepalingsgrens of de interventiewaarde voor asbest.
De grond uit de toplaag van de druppelzone daklijn 2 uit de inspectiegaten G6 t/m G10 is niet
aantoonbaar verontreinigd met asbest.
Toetsing hypothese
Op basis van de vooraf in paragraaf 2.4 gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als
verdacht voor asbest aangemerkt.
Uit het onderzoek is gebleken dat de toplaag t.p.v. de inspectiegaten G1 t/m G5 onder de druppelzone
van daklijn 1 een gehalte asbest bevat dat onder de interventiewaarde ligt.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de vooraf gestelde onderzoekshypothese “verdacht” voor
de inspectiegaten G1 t/m G5 aanvaard.
Opgemerkt wordt dat de bodem binnen het plangebied plaatselijk puinbijmengingen bevat. T.p.v. boring
30 is in de opgeboorde grond een stukje asbest verdacht materiaal waargenomen. Plaatselijk is sprake
van verharding met halfverhardingsmateriaal. Gezien het bovenstaande alsmede op basis van de
voormalige toepassing van asbesthoudend materiaal dient de bodem t.p.v. het plangebied als potentieel
verdacht voor de aanwezigheid op asbest aangemerkt te worden.
Om een volledig beeld te krijgen omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem dient binnen het
plangebied een onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 uitgevoerd te worden.
Een volledig onderzoek asbest in grond t.p.v. het gehele plangebied, zoals opdrachtgever met de
gemeente heeft besproken, zal worden uitgevoerd na sloop van de gebouwen.

Afwijkingen in de werkzaamheden, protocollen en normen
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de
geldende protocollen BRL SIKB 2001, 2002 en 2018.
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Aanbevelingen
1●)
Bovengrondmengmonster werkplaats2 (boring 11+12) t.p.v. de vm. werkplaats bevat o.a. een verhoogd
gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster werkplaats2 overschrijdt de
interventiewaarde in ruime mate en geeft daardoor aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Geadviseerd wordt om het geanalyseerde bovengrondmengmonster werkplaats2 uit te splitsen en de
afzonderlijke deelmonsters te onderzoeken op het gehalte PAK. Op deze wijze wordt het verhoogd
gemeten gehalte PAK in het bovengrondmengmonster werkplaats2 geverifieerd en ontstaat meer inzicht
in de ruimtelijke verdeling van de verontreiniging. Indien na uitsplitsing wederom gehalten PAK hoger
dan de tussenwaarde of bodemindex waarde >0.5 worden gemeten is een nader (afperkend) onderzoek
noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de omvang van de verontreiniging.
2●)
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 24 t/m 27) bevat een o.a. verhoogd gehalte polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde.
Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster MM2 overschrijdt de
interventiewaarde in ruime mate en geeft daardoor aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek.
Geadviseerd wordt om het geanalyseerde bovengrondmengmonster MM2 uit te splitsen en de
afzonderlijke deelmonsters te onderzoeken op het gehalte PAK. Op deze wijze wordt het verhoogd
gemeten gehalte PAK in het bovengrondmengmonster MM2 geverifieerd en ontstaat meer inzicht in de
ruimtelijke verdeling van de verontreiniging. Indien na uitsplitsing wederom gehalten PAK hoger dan de
tussenwaarde of bodemindex waarde >0.5 worden gemeten is een nader (afperkend) onderzoek
noodzakelijk om inzicht te verkrijgen in de omvang van de verontreiniging.
2●)
Het bovengrondmonster AV4 (boring 10) bevat o.a. een verhoogd gehalte zink (zware metalen) t.o.v. de
interventiewaarde en geeft daardoor aanleiding geeft tot het instellen van nader, afperkend, onderzoek.
3●)
De bodem binnen het plangebied bevat plaatselijk puinbijmengingen. T.p.v. boring 30 is in de
opgeboorde grond een stukje asbest verdacht materiaal waargenomen. Plaatselijk is sprake van
verharding met halfverhardingsmateriaal. Gezien het bovenstaande alsmede op basis van de voormalige
toepassing van asbesthoudend materiaal dient de bodem t.p.v. het plangebied als potentieel verdacht
voor de aanwezigheid op asbest aangemerkt te worden.
Om een volledig beeld te krijgen omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem dient binnen het
plangebied een onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C1 uitgevoerd te worden.
4●)
Op de locatie is plaatselijk sprake van verharding met asfalt en asfaltgranulaat. In het kader van de
herontwikkeling van de locatie wordt geadviseerd, met het oog op verwerking, de asfaltverharding en de
asfaltgranulaat verharding te onderzoeken op teerhoudendheid d.m.v. het vaststellen van het gehalte
PAK’s.
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5●)
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model.
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt de indicatie verkregen
dat de grond plaatselijk mogelijk geschikt is als toepassing grond met bodemkwaliteitsklasse “industrie
en wonen”' en als zodanig beperkt toepasbaar is.
Bij toetsing van de onderzoeksresultaten aan het generieke model wordt eveneens de indicatie
verkregen dat de grond (bovengrondmengmonster werkplaats-2 en bovenrgrondmengmonster MM2)
mogelijk niet meer geschikt is als hergebruik.
Opgemerkt wordt dat verwerking van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen of industrie” of niet
meer toepasbare grond meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond.
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen op
basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit.
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn aanvullende
gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt toegepast) kan hier
uitsluitsel over geven.
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt.
Opgemerkt wordt dat de conclusies, behoudens de toplaag t.p.v. de druppelzones van twee onderzochte
schuren, betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de
bodem (excl. asbest). Een asbestonderzoek in grond of puin conform de NEN 5707+C1 resp.
NEN 5897+C1 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.
Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden gedaan
omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin.
Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een
asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C1 of NEN 5897+C1.
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een gedeelte van het onbebouwde deel van de
locatie gelegen aan de Walboersweg nr. 62-64 te Harbrinkshoek (zie bijlage 2). Op basis van het
onderhavige onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het
onderzochte terreindeel, zie bijlage 2.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de bodemkwaliteit
van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte terreindelen, de
bodemkwaliteit van verdachte terreindelen die buiten de onderzoekslocatie zijn gelegen, de
bodemkwaliteit onder bebouwing, de bodemkwaliteit van niet verkende bodemlagen, de
milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater, de evt. teerhoudendheid van asfalt en
asfaltgranulaat etc.
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in
het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van de
achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele deelmonsters
gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten.
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet
altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat niet
alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie ontbreken.
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het,
conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter
plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is
aangetroffen/ontdekt.
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele
verontreinigingen
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal boringen
en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie is
verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.
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bruin, grijs, sporen puin, bet onboor

klinker, m aaiveld

0

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, edelm an
1
50

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, rest en puin, edelm an

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

bodem profielen BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

W a lb oe r sw e g 6 2 -6 4 t e H a r b r in k sh oe k
1 9 -M 8 7 5 7
1 3 -0 2 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
9 va n 1 5

27

klinker, m aaiveld

0

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker
geel, edelm an
1
50

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, sporen puin, edelm an

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

28

braak, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

29

klinker, m aaiveld

0

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, edelm an
1
50

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

30

bet on, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, edelm an
-10

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, geel, edelm an
t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

31

Dikt e bet on 10,5 cm 1 st . asbest

klinker, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, geel, edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

bodem profielen BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

W a lb oe r sw e g 6 2 -6 4 t e H a r b r in k sh oe k
1 9 -M 8 7 5 7
1 3 -0 2 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
1 0 va n 1 5

32

klinker, m aaiveld

0

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, edelm an
-10
1

50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, edelm an
-40

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

33

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, sporen bakst een, edelm an

braak, m aaiveld

0

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, edelm an
1
50

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, sporen bakst een, edelm an

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

34

klinker, m aaiveld

0

0

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
geel, edelm an
1
50

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, sporen bakst een,
edelm an

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

35

klinker, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, geel, edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

36

, m aaiveld

0

0

volledig asfalt asfalt granulaat , rest en
puin, edelm an
1
50

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, rest en bakst een,
edelm an

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

bodem profielen BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

W a lb oe r sw e g 6 2 -6 4 t e H a r b r in k sh oe k
1 9 -M 8 7 5 7
1 3 -0 2 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
1 1 va n 1 5

37

, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, rest en bakst een,
edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

38

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, sporen bakst een,
edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

39

gras, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, sporen bakst een, rest en
puin, edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

40

, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, rest en
puin, edelm an

50

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

41

bet on, m aaiveld

0

0
1

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
grijs, edelm an
-40

50

t ype g r on d b or in g
dat um 1 4 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal
bruin, grijs, edelm an
Dikt e bet on 7,5 cm

bodem profielen BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

W a lb oe r sw e g 6 2 -6 4 t e H a r b r in k sh oe k
1 9 -M 8 7 5 7
1 3 -0 2 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
1 2 va n 1 5

G1

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

G1 0

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, grijs, rest en
puin, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

G2

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, geel, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

G3

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal beige, grijs, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

G4

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

G5

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

G6

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, grijs, rest en
puin, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

bodem profielen BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

W a lb oe r sw e g 6 2 -6 4 t e H a r b r in k sh oe k
1 9 -M 8 7 5 7
1 3 -0 2 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
1 3 va n 1 5

G7

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, grijs, rest en
puin, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

G8

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, grijs, rest en
puin, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

G9

braak, m aaiveld

0

0

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak
silt ig, neut raal bruin, grijs, rest en
puin, schep
t ype in sp e ct ie g a t
dat um 2 9 -0 1 -2 0 1 9
boorm eest er A. va n W u yk h u yse

bodem profielen BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN
onderzoek
project code
dat um
get ekend conform
pagina

W a lb oe r sw e g 6 2 -6 4 t e H a r b r in k sh oe k
1 9 -M 8 7 5 7
1 3 -0 2 -2 0 1 9
N EN 5 1 0 4
1 4 va n 1 5

PEILBUIS

BORIN G

OLIE OP W ATER REACTIE ( OW )

num m er

bodem m onst er, geroerd

Geen
casing

Zwak

Mat ig

St erk

Uit erst

bodem laag

GEUR IN TEN SITEIT ( GI)

bent oniet

grondwat erst and t ijdens boren

bodem m onst er, ongeroerd

filt ergrind

Geen Zeer zwak

Zwak

Mat ig

St erk

bodem laag
filt ert raject
grondwat erst and

GRON D SOORTEN

M ATE V AN BIJM EN GIN G

Grind, grindig (G,g)

zwak - (0-5%)

Zand, zandig (Z,z)

m at ig - (5-15%)

Leem , silt ig (L,s)

st erk - (15-50%)

Klei, kleiig (K,k)

uit erst - (> 50%)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

V ERH ARD IN GEN

GRAD ATIE Z AN D

Asfalt , bet on, klinkers, t egels
st elconplaat , ondoordringbare laag

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

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D

Bodem vreem de best andsdelen aanwezig

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

Wat er

BESCH RIJV IN G BOD EM LAAG
pid = Phot o Ionisat ie Det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
Project 849257
849257_certificaat_v1
LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD
6 tabel(len) + 14 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 22 januari 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 6
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 849257
: OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5864283 = bg-tanks-1, 01: 15-35
5864284 = bg-tanks-2, 01A: 11-31
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
mg/kg ds
S ethylbenzeen
mg/kg ds
S naftaleen
mg/kg ds
S o-xyleen
mg/kg ds
S tolueen
mg/kg ds
S xyleen (som m+p)
mg/kg ds
S som xylenen (o/m/p)
mg/kg ds

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864283
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd
93,6
< 0,2
< 35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,10
0,10

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864284
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd
93,2
0,5
< 35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,10
0,10

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Tabel 2 van 6
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 849257
: OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5864285 = werkplaats-1, 09: 10-50, 10: 10-50
5864286 = werkplaats2, 11: 0-50, 12: 15-50
5864287 = werktuigenberging1, 05: 0-50, 06: 0-30
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864285
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864286
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864287
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

91,4
4,2
<1

86,9
4,2
<1

82,4
4,5
1,0

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

21
< 0,20
< 3,0
5,5
0,27
< 10
< 1,5
4
< 20

< 20
< 0,20
< 3,0
6,3
< 0,05
17
< 1,5
<4
20

< 20
0,22
< 3,0
14
< 0,05
16
< 1,5
<4
43

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

40

670

150

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,24
0,07
0,11
0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,68

2,8
52
16
50
17
19
9,9
14
8,8
11
200

< 0,05
0,14
0,11
1,0
0,52
0,56
0,32
0,33
0,18
0,18
3,4

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Tabel 3 van 6
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 849257
: OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5864288 = werktuigenberging2, 07: 10-50, 08: 0-30
5864289 = mestplaat, 13: 20-50, 14: 10-50
5864290 = MM1, 15: 20-50, 18: 20-50, 28: 0-50, 29: 20-50
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864288
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864289
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864290
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

82,8
4,2
1,7

85,3
4,8
1,9

89,0
1,6
<1

25
< 0,20
< 3,0
6,7
< 0,05
14
< 1,5
<4
24

37
0,29
< 3,0
28
0,05
23
< 1,5
5
78

< 20
< 0,20
< 3,0
5,2
< 0,05
< 10
< 1,5
<4
< 20

170

< 35

53

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
0,10
< 0,05
0,23
0,08
0,15
0,09
0,10
0,06
0,06
0,94

< 0,05
0,10
< 0,05
0,24
0,11
0,16
0,10
0,14
0,15
0,14
1,2

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,13
< 0,05
0,07
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,48

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Tabel 4 van 6
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 849257
: OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5864291 = MM2, 24: 15-50, 25: 15-50, 26: 20-50, 27: 20-50
5864292 = MM3, 30: 10-40, 35: 0-50, 31: 0-50
5864293 = MM4, 19: 0-30, 32: 40-50, 33: 20-50, 34: 20-50
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds
Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds
Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864291
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864292
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864293
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

89,3
2,5
<1

83,6
5,6
<1

85,0
5,3
1,4

< 20
< 0,20
< 3,0
7,8
< 0,05
13
< 1,5
<4
22

< 20
< 0,20
< 3,0
14
< 0,05
18
< 1,5
<4
24

< 20
< 0,20
< 3,0
10
0,06
17
< 1,5
<4
23

56

64

350

1,0
11
2,0
24
9,7
8,9
4,9
6,2
2,5
3,3
74

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,08
< 0,05
0,06
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,42

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,11
< 0,05
0,07
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,46

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Tabel 5 van 6
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 849257
: OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5864294 = MM5, 20: 0-50, 36: 20-50, 37: 0-50, 38: 0-50
5864295 = MM6, 18: 150-200, 20: 150-200, 20: 100-150, 20: 50-100, 18: 100-150, 18: 50-90, 15: 50-100
5864296 = MM7, 16: 100-140, 19: 100-130, 19: 150-200, 17: 150-200
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864294
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864295
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

14/01/2019
16/01/2019
16/01/2019
5864296
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

85,6
3,9
1,0

89,8
1,5
<1

85,7
1,0
<1

21
< 0,20
< 3,0
11
< 0,05
20
< 1,5
<4
24

< 20
< 0,20
< 3,0
11
< 0,05
12
< 1,5
<4
32

< 20
< 0,20
< 3,0
< 5,0
< 0,05
< 10
< 1,5
<4
< 20

< 35

< 35

45

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,12
0,05
0,08
0,06
0,06
0,05
0,05
0,58

< 0,05
0,05
< 0,05
0,15
0,06
0,11
0,09
0,12
0,08
0,08
0,81

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Tabel 6 van 6
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 849257
: OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 1 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864283
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
bg-tanks-1, 01: 15-35
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 2 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864284
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
bg-tanks-2, 01A: 11-31
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 3 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864285
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
werkplaats-1, 09: 10-50, 10: 10-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

1%
24 %
74 %
2%

minerale olie gehalte: 40 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 4 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864286
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
werkplaats2, 11: 0-50, 12: 15-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

29 %
49 %
17 %
5%

minerale olie gehalte: 670 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 5 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864287
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
werktuigenberging1, 05: 0-50, 06: 0-30
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

2%
51 %
40 %
7%

minerale olie gehalte: 150 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 6 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864288
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
werktuigenberging2, 07: 10-50, 08: 0-30
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

3%
34 %
54 %
9%

minerale olie gehalte: 53 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 7 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864289
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
mestplaat, 13: 20-50, 14: 10-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

<1 %
22 %
42 %
34 %

minerale olie gehalte: 170 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 8 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864290
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
MM1, 15: 20-50, 18: 20-50, 28: 0-50, 29: 20-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 9 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864291
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
MM2, 24: 15-50, 25: 15-50, 26: 20-50, 27: 20-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

11 %
65 %
20 %
4%

minerale olie gehalte: 350 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 10 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864292
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
MM3, 30: 10-40, 35: 0-50, 31: 0-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

4%
24 %
69 %
3%

minerale olie gehalte: 56 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 11 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864293
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
MM4, 19: 0-30, 32: 40-50, 33: 20-50, 34: 20-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

5%
38 %
49 %
8%

minerale olie gehalte: 64 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 12 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864294
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
MM5, 20: 0-50, 36: 20-50, 37: 0-50, 38: 0-50
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

6%
29 %
53 %
11 %

minerale olie gehalte: 45 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 13 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864295
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
MM6, 18: 150-200, 20: 150-200, 20: 100-150, 20: 50-100, 18: 100-150, 18: 50-90, 15: 50-100
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Oliechromatogram 14 van 14

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

5864296
OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
MM7, 16: 100-140, 19: 100-130, 19: 150-200, 17: 150-200
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
minerale olie gehalte: <35 mg/kg ds

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 849257
: OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie
Monstercode

: bg-tanks-1, 01: 15-35
: 5864283

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
ethylbenzeen:
naftaleen:
o-xyleen:
tolueen:
xyleen (som m+p):
Uw referentie
Monstercode

Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.

: bg-tanks-2, 01A: 11-31
: 5864284

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
ethylbenzeen:
naftaleen:
o-xyleen:
tolueen:
xyleen (som m+p):
-

Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.
Het monster is voor de betreffende analyse niet in een steekbus aangeleverd.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 849257
: OPID 12620037#19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

:
:
:
:
:

Cadmium (Cd)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
Aromaten (BTEXXN)
PCBs

:
:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3030 prestatieblad 1
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: LYJJ-VYLF-OGZG-SAPD

Ref.: 849257_certificaat_v1

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
Project 853543
853543_certificaat_v1
WMMX-SHHI-JBYG-KXZZ
4 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 6 februari 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853543
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5874258
: M1 (daklijn 1)
: Onbekend

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: I.Z.
: 05-02-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

11580
10573
91,3
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
10068,6
96,1
10,8
0,11
n.v.t.
n.v.t.
116,2
1,1
91,1
78,40
0
0,0
226,9
2,2
82,3
36,27
0
0,0
25,2
0,2
25,2
100,00
0
0,0
17,7
0,2
17,7
100,00
6
5,6
17,5
0,2
17,5
100,00
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,00
0
0,0
10472,1
100,0
244,6
6
5,6
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1

+
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Serpentijn en Amfibool
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 0,2 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WMMX-SHHI-JBYG-KXZZ

Ref.: 853543_certificaat_v1

Tabel 2 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853543
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5874258
: M1 (daklijn 1)
: Onbekend

Asbestonderzoek - productidentificatie
zeeffractie
(mm)

materiaal

gebondenheid

asbestsoort

4-8 mm

vezelbundel

niet hecht

chrysotiel
crocidoliet

percentage
(m/m %)
2-5
2-5

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WMMX-SHHI-JBYG-KXZZ

Ref.: 853543_certificaat_v1

Tabel 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853543
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monstercode
Uw referentie
Opgegeven bemonsteringsdatum

: 5874259
: M2 (daklijn 2)
: Onbekend

Asbestonderzoek
Initialen analist
Datum geanalyseerd

: K.A.
: 06-02-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).
Massa aangeleverde monster
Droge massa aangeleverde monster
Percentage droogrest
Type zeving

zeeffractie
(mm)
<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

zeeffractie
(mm)

:
:
:
:

11890
10095
84,9
nat

g
g
m/m %

massa percentage massa percentage aantal
massa asbestzeeffractie zeeffractie onderzocht onderzocht asbest
houdend materiaal
(gram)
(m/m %)
(gram)
(m/m %) (deeltjes)
(mg)
9261,7
92,8
10,0
0,11
n.v.t.
n.v.t.
275,5
2,8
136,1
49,40
0
0,0
235,7
2,4
200,1
84,90
0
0,0
80,7
0,8
80,7
100,00
0
0,0
72,8
0,7
72,8
100,00
0
0,0
28,9
0,3
28,9
100,00
0
0,0
28,9
0,3
28,9
100,00
0
0,0
9984,2
100,0
557,5
0
0,0
asbest totaal
ondergrens bovengrens

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

<0,5 mm
0,5-1 mm
1-2 mm
2-4 mm
4-8 mm
8-20 mm
>20 mm
Totaal

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,1

Aangetroffen type asbest
Bijzonderheden waargenomen

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

serpentijn asbest
ondergrens bovengrens

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
<0,1

(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

gehalte
asbest
(mg/kg
ds)

amfibool asbest
ondergrens bovengrens
(mg/kg ds)

(mg/kg ds)

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

: Geen
: Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.
De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.
gebondenheid
hecht
niet hecht
totaal afgerond

serpentijn asbest
0,0
0,0
0,0

amfibool asbest
0,0
0,0
0,0

totaal afgerond
0,0
0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,1 mg/kg ds
De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.
Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WMMX-SHHI-JBYG-KXZZ

Ref.: 853543_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853543
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.
Opmerking bij project:

- Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WMMX-SHHI-JBYG-KXZZ

Ref.: 853543_certificaat_v1

Bijlage 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853543
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie
Monstercode

: M1 (daklijn 1)
: 5874258

Opmerking bij het monster:

- Bij de opdrachtverlening is de datum van bemonstering niet opgegeven. Hierdoor is het
niet mogelijk te beoordelen of de maximale houdbaarheid van het monster overschreden
is.

Uw referentie
Monstercode

: M2 (daklijn 2)
: 5874259

Opmerking bij het monster:

- Bij de opdrachtverlening is de datum van bemonstering niet opgegeven. Hierdoor is het
niet mogelijk te beoordelen of de maximale houdbaarheid van het monster overschreden
is.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WMMX-SHHI-JBYG-KXZZ

Ref.: 853543_certificaat_v1

Bijlage 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853543
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5874258

M1 (daklijn 1)

M1 (daklijn 1)

1510169MG

5874259

M2 (daklijn 2)

M2 (daklijn 2)

1510230MG

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WMMX-SHHI-JBYG-KXZZ

Ref.: 853543_certificaat_v1

Bijlage 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853543
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Asbestonderzoek

: Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WMMX-SHHI-JBYG-KXZZ

Ref.: 853543_certificaat_v1

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
Project 853533
853533_certificaat_v1
KLXN-JINL-SKFQ-JPDH
4 tabel(len) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 4 februari 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853533
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5874239 = Pb1, 01-pb1: 250-350
5874241 = Pb 9, 09-pb9: 180-280
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
som aromaten BTEX
µg/l

29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
5874239
Grondwater

29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
5874241
Grondwater

< 50

< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,2
0,6

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,2
0,6

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KLXN-JINL-SKFQ-JPDH

Ref.: 853533_certificaat_v1

Tabel 2 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853533
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5874240 = Pb5, 05-pb5: 285-385
5874242 = Pb 13, 13-pb13: 170-270
5874243 = Pb 15, 15-pb15: 220-320
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S dichloormethaan
µg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
µg/l

29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
5874240
Grondwater

57
< 0,2
5,2
2,4
< 0,05
<2
<2
8,5
44
< 50

29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
5874242
Grondwater

330
0,53
28
9,1
< 0,05
<2
2,7
43
160
< 50

29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
5874243
Grondwater

120
< 0,2
8,8
3,6
< 0,05
<2
<2
12
67
< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4

< 0,2

< 0,2

< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KLXN-JINL-SKFQ-JPDH

Ref.: 853533_certificaat_v1

Tabel 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853533
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5874244 = Pb 16, 16-pb16: 240-340

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S dichloormethaan
µg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
µg/l

29/01/2019
30/01/2019
30/01/2019
5874244
Grondwater

100
< 0,2
7,0
5,4
< 0,05
<2
<2
11
62
< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4
< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: KLXN-JINL-SKFQ-JPDH

Ref.: 853533_certificaat_v1

Tabel 4 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853533
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: KLXN-JINL-SKFQ-JPDH

Ref.: 853533_certificaat_v1

Bijlage 1 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853533
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen
De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie
Monstercode

: Pb 9, 09-pb9: 180-280
: 5874241

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
ethylbenzeen:
naftaleen:
o-xyleen:
tolueen:
xyleen (som m+p):
Uw referentie
Monstercode

: Pb5, 05-pb5: 285-385
: 5874240

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
ethylbenzeen:
naftaleen:
o-xyleen:
tolueen:
xyleen (som m+p):
Uw referentie
Monstercode

Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

: Pb 13, 13-pb13: 170-270
: 5874242

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
ethylbenzeen:
naftaleen:
o-xyleen:
tolueen:
xyleen (som m+p):
Uw referentie
Monstercode

Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

: Pb 15, 15-pb15: 220-320
: 5874243

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
ethylbenzeen:
naftaleen:
o-xyleen:
tolueen:
xyleen (som m+p):
-

Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: KLXN-JINL-SKFQ-JPDH

Ref.: 853533_certificaat_v1

Bijlage 2 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever
Uw referentie
Monstercode

: 853533
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu
: Pb 16, 16-pb16: 240-340
: 5874244

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
ethylbenzeen:
naftaleen:
o-xyleen:
tolueen:
xyleen (som m+p):
-

Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: KLXN-JINL-SKFQ-JPDH

Ref.: 853533_certificaat_v1

Bijlage 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853533
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5874239

Pb1, 01-pb1: 250-350

pb1

2.5-3.5

0339176YA

5874241

Pb 9, 09-pb9: 180-280

pb9

1.8-2.8

0339162YA

5874240

Pb5, 05-pb5: 285-385

pb5
pb5

2.85-3.85
2.85-3.85

0339191YA
0800776017

5874242

Pb 13, 13-pb13: 170-270

pb13
pb13

1.7-2.7
1.7-2.7

0339175YA
0800776140

5874243

Pb 15, 15-pb15: 220-320

pb15
pb15

2.2-3.2
2.2-3.2

0339174YA
0800776099

5874244

Pb 16, 16-pb16: 240-340

pb16
pb16

2.4-3.4
2.4-3.4

0339154YA
0800776132

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: KLXN-JINL-SKFQ-JPDH

Ref.: 853533_certificaat_v1

Bijlage 4 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 853533
: 19-M8757-Walboersweg 62-64 te Harbri
: Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: KLXN-JINL-SKFQ-JPDH

Ref.: 853533_certificaat_v1

BIJLAGE 5
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

M.J.A. van Wuykhuyse

A.D.M. van Wuykhuyse

……………………………………

…………………………………………….
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Sigma Bouw & Milieu
Phileas Foggstraat 153
7825 AW Emmen
Tel. (0591) 65 91 28
Fax (0591) 65 93 25
http://www.sigma-bm.nl
Theo Wijntjes Beheer BV
t.a.v. dhr. M. Wijntjes
Butenweg 9
8424 PR Elsloo

Ons kenmerk
Uw kenmerk
Betreft

E-mail: info@sigma-bm.nl

: 19-M8757-01
:: rapportage aanvullend milieukundig bodemonderzoek Walboersweg nr. 62-64 te Harbrinkshoek

Emmen, 18 maart 2019

Geachte heer Wijntjes,
Hierbij ontvangt u in briefvorm de resultaten van het aanvullend bodemonderzoek op de locatie aan de Walboersweg
nr. 62-64 te Harbrinkshoek.
aanleiding
Aanleiding tot de uitvoering van dit aanvullend onderzoek vormen de onderzoeksresultaten van een voorgaand
verkennend bodemonderzoek (januari 2019) waarbij in de bovengrond (bovengrondmengmonster werkplaats2 en
bovengrondmengmonster MM2) o.a. een sterk verhoogd gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
is gemeten.
doel
Het aanvullend onderzoek, de uitgevoerde uitsplitsing, heeft tot doel het verifiëren en lokaliseren van de verontreiniging
en inzicht te verkrijgen in de aard en verspreiding van de aangetoonde verontreiniging met polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) in de bovengrond t.p.v. de onderzoekslocatie. Aan de hand van het aanvullend onderzoek kan
worden beoordeeld of er sprake is van een diffuse verontreiniging of juist een puntbron(nen).
algemeen
In januari 2019 is door Sigma Bouw & Milieu op de locatie aan de Walboersweg nr. 62-64 te Harbinkshoek een
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd (ref. Sigma Bouw & Milieu,
ref. 19-M8757).
Op basis van de resultaten van dit voorgaand verkennend milieukundig bodemonderzoek is o.a. het volgende
geconcludeerd:
vm. werkplaats
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster werkplaats2 (boring 11+12) t.p.v. de vm. werkplaats bevat een verhoogd gehalte
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde en een verhoogd gehalte minerale olie
t.o.v. de achtergrondwaarde.
overige deel van de onderzoekslocatie
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmengmonster MM2 (boring 24 t/m 27) bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde en een verhoogd gehalte minerale olie t.o.v. de achtergrondwaarde.

Alle opdrachten worden aanvaard conform de Regeling van de Verhouding
tussen Opdrachtgever en Adviserend Ingenieursbureau (RVOI-2001). K.v.K. Meppel nr. 04054625

onderzoeksopzet
Het aanvullend onderzoek heeft in deze fase bestaan uit het uitsplitsen van de, in het voorgaande verkennend
bodemonderzoek, samengestelde bovengrondmengmonsters werkplaats2 en MM2. De afzonderlijke grondmonsters
van de samengestelde bovengrondmengmonsters werkplaats2 en MM2 zijn in deze fase van het onderzoek individueel
geanalyseerd op het gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK).
veldonderzoek
De boringen 11, 12 en 24 t/m 27 zijn in het kader van dit aanvullend bodemonderzoek herplaatst.
Het uitvoeren van boringen en het nemen van grondmonsters heeft plaatsgevonden op 06 maart 2019.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse en dhr. M. van Wuykhuyse, geregistreerde
veldwerkers van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de
internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen).
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5.
De positionering van alle boringen is weergegeven in bijlage 2.
chemisch-analytisch onderzoek
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde milieulaboratorium van
Omegam.
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch
bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het ministerie van VROM.
Het chemisch-analytisch onderzoek heeft bestaan uit het separaat analyseren van de individuele grondmonsters
behorende tot het samengestelde bovengrondmengmonster MM1.
In tabel 1 is het analyseschema opgenomen.
tabel 1

analyse-schema

bovengrondmengmonser werkplaats2
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Monstercode
boring
diepte (m-mv)
AV1
11
0.0-0.5 m-mv
AV2
12
0.15-0.5 m-mv

analyses
PAK+organische stof/lutum+AS3000
PAK+organische stof/lutum+AS3000

bovengrondmengmonser MM2
bovengrond (0.15-0.5 m-mv)
Monstercode
boring
diepte (m-mv)
AV3
24
0.15-0.5 m-mv
AV4
25
0.15-0.5 m-mv
AV5
26
0.2-0.5 m-mv
AV6
27
0.2-0.5 m-mv

analyses
PAK+organische stof/lutum+AS3000
PAK+organische stof/lutum+AS3000
PAK+organische stof/lutum+AS3000
PAK+organische stof/lutum+AS3000

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

onderzoeksresultaten grond
De resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, zijn weergegeven
in onderstaande tabel 2 en 3.
In bijlage 3 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van SGS BV opgenomen.
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
tabel 2: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet bodembescherming
Project
Certificaten
Toetsing
Toetsversie

OPID 13430693#19-M8757.-Walboersweg 62-64 te Harbr
click voor settings
865518
T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
BoToVa
3.0.0
Toetsdatum: 17 maart 2019 18:14

Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
Legenda
@
xI
x AW
xT
-

AW

1,5

T

20,75

I

40

Monster
5904166
AV1, 11: 0-50
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.
4,1
1

10
25

85

85

< 0.05
3,8
0,96
6,9
2,5
2,9
1,6
2,4
1,8
1,7

< 0.035
3,8
0,96
6,9
2,5
2,9
1,6
2,4
1,8
1,7

25

25

B.Index

Monster
5904167
AV2, 12: 15-50
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.

0
0

2,7
2,5

10
25

0

88,5

88,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,69
24
6,8
24
7,4
8,4
5
7,4
4,9
4,5

0,69
24
6,8
24
7,4
8,4
5
7,4
4,9
4,5

0,61

93

93

0,61
T.Oordeel

@

1.2 T

B.Index

Monster
5904168
AV3, 24: 15-50
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.

0
0

1,4
1

10
25

0

87,5

87,5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
0,08
< 0.05
0,18
0,07
0,11
0,07
0,08
0,06
0,06

< 0.035
0,08
< 0.035
0,18
0,07
0,11
0,07
0,08
0,06
0,06

2,377

0,78

0,78

2,377
T.Oordeel

@

2.3 I

0
T.Oordeel

B.Index
0
0

@

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0

Geen toetsoordeel mogelijk
> Interventiewaarde
x maal Achtergrondwaarde
x maal Tussenwaarde
<= Achtergrondwaarde

tabel 3: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet bodembescherming
Parameters

Toetsing

Analyse
Eenheid
AW
Lutum/Humus
Organische stof
% (m/m ds)
Lutum
% (m/m ds)
Droogrest
droge stof
%
Polycyclische koolwaterstoffen
naftaleen
mg/kg ds
fenantreen
mg/kg ds
anthraceen
mg/kg ds
fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)antraceen
mg/kg ds
chryseen
mg/kg ds
benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
benzo(a)pyreen
mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds
Sommaties
som PAK (10)
mg/kg ds
1,5
Legenda
@
xI
x AW
xT
-

Geen toetsoordeel mogelijk
> Interventiewaarde
x maal Achtergrondwaarde
x maal Tussenwaarde
<= Achtergrondwaarde

T

20,75

I

40

Monster
5904169
AV4, 25: 15-50
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.
4,2
1

10
25

86,3

86,3

< 0.05
0,45
0,12
1,4
0,49
0,6
0,4
0,61
0,69
0,56

< 0.035
0,45
0,12
1,4
0,49
0,6
0,4
0,61
0,69
0,56

5,4

5,4

B.Index

Monster
5904170
AV5, 26: 20-50
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.

0
0

1,2
1

10
25

0

89,1

89,1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
0,24
0,06
0,85
0,42
0,48
0,28
0,36
0,24
0,22

< 0.035
0,24
0,06
0,85
0,42
0,48
0,28
0,36
0,24
0,22

0,101

3,2

3,2

0,101
T.Oordeel

@

3.6 AW

B.Index

Monster
5904171
AV6, 27: 20-50
Max. Bodemindex
Toetsoordeel
Ana.Res.
Std.Res.

0
0

1,5
1

10
25

0

90,8

90,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

< 0.05
0,1
< 0.05
0,25
0,1
0,13
0,11
0,11
0,07
0,06

< 0.035
0,1
< 0.035
0,25
0,1
0,13
0,11
0,11
0,07
0,06

0,044

1

1

0,044
T.Oordeel

@

2.1 AW

0
T.Oordeel

B.Index
0
0

@

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-

0

interpretatie onderzoeksresultaten grond
uitsplitsing bovengrondmengmonster werkplaats2
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Bovengrondmonster AV1 (boring 11, traject 0.0-0.5 m-mv) bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) en bodemindex-waarde (>0.5).
Bovengrondmonster AV2 (boring 12, traject 0.15-0.5 m-mv) bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde.

uitsplitsing bovengrondmengmonster MM2
bovengrond (0.15-0.5 m-mv)
Bovengrondmonster AV3 (boring 24, traject 0.15-0.5 m-mv) bevat geen verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Bovengrondmonster AV4 (boring 25, traject 0.15-0.5 m-mv) bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde en bodemindex-waarde (>0.5) wordt in dit geval
niet overschreden.
Bovengrondmonster AV5 (boring 26, traject 0.2-0.5 m-mv) bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde en bodemindex-waarde (>0.5) wordt in dit geval
niet overschreden.
Bovengrondmonster AV6 (boring 27, traject 0.2-0.5 m-mv) bevat geen verhoogd gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde.

conclusies en aanbevelingen
uitsplitsing bovengrondmengmonster werkplaats2
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Het in bovengrondmengmonster werkplaats2 sterk verhoogd gemeten gehalte polycyclische aromatische
koolwaterstoffen (PAK) is in het individueel geanalyseerde deelmonster van boring 12 opnieuw gemeten.
Het individuele bovengrondmonster AV2 (boring 12, traject 0.15-0.5 m-mv) bevat een verhoogd gehalte polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de interventiewaarde.
Het individuele bovengrondmonster AV1 (boring 11, traject 0.0-0.5 m-mv) bevat een verhoogd gehalte polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de tussenwaarde (indicatiewaarde voor nader onderzoek) en bodemindexwaarde (>0.5).
De matig en sterk verhoogd gemeten gehalten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in de bovengrond
t.p.v. boring 11 resp. 12 geven verder aanleiding tot het instellen van nader, afperkend, onderzoek.
Middels een nader (afperkend) onderzoek kan worden vastgesteld of er in het onderhavige geval al dan niet sprake is
van een ernstig geval van bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming.
Er is sprake van ernstige verontreiniging van bodem of sediment als voor tenminste 1 verontreinigende stof de
3
gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m bodemvolume hoger is dan de interventiewaarde.

uitsplitsing bovengrondmengmonster MM2
bovengrond (0.0-0.5 m-mv)
Het in bovengrondmengmonster MM2 sterk verhoogd gemeten gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK) is in de individueel geanalyseerde deelmonsters van boring 24 t/m 27 niet opnieuw gemeten.
De individuele bovengrondmonsters AV4 (boring 25, traject 0.15-0.5 m-mv) en AV5 (boring 26, traject 0.2-0.5 m-mv)
bevatten een verhoogd gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde. De
gemeten gehalten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in de bovengrondmonsters AV4 en AV5 geven
naar onze mening geen verdere aanleiding tot het instellen van afperkend onderzoek.
De individuele bovengrondmonsters AV3 (boring 24, traject 0.15-0.5 m-mv) en AV6 (boring 27, traject 0.2-0.5 m-mv)
bevatten geen verhoogd gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) t.o.v. de achtergrondwaarde.
Het in bovengrondmengmonster MM2 sterk verhoogd gemeten gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK) is mogelijk veroorzaakt door en incidenteel verhoogde waarneming.

afwijkingen in de werkzaamheden
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. het geldende protocol
BRL SIKB 2001.
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de geldende
protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden.

algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen
Hoewel het verrichte veld- en chemisch-analytisch onderzoek, zoals bij ieder bodemonderzoek, steekproefsgewijs is
uitgevoerd, is er naar gestreefd om representatieve bodemmonsters te verkrijgen.
Het is juist de deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties t.a.v. de bodemkwaliteit af te
geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek
Een bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem ter plaatse van een locatie.
Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de verontreinigingssituatie op een bepaald
moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen,
bv. t.g.v. as-, verbrandings-, of afvalgaten.
Het kan op basis van dit onderzoek niet uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit
onderzoek niet is aangetroffen.
Het uitgevoerde bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De resultaten van het onderzoek
kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade dan wel enige
andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke worden genomen op basis van
de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders
is dan in dit onderzoek vermeld.
kwaliteitsborging:
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015.
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu worden verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 2000
(Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) conform de protocollen 2001, 2002 en 2018.
In het kader van dit onderzoek is alleen protocol 2001 van toepassing.
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek en op geen
enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.
Voor nader informatie of vragen met betrekking tot dit onderzoek kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijven wij,
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Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5

: topografisch overzicht
: onderzoekslocatie (1:1.000)
: boorbeschrijvingen
: analysecertificaten
: onafhankelijkheidsverklaring
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ug = uit erst grof (420-2000 um )

OV ERIG

GRAD ATIE GRIN D
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pid = Phot o Ionisat ie Det ect or
bv = bodem vocht
ow = olie op wat er

Zeer st erk

BIJLAGE 4 ANALYSECERTIFICATEN

Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

19-M8757.-Walboersweg 62-64 te Harbr
Project 865518
865518_certificaat_v1
VKYA-HJSG-HFQK-HEAK
3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 13 maart 2019
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 865518
: 19-M8757.-Walboersweg 62-64 te Harbr
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5904166 = AV1, 11: 0-50
5904167 = AV2, 12: 15-50
5904168 = AV3, 24: 15-50
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

06/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
5904166
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

06/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
5904167
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

06/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
5904168
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

85,0
4,1
<1

88,5
2,7
2,5

87,5
1,4
<1

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
3,8
0,96
6,9
2,5
2,9
1,6
2,4
1,8
1,7
25

0,69
24
6,8
24
7,4
8,4
5,0
7,4
4,9
4,5
93

< 0,05
0,08
< 0,05
0,18
0,07
0,11
0,07
0,08
0,06
0,06
0,78

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VKYA-HJSG-HFQK-HEAK

Ref.: 865518_certificaat_v1

Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 865518
: 19-M8757.-Walboersweg 62-64 te Harbr
: Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
5904169 = AV4, 25: 15-50
5904170 = AV5, 26: 20-50
5904171 = AV6, 27: 20-50
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

06/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
5904169
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

06/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
5904170
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

06/03/2019
06/03/2019
07/03/2019
5904171
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

86,3
4,2
<1

89,1
1,2
<1

90,8
1,5
<1

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
0,45
0,12
1,4
0,49
0,60
0,40
0,61
0,69
0,56
5,4

< 0,05
0,24
0,06
0,85
0,42
0,48
0,28
0,36
0,24
0,22
3,2

< 0,05
0,10
< 0,05
0,25
0,10
0,13
0,11
0,11
0,07
0,06
1,0

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: VKYA-HJSG-HFQK-HEAK

Ref.: 865518_certificaat_v1

Tabel 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 865518
: 19-M8757.-Walboersweg 62-64 te Harbr
: Sigma Bouw en Milieu

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: VKYA-HJSG-HFQK-HEAK

Ref.: 865518_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 865518
: 19-M8757.-Walboersweg 62-64 te Harbr
: Sigma Bouw en Milieu

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

barcode

5904166

AV1, 11: 0-50

AV1, 11: 0-50

0.0-0.5

3214161AA

5904167

AV2, 12: 15-50

AV2, 12: 15-50

0.15-0.5

3214160AA

5904168

AV3, 24: 15-50

AV3, 24: 15-50

0.15-0.5

3214151AA

5904169

AV4, 25: 15-50

AV4, 25: 15-50

0.15-0.5

3214147AA

5904170

AV5, 26: 20-50

AV5, 26: 20-50

0.2-0.5

3214150AA

5904171

AV6, 27: 20-50

AV6, 27: 20-50

0.2-0.5

3214162AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: VKYA-HJSG-HFQK-HEAK

Ref.: 865518_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 865518
: 19-M8757.-Walboersweg 62-64 te Harbr
: Sigma Bouw en Milieu

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
voorbewerking AS3000
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
PAKs

:
:
:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 6

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: VKYA-HJSG-HFQK-HEAK

Ref.: 865518_certificaat_v1

BIJLAGE 5
Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie:
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek”
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)”
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek conform de eisen van de BRL SIKB
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie).

Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers

A.D.M. van Wuykhuyse

..………………………………………….

……………………………………

…………………………………………….

Datum: 06-03-2019

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

Datum van uitgifte: 01-03-2013
Versie: 3
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

Inleidende regels

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1

het plan:

het
bestemmingsplan
Walboersweg
62-64
Harbrinkhoek
NL.IMRO.0183.BUIBPWALBRSWG6264-OW01 van de gemeente Tubbergen;
1.2

met

identificatienummer

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3

aan-huis-gebonden beroep of bedrijf:

een beroep of bedrijf dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de
woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;
1.4

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;
1.5

afzetten van hakhout:

het bij wijze van onderhoudsmaatregel vlak boven de stobbe verwijderen van alle bovengrondse delen van
hakhout, zodanig dat dit weer kan uitlopen;
1.6

agrarisch bedrijf:

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of
het houden van dieren;
1.7

agrarisch gebruik:

het gebruik van gronden voor het telen van gewassen en het houden van dieren;
1.8

ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.9

ander werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde;
1.10

appartement:

het geheel van bijbehorende vertrekken als afzonderlijk gemeubileerde woongelegenheid, bedoeld voor
verblijfsrecreatie, in een groter gebouw;
1.11

archeologisch monument:

een terrein welke van algemeen belang is wegens daar aanwezige zaken als hun schoonheid, de betekenis voor
de wetenschap of de cultuurhistorische waarde en die daarom op grond van de Monumentenwet wordt
beschermd;
1.12

archeologische waarden:

oudheidkundige waarden in de bodem die van belang zijn voor de kennis en studie van (de culturele
overblijfselen van) de beschavingsgeschiedenis;
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1.13

bassin:

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en
glastuinbouwactiviteiten;
1.14

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken zijnde;
1.15

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;
1.16

bedrijf:

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of herstellen van
goederen;
1.17

bedrijfsgebouw:

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.18

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 de 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;
1.19

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;
1.20

bestaand:

ten aanzien van de legaal aanwezige bouwwerken en de werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden,
en het overige gebruik:
bestaand ten tijde van het inwerkingtreden van het plan;
1.21

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.22

bijbehorend bouwwerk:

een architectonisch ondergeschikte uitbreiding van een woonhuis/bedrijfswoning dan wel functioneel met een
zich op hetzelfde perceel bevindend woonhuis/bedrijfswoning verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;
1.23

boerderijpand:

het gebouw behorende tot het bestaande agrarisch bedrijf of het voormalige agrarisch bedrijf, waarin
oorspronkelijk het woongedeelte en de stal/schuur was ondergebracht en dat oorspronkelijk als het
hoofdgebouw van het agrarisch bedrijf is gebouwd;
1.24

boom:

een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven;

8

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

1.25

boomteelt:

de teelt van boomkwekerijgewassen, zoals laanbomen, klimplanten, rozen inclusief onderstammen en
buitenrozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heidesoorten, bos- en haagplantsoen en vruchtbomen en
-struiken inclusief vruchtboomonderstammen;
1.26

boomteeltbedrijf:

een grondgebonden agrarische bedrijfsvoering die specifiek is gericht op het telen van boomkwekerijgewassen;
1.27

bosbouw:

het geheel van bedrijfsmatig handelen en van activiteiten gericht op de instandhouding en ontwikkeling van
bestaande respectievelijk nieuwe bossen ten behoeve van (de functies) natuur, houtproductie, landschap,
milieu en recreatie;
1.28

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
1.29

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.30

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing
is toegelaten;
1.31

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
1.32

bouwwerk:

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;
1.33

camper:

motorvoertuig dat is ingericht om te kunnen slapen en te verblijven;
1.34

casco:

de voor een landschapstype kenmerkende landschapselementen;
1.35

cascobenadering:

benadering, gericht op behoud en versterking van landschapstypen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt
tussen landschapselementen die deel uitmaken van het casco en behouden dienen te blijven en
landschapselementen die geen deel uitmaken van het casco en verplaatst kunnen worden vanwege agrarische,
economische, infrastructurele en andere maatschappelijke belangen;
1.36

containerteelt:

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;
1.37

cultuurhistorische waarde:

de aan een bouwwerk of een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het
gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt;
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1.38

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;
1.39

dunning:

velling, welke uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende
houtopstand moet worden beschouwd;
1.40

erfinrichtingsplan:

een plan waarbij, na realisatie bebouwing tussen 1000 m3 en 3000 m3, het bouw- cq bestemmingsvlak is
ingepast op een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is
gelegen. Hierbij is aangesloten op de “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de
beleidsnota “De casco benadering in Noordoost-Twente', welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin
opgenomen aanbevelingen worden opgevolgd bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. Het plan
dient door het college te zijn goedgekeurd;
1.41

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;
1.42

evenement:

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige
sportwedstrijd, auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en
recreatie bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als
bedoeld in de Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet
openbare manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen
omvatten;
1.43

extensief dagrecreatief medegebruik:

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van
een vis- of picknickplaats, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;
1.44

fruitteelt:

de teelt of het kweken van fruit aan houtige gewassen;
1.45

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.46

gebruiksgerichte paardenhouderij:

een agrarisch aanverwant bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het africhten, het opleiden en het trainen,
alsmede het opvangen en stallen van paarden en/of pony's in de vorm van een paardenpension, al dan niet in
combinatie met elkaar;
1.47

geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;
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1.48

geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.49

geluidsgevoelige functies:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein als
geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;
1.50

geomorfologische waarden:

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de
wijze van hun ontstaan;
1.51

groepsaccommodatie:

(deel van) een gebouw welke blijvend is bestemd voor recreatief nachtverblijf door groepen, waarbij wordt
overnacht in slaapzalen en/of slaapkamers waar een dagverblijf beschikbaar is waarin de gasten mede
huishoudelijke werkzaamheden verrichten;
1.52

hakhout:

bomen of boomvormers, die na het afzetten tot op de stobbe weer uitlopen en waarbij periodiek afzetten voor
de instandhouding ervan noodzakelijk is;
1.53

hogere grenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige
objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op
grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
1.54

hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden
aangemerkt;
1.55

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;
1.56

houtopstand:

boom of landschapselement;
1.57

houtteelt:

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor
tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe ontheffing is verleend van de meldings- en herplantplicht ex
artikel 2 en 3 van de Boswet, zoals die gold op het moment van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
1.58

houtwal:

lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken op een wallichaam, voor de instandhouding
waarvan periodiek onderhoud noodzakelijk is;
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1.59

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 wordt
daaronder niet begrepen;
1.60

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;
1.61

kap:

een dak met een zekere helling;
1.62

kappen:

het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand;
1.63

kleinschalige duurzame energiewinning:

winning van energie uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, waarbij weinig tot geen schadelijke
milieueffecten optreden bij winning en omzetting en waarvan de bronnen in onuitputtelijke hoeveelheden
beschikbaar zijn, zoals zon, wind, water, aard- en omgevingswarmte;
1.64

kleinschalig kampeerterrein:

een terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en blijkens die inrichting bestemd om daarop gelegenheid
te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf.
Dit kampeerterrein of plaats heeft betrekking op een kampeerterrein voor een beperkt aantal
kampeermiddelen;
1.65

landgoed:

multifunctioneel gedeelte van het landelijk gebied met meerdere functies als landbouw, bosbouw, natuur- en
landschapsbeheer, wonen, werken en recreatie, bestaande uit enkele van de volgende elementen: hoofdhuis
(kasteel of buitenplaats of landhuis met tuin en/of park) en/of boerderijen al dan niet met gebouwde
aanhorigheden, lanen, bos- en landbouwgronden, natuurterreinen en wateren, toebehorend aan één of meer
natuurlijke of rechtspersonen, het welk doorgaans als een economische eenheid wordt beheerd om het als
zodanig duurzaam in stand te houden;
1.66

landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare
structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip landschappelijke waarden zullen de
landschappelijke kenmerken, zoals opgenomen in Bijlage 2 van de toelichting, steeds onderdeel van het
toetsingskader zijn);
1.67

landschapsplan:

een plan waarbij, na realisatie bebouwing van meer dan 3000 m³, het bouw- cq bestemmingsvlak is ingepast op
een wijze die aantoonbaar past in het type landschap waarin het bouw- cq bestemmingsvlak is gelegen. Hierbij
is aangesloten op hetgeen in het document Kwaliteitskader Gebiedskenmerken (KG) is opgenomen alsmede
aan de “Richtlijnen objectivering casco Noord-Oost Twente” behorende bij de beleidsnota “De casco
benadering in Noordoost-Twente', welke is vastgesteld op 2 juli 2012. De hierin opgenomen aanbevelingen
worden opgevolgd bij het opnieuw aanleggen van landschapselementen. Het plan dient door het college te zijn
goedgekeurd;
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1.68

landschapselement:

hakhout, een houtwal of singel, boomgroep, een natuurlijk bos of een productiebos, een bomenrij, begroeiing
van heesters en struiken en erfbos;
1.69

loon- en grondverzetbedrijf:

een bedrijf dat in opdracht werkzaamheden verricht op het gebied van agrarisch loonwerk, cultuurtechnische
werkzaamheden, grondverzet en grondwerkzaamheden;
1.70

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 en ondergeschikte horeca ten dienste van
deze voorzieningen;
1.71

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, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente
aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond;
1.72

NNN (Nationaal Natuurnetwerk)

een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met bestaande en potentiële natuurwaarden
van (inter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van soorten en ecosystemen;
1.73

natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zullen de
Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);
1.74

normaal agrarisch gebruik:

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch gebruik van de
gronden;
1.75

normaal onderhoud:

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer, behoud en
gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;
1.76

overige opgaande teeltvormen:

sierteelt, fruitteelt, en naar de aard daarmee gelijk te stellen vormen van opgaande teelt van meerjarige
gewassen;
1.77

overkapping:

een bouwwerk, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste één wand;
1.78

parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het
laden en lossen;
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1.79

peil:

indien op het land wordt gebouwd:
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. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:
de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien over of in het water wordt gebouwd:
het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);
1.80

permanente bewoning:

bewoning door een of meer personen die niet elders over een hoofdverblijf beschikken;
1.81

productiegebonden detailhandel:

een ondergeschikte vorm van detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld,
gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de
productiefunctie;
1.82

prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen
vergoeding;
1.83

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;
1.84

recreatief verblijf:

verblijf dat plaatsvindt in het kader van de verblijfsrecreatie;
1.85

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;
1.86

rooien:

het met wortel en al verwijderen van een houtopstand;
1.87

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;
1.88

sierteelt:

de teelt van opgaande sierbeplanting als heesters en struiken;
1.89

singel:

lijnvormig beplantingselement van bomen, hakhout en/of struiken, waarbij periodiek onderhoud voor de
instandhouding ervan noodzakelijk is, niet gelegen op een wallichaam;
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1.90

stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;
1.91

veldschuur:

een geheel buiten bouwvlakken/bouwpercelen staande schuur, die wordt of werd gebruikt voor het stallen of
het melken van vee, dan wel de opslag van landbouwproducten of agrarische werktuigen;
1.92

vellen:

het kappen of rooien van een houtopstand of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige
beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben;
1.93

verblijfsrecreatie:

een vorm van recreatie gericht op ontspanning of vrijetijdsbesteding van recreanten die elders hun
hoofdverblijf hebben, en voor een bepaalde periode waarbij ten minste één overnachting plaatsvindt;
1.94

voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;
1.95

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;
1.96

voormalig agrarisch bedrijf:

een voormalig agrarisch bedrijf op een perceel waar op 28 december 1985 nog een agrarisch bedrijf actief was;
1.97

vrij beroep:

een professionele dienstverlening, voornamelijk bestaande uit hoofdarbeid, waarbij gebruik wordt gemaakt
van verworvenheden verkregen door een academische of hogere beroepsopleiding. Het vrije beroep dient te
worden uitgeoefend door de gebruiker van de woning;
1.98

waardevolle hoofdvorm:

de hoofdvorm van een bouwwerk, bestaande uit de oppervlakte, de goot- en bouwhoogte en de dakvorm, die
waardevol is voor en inhoud geeft aan de cultuurhistorische en/of cultuurlandschappelijke waarden van het
landelijk gebied;
1.99

woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.100

woonhuis:

een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan
worden. Alle aangebouwde bijbehorende bouwwerken maken daarbij onderdeel uit van het woonhuis;
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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. Voor overkappingen geldt een inhoud gerekend
tussen de buitenzijde van de denkbeeldige gevelvlakken verticaal geprojecteerd vanaf de buitenzijden van de
afdekking;
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 (bouw)perceelgrens:

tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel voorkomend
(hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst is;
2.7

de afstand tot de weg:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de as van de bestemming 'Verkeer' dan wel waar geen bestemming
geldt, de as van de weg;
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Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Agrarisch - 1

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het agrarisch gebruik;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en
cultuurhistorische waarden;
met daaraan ondergeschikt:
c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke waarden;
d. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
e. hobbymatig agrarisch gebruik;
f. nutsvoorzieningen;
g. wegen, ontsluitingswegen voor bebouwde percelen en agrarische kavelpaden;
h. fiets- en wandelpaden;
i.
beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen, al dan niet mede
bestemd voor waterberging;
met de daarbijbehorende:
j.
bestaande veldschuren;
k. andere bouwwerken.
3.2

Bouwregels

3.2.1

Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:
a. op of in deze gronden mogen geen gebouwen of overkappingen worden gebouwd.
3.2.2

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, waaronder terreinafscheidingen, zal buiten het
bouwvlak ten hoogste 2,50 m bedragen.
3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Paardrijbakken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.2 in die zin dat een paardrijbak
buiten een bouwvlak of bestemmingsvlak wordt toegestaan, mits:
a. de bouwhoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak ten hoogste 5,00 m zal
bedragen;
b. de bouwhoogte van andere bouwwerken ten hoogste 3,00 m zal bedragen;
c. tevens de in 3.5.2 bedoelde omgevingsvergunning wordt verleend.
3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in aanvulling op het
gestelde in 3.2 in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid anders dan de in 3.1
toegelaten bedrijvigheid en bedrijvigheid waarvoor onherroepelijke planologische medewerking is
verleend;
b. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten voor zover gelegen buiten een zone van 75 m
rondom het bouwvlak, met uitzondering van tijdelijke opslag van landbouwproducten (maximaal zes
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c.
d.
e.
f.

maanden per jaar);
het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten
behoeve van het agrarisch gebruik (buiten het bouwvlak) of de bereikbaarheid van bebouwde percelen;
het gebruik van de gronden ten behoeve van een waterbassin;
het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt
het gebruik van gronden ten behoeve van een paardrijbak buiten een bouwvlak of een bestemmingsvlak
met de daarbijbehorende bouwwerken anders dan waarvoor onherroepelijke planologische medewerking
is verleend;

3.5

Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1

Opslag mest buiten bouwvlak

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder b in die zin dat
gronden buiten een zone van 75 m rond het bouwvlak worden gebruikt voor opslaan van mest, mits;
a. dit om bedrijfseconomische, ontsluitings- of milieuredenen, bijvoorbeeld vanwege de nabijheid van
woningen, noodzakelijk is;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de landschappelijk en natuurlijke waarden,
de geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waarden van landgoederen, de
waterhuishouding, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.5.2

Paardrijbakken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.4.1 onder f in die zin dat
gronden, voorzover gelegen direct grenzend aan het bouwvlak dan wel direct grenzend aan een
bestemmingsvlak waarbinnen het wonen is toegelaten, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijbak
ten behoeve van het eigen gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
a. er geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt voor nabijgelegen woningen
van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
b. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
c. in geval er sprake is van een bouwwerk, tevens de in 3.3.1 bedoelde omgevingsvergunning wordt
verleend;
d. de lichtmasten uitsluitend zijn gericht op de paardrijbak;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke, cultuurhistorische en
landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
3.6.1

Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning verplicht:
a. het vellen of doen vellen, dan wel aanplanten van bomen en/of houtgewas met een oppervlakte van meer
dan 0,1 ha tot ten hoogste 1 ha, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel uitmakend van een
grondgebonden agrarische teelt;
b. het vellen van bomen en houtgewas ter plaatse van de aanduiding 'groen'.
c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van
ten hoogste 1,00 hectare;
d. het aanleggen en/of verharden van paden, wegen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen groter dan 100 m², met uitzondering van:
1. het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van bebouwde percelen voorzien van een
bouwvlak;
2. het aanbrengen van koe- en kavelpaden;
3. het aanbrengen van kuilvoerplaten in een directe ruimtelijke relatie met het bouwvlak;
4. het aanbrengen van verhardingen tot ten hoogste 5,00 m rondom en aansluitend op veldschuren ten
behoeve van het gebruik van veldschuren;
e. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden waarbij hoogteverschillen van 0,30 m of meer worden
gerealiseerd;
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f.

het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of
-leidingen.

3.6.2

Uitzondering

Het bepaalde in 3.6.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud en beheer betreffen, zoals:
1. het periodiek afzetten van hakhout;
2. het kappen bij wijze van dunning;
b. bestaat uit het vellen van kweekgoed en andere houtopstanden als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet
natuurbescherming;
c. het normale agrarische gebruik betreffen;
d. betrekking hebben op het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden ten behoeve van kavelaansluiting
tot een maximale breedte van een kavelaansluiting van 5,00 m.
e. dienen ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan of
landschapsplan.
3.6.3

Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding, de cultuurhistorische, geomorfologische en
archeologische waarden en de waarden van landgoederen.
De in 3.6.1 onder a genoemde vergunning kan voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie
plaatsvindt dat de landschappelijke structuur niet onevenredig wordt geschaad.
3.7

Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1

Wijziging naar bos of natuur binnen NNN

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt
gewijzigd in de bestemming 'Bos - Natuur', mits:
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 'Bos - Natuur' van overeenkomstige
toepassing zijn;
b. de wijziging past binnen het beleid met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN);
c. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een oppervlakte groter dan 1,00
hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner dan 1,00 hectare in geval er aangesloten
wordt bij een groter bestaand aaneengesloten gebied;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.7.2

Wijziging naar bos of natuur buiten NNN ten behoeve van verplaatsing van NNN

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt
gewijzigd in de bestemming 'Bos - Natuur', waarbij tevens de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' aan de
gronden wordt toegekend, mits:
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van de artikelen 'Bos - Natuur' en 'Waarde Ecologie' van overeenkomstige toepassing zijn;
b. deze wijziging uitsluitend wordt toegepast, indien elders natuurontwikkeling op gronden met de
dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' plaats zal vinden en de natuurontwikkeling ter plaatse noodzakelijk
is ten behoeve van de realisatie van de NNN;
c. de dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' ter plaatse van de gronden waar de natuurontwikkeling niet
plaats zal vinden, wordt verwijderd;
d. de wijziging betrekking heeft op een nieuw aaneengesloten gebied met een oppervlakte groter dan 1,00
hectare, dan wel op een nieuw aaneengesloten gebied kleiner dan 1,00 hectare in geval er aangesloten
wordt bij een groter bestaand aaneengesloten gebied, dan wel sprake is van het uitvoeren van een
landschapsplan;
e. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan nadat de betreffende gronden in zijn geheel
voor de daadwerkelijke natuurontwikkeling zijn verworven of aangewezen;
f. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
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geomorfologische, de archeologische en cultuurhistorische waarden, de waterhuishouding en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
3.7.3

Vergroten bestemmingsvlakken Wonen

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch - 1' wordt
gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van het vergroten van bestemmingsvlakken al dan niet ten
behoeve van het beter situeren van de gebouwen, mits:
a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 5 van overeenkomstige toepassing
zijn;
b. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na toepassing van de
wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal bedragen;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede wijze in het landschap en
in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;
e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, cultuurhistorische en landschappelijke
waarden, de archeologische waarden, de waterhuishouding, de waarden van landgoederen en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4

4.1

Groen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. afschermende beplanting en bebossing, met dien verstande dat de beplanting bestaat uit inheemse
soorten;
b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm van in hoogte
opgaand groen en groenvoorzieningen. De beplanting van de voor Groen aangewezen gronden is
conform het in Bijlage 2 opgenomen landschapsplan;
met daaraan ondergeschikt:
c. wegen en paden;
d. nutsvoorzieningen;
e. water;
met de daarbijbehorende:
f. andere bouwwerken.
4.2

Bouwregels

4.2.1

Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
4.2.2

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte vten hoogste 2,50 m zal bedragen.
4.3

Specifieke gebruiksregels

4.3.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend het
verwijderen van afschermende beplanting en bebossing, met uitzondering van normaal onderhoud.
4.3.2

Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden overeenkomstig de bestemming worden gebruikt onder
de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van het bestemmingsplan geheel
uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2
opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
4.4

Afwijken van de gebruiksregels

Verwijderen afschermende beplanting
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.3 in die zin dat afschermende
beplanting wordt verwijderd, mits:
a. de verwijdering uitsluitend noodzakelijk is ten behoeve van de realisatie van een goede ontsluiting van een
recreatieterrein, dan wel indien sprake is van afschermende beplanting rond kampeerterreinen
noodzakelijk is als gevolg van een herinrichting van de plaatsing van kampeermiddelen;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke, de natuurlijke waarden en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 5

5.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. verharde (ontsluitings)wegen;
b. paden;
met daaraan ondergeschikt:
c. sloten, bermen en beplanting;
d. extensief dagrecreatief medegebruik;
e. kleinschalige duurzame energieopwekking;
f. nutsvoorzieningen;
met de daarbijbehorende;
g. kruisingen met andere wegen, paden en waterlopen;
h. andere bouwwerken, waaronder bruggen, viaducten, dammen en duikers;
met dien verstande dat:
i.
behoudens verbeteringen met het oog op de verkeersveiligheid en/of vermindering van geluidsoverlast
het wegprofiel wat betreft de ligging, de breedte van rijbanen en het aantal rijstroken gehandhaafd blijft;
j.
in de bestemming de bij het wegverkeer gebruikelijke voorzieningen zoals bermbeplanting, bushaltes en
dergelijke zijn begrepen.
5.2

Bouwregels

5.2.1

Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
5.2.2

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt de volgende regel:
de bouwhoogte van andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding,
beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 10,00 m bedragen.
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Artikel 6
6.1

Wonen

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen en bijbehorende bouwwerken, al dan niet in combinatie met en in ondergeschikte mate
ruimte voor:
1. een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf dan wel een vrij beroep;
2. mantelzorg;
3. bed and breakfast;
met daaraan ondergeschikt:
b. kleinschalige duurzame energiewinning;
c. wegen en paden;
d. water;
met de daarbijbehorende:
e. tuinen, erven en terreinen;
f. paardrijbakken;
g. parkeervoorzieningen;
h. andere bouwwerken;
6.2

Bouwregels

6.2.1

Voorwaardelijke bepaling

Een hoofdgebouw mag uitsluitend worden gebouwd nadat het bevoegd gezag op basis van nader onderzoek,
dat wordt uitgevoerd op basis van het Aanvullend milieukundig bodemonderzoek dat als bijlage bij de
toelichting is opgenomen, heeft geoordeeld dat de aard en omvang van de verontreiniging ter plaatse van de
huidige werkplaats (zie bijlage 2 uit de Bijlage 10 Aanvullend milieukundig bodemonderzoek) niet hoeft te
worden gesaneerd dan wel conform door het bevoegd gezag een saneringsbeschikking is afgegeven.
6.2.2

Hoofdgebouwen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en aangebouwde bijbehorende bouwwerken gelden de volgende
regels:
a. als hoofdgebouwen zullen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. een hoofdgebouw zal uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van een bouwvlak;
c. per bouwvlak zal ten hoogste één hoofdgebouw met één woning worden gebouwd, tenzij:
1. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd', in welk geval per bouwvlak twee woningen zijn
toegestaan, met dien verstande dat deze aaneengebouwd zullen/moeten worden;
d. aangebouwde bijbehorende bouwwerken zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van het
hoofdgebouw worden gebouwd;
e. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw en de daarbijbehorende aangebouwde bijbehorende
bouwwerken, niet zijnde overkappingen, zal ten hoogste 1.000 m³ bedragen, tenzij de bestaande inhoud
van een woning binnen een hoofdgebouw en de daarbijbehorende aangebouwde bijbehorende
bouwwerken meer bedraagt, in welk geval de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw en de
daarbijbehorende aangebouwde bijbehorende bouwwerken ten hoogste de bestaande inhoud zal
bedragen;
f. de gezamenlijke oppervlakte van de aangebouwde overkappingen zal ten hoogste 75 m² bedragen;
g. kelders zullen uitsluitend loodrecht onder het hoofdgebouw worden gebouwd, waarbij de kelders
uitsluitend inpandig vanuit het hoofdgebouw bereikbaar mogen zijn;
h. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 4,00 m bedragen, tenzij de bestaande goothoogte
meer bedraagt, in welk geval de goothoogte van een hoofdgebouw en een aangebouwd bijbehorend
bouwwerk ten hoogste de bestaande goothoogte zal bedragen;
i.
de goothoogte vaneen aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,00 m bedragen, tenzij de
bestaande goothoogte meer bedraagt, in welk geval de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend
bouwwerk ten hoogste de bestaande goothoogte zal bedragen;
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j.

de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen, tenzij de bestaande bouwhoogte
meer bedraagt, in welk geval de bouwhoogte van een hoofdgebouw ten hoogste de bestaande
bouwhoogte zal bedragen;
k. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de
bouwhoogte van het hoofdgebouw;
l.
de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen, tenzij de bestaande
dakhelling minder of meer bedraagt, in welk geval de dakhelling van een hoofdgebouw ten minste of ten
hoogste de bestaande dakhelling zal bedragen;
m. de dakhelling van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 60° bedragen, tenzij de
bestaande dakhelling meer bedraagt, in welk geval de dakhelling van een aangebouwd bijbehorend
bouwwerk ten hoogste de bestaande dakhelling zal bedragen;
n. de afstand van een vrijstaand hoofdgebouw of de afstand van de vrijstaande zijde van een
aaneengebouwd hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens bedraagt ten minste 3,00 m, tenzij de
bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de afstand ten minste de bestaande afstand bedraagt.
6.2.3

Vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van vrijstaande bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het
dichtst bij de weg gesitueerde bestaande gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij
het bestemmingsvlak is voorzien van de aanduiding 'bijgebouwen' in welk geval eveneens vrijstaande
bijgehorende bouwwerken ter plaatse van deze aanduiding zijn toegestaan;
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken zullen ten hoogste op een afstand van 30,00 m vanuit het
dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw zal ten
hoogste 100 m² bedragen;
d. de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
e. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de
bouwhoogte van het hoofdgebouw;
f. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 60° bedragen;
6.2.4

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste
2,50 m zal bedragen;
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 2,50 m bedragen.
6.3

Afwijken van de bouwregels

6.3.1

Situering hoofdgebouw

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.2 onder b in die zin dat een
hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de situering van het bestaande hoofdgebouw, mits:
a. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de
bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd ten gunste
van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege stedenbouwkundige redenen;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
natuurlijke en landschappelijke waarden, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
6.3.2

Vergroten inhoud hoofdgebouw

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.2 onder e in die zin dat de
inhoud van een hoofdgebouw met ten hoogste 10% wordt vergroot, mits:
a. deze vergroting uitsluitend voortvloeit uit noodzakelijke verbeteringsopgaven aan het hoofdgebouw, zoals
het aanbrengen van muur- en/of dakisolatie;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden.
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6.3.3

Situering vrijstaande bijbehorende bouwwerken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.3 onder a in die zin dat
vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van het dichtst bij de
weg gesitueerde gebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de woonsituatie en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.3.4

Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.3 onder c in die zin dat de
gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw wordt vergroot
tot ten hoogste 200 m², mits:
a. het bouwperceel, eventueel in combinatie met de daaraan grenzende en daarmee een eigendomseenheid
vormende gronden een gezamenlijke oppervlakte heeft van ten minste 5.000 m².
6.3.5

Vergroten oppervlakte bijbehorende bouwwerken in relatie tot veldschuren

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.2.3 onder c in die zin dat de
gezamenlijke oppervlakte van de vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw wordt vergroot,
mits:
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast in relatie tot het verwijderen van een bestaande veldschuur uit
het agrarisch gebied, waarbij de veldschuur wordt verplaatst binnen de grenzen van het bestemmingsvlak;
b. ter vervanging van een bestaande, te verplaatsen veldschuur met een inhoud van minder dan 500 m³, de
bestaande inhoud mag worden terug gebouwd. In geval de bestaande, te verplaatsen veldschuur groter is
dan 500 m³, zal de inhoud van het bijbehorende bouwwerk 500 m³ bedragen vermeerderd met een kwart
van het aantal m³'s dat de te verplaatsen veldschuur groter is dan 500 m³;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de
woonsituatie, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
6.4

Specifieke gebruiksregels

6.4.1

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden anders dan de onder 6.1 onder a
genoemde bedrijvigheid;
b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor permanente bewoning;
c. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
d. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouden;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten.
6.4.2

Niet strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken met deze bestemming wordt in ieder geval niet gerekend:
a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel uitsluitend op de wijze van
productiegebonden detailhandel;
b. het gebruik van gedeelten van een hoofdgebouw, inclusief vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij het
hoofdgebouw, voor de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf of een vrij beroep, mits:
1. het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het hoofdgebouw, waarbij één andere
arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroepsvloeroppervlakte in het hoofdgebouw ten hoogste 30% van het brutovloeroppervlak van
het hoofdgebouw bedraagt;
3. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
4. detailhandel uitsluitend plaatsvindt op de wijze van productiegebonden detailhandel;
c. het gebruik van hoofdgebouwen ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden in de vorm van bed and
breakfast waarbij ten hoogste 8 slaapplaatsen in een hoofdgebouw zijn toegestaan;
d. het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor caravanstalling of opslag van andere kampeermiddelen.
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6.4.3
Voorwaardelijke verplichting sloop
a. 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 sloop van de in
Bijlage 3 aangeduide bouwwerken.
b.

In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van
het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de sloop van de in Bijlage 3 aangeduide
bouwwerken.

6.4.4
Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
a. 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 landschapsmaatregelen in de bestemmingen Wonen en Groen conform het in
Bijlage 2 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.
b.

In afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming
worden gebruikt onder de voorwaarde dat binnen één jaar na het tijdstip van onherroepelijk worden van
het bestemmingsplan geheel uitvoering is gegeven aan de aanleg en instandhouding van de
landschapsmaatregelen conform het in Bijlage 2 opgenomen landschapsplan, teneinde te komen tot een
goede landschappelijke inpassing.

6.5

Afwijken van de gebruiksregels

6.5.1

Kleinschalige bedrijfs- of recreatievefunctie bij het wonen

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.4.1 onder a in die zin dat de
uitoefening van de woonfunctie, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gecombineerd
met een kleinschalige bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van de in Bijlage 1 of naar de aard en invloed
op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid opgenomen bedrijvigheid, mits:
a. niet meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de kleinschalige bedrijfs- en
recreatieve functie;
b. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van verkeer;
c. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen bestaande
bebouwing wordt ondergebracht, waarbij vervangende nieuwbouw van de bebouwing is toegelaten;
d. de waardevolle hoofdvorm van de gebouwen wordt gehandhaafd;
e. er ten behoeve van de kleinschalige bedrijfs- en recreatieve functie geen buitenopslag plaatsvindt;
f. er geen sprake is van detailhandelsbedrijven;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
i.
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke
waarden, de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden.
6.5.2

Twee huishoudens

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 6.4.1 onder d in die zin dat het
woonhuis, al dan niet in combinatie met interne bouwactiviteiten, wordt gebruikt door twee huishoudens,
mits:
a. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede huishouden;
b. er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
c. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van waaruit
rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.
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6.5.3

Afwijken landschappelijke inpassing

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.4.4 indien in plaats van de
landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 2, andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met
dien verstande dat:
a. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 2 opgenomen landschapsmaatregelen en
voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke waarden waarvoor de in
Bijlage 2 genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;
b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.
6.6

Wijzigingsbevoegdheid

6.6.1

Wijzigen naar bedrijfs- of recreatievefunctie bij het wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de uitoefening van de woonfunctie wordt
gecombineerd met een bedrijfs- en recreatieve functie in de vorm van de in Bijlage 1 opgenomen bedrijvigheid
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, waarbij ter plaatse een op de bedrijvigheid toegespitste
aanduiding wordt gewijzigd en/of aangebracht, mits:
a. ter plaatse een aanduiding wordt gewijzigd en/of aangebracht, die een omschrijving geeft van de
toegelaten bedrijvigheid;
b. meer dan 500 m² vloeroppervlakte wordt gebruikt ten behoeve van de bedrijfs- en recreatieve functie;
c. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van verkeer;
d. de waardevolle hoofdvorm van de gebouwen wordt gehandhaafd;
e. er ten behoeve van de bedrijfs- en recreatieve functie geen buitenopslag plaatsvindt;
f. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
g. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke
waarden, de verkeersveiligheid, de waterhuishouding en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende
gronden.
6.6.2

Plattelandskamers/-appartementen als hoofdactiviteit

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ten behoeve van de vestiging van meer
dan zes plattelandskamers/-appartementen de aanduiding "specifieke vorm van wonen - plattelandskamers"
wordt aangebracht, mits:
a. de kamers in bestaande gebouwen worden ondergebracht;
b. het kamercomplex deel uitmaakt van het bestaande ensemble van gebouwen op het betreffende erf;
c. de oppervlakte van een plattelandskamer/-appartement ten hoogste 100 m², met een maximum inhoud
van 250 m³, bedraagt;
d. de kamers/appartementen bedrijfsmatig geëxploiteerd worden door één van de bewoners van het
perceel;
e. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing en de parkeerplaatsen op een goede
wijze in het landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;
f. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 7
7.1

Waarde - Archeologie 3

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor:
a. het behoud van de archeologische waarden.
7.2

Bouwregels

7.2.1

Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 2.500 m² en
dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het
bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:
a. geen archeologische waarden aanwezig zijn; dan wel
b. dat de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, dan wel dat
de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.
7.2.2

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.
7.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
7.3.1

Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm
en over een oppervlakte groter dan 2500 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar
mogelijke historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;
b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 cm en over een
oppervlakte groter dan 2.500 m²;
c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2.500 m²;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte
groter dan 2.500 m²;
e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 2.500 m²,
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden
uitgevoerd.
7.3.2

Uitzondering

Het bepaalde in 7.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van
drainagewerken;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht
door een daartoe bevoegde instantie.
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7.3.3

Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of
werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of
werkzaamheden kunnen worden verstoord.
7.3.4

Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.
7.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 3'
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Artikel 8
8.1

Waarde - Archeologie 4

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor:
a. het behoud van de archeologische waarden.
8.2

Bouwregels

8.2.1

Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken waarbij grondroerende werkzaamheden over een oppervlakte groter dan 5.000 m² en
dieper dan 0,40 m onder het maaiveld plaatsvinden moet alvorens een omgevingsvergunning voor het
bouwen wordt verleend, zijn aangetoond dat:
a. geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. de archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
c. de archeologische waarden door bouwactiviteiten kunnen worden verstoord.
8.2.2

Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning
voor het bouwen kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden
verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.
8.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
8.3.1

Vergunningplichtige werken en werkzaamheden

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels
bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
a. het ontgronden, afgraven en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 40 cm
en over een oppervlakte groter dan 5.000 m², behalve indien deze in het kader van onderzoek naar
mogelijke historische vindplaatsen wordt uitgevoerd;
b. het graven en/of baggeren van sloten, vaarten en andere watergangen dieper dan 40 cm en over een
oppervlakte groter dan 5.000 m²;
c. het aanbrengen van drainage dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m²;
d. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 40 cm en over een oppervlakte
groter dan 5.000 m²;
e. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 40 cm en over een oppervlakte groter dan 5.000 m²,
behalve indien deze in het kader van onderzoek naar mogelijke historische vindplaatsen worden
uitgevoerd.
8.3.2

Uitzondering

Het bepaalde in 8.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:
a. het normale onderhoud, gebruik en beheer betreffen, waaronder begrepen het vervangen van
drainagewerken;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mits verricht
door een daartoe bevoegde instantie.
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8.3.3

Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, mits:
a. is aangetoond dat geen archeologische waarden aanwezig zijn, dan wel;
b. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of
werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, dan wel;
c. is aangetoond dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, en/of
werkzaamheden kunnen worden verstoord.
8.3.4

Voorwaarden omgevingsvergunning

Indien blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken, geen bouwwerken
zijnde, en/of werkzaamheden kunnen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende
voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door
een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg.
8.4

Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming 'Waarde - Archeologie 4'
geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd, indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3
Artikel 9

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 10
10.1

Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het gronden
betreft waar vrij kamperen is toegestaan, een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;
b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen,
anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouw- en
gebruiksactiviteiten en werken en werkzaamheden;
d. het gebruik en laten gebruiken van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen,
festiviteiten, manifestaties, en/of standplaatsen voor detailhandel, tenzij hiervoor ingevolge een wettelijk
voorschrift een vergunning, en/of afwijking is verleend;
e. het storten van puin en afvalstoffen, anders dan in de vorm van opslag ten dienste van een loon- en
grondverzetbedrijf;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van
niet-perceelsgebonden handelsreclame of daarmee gelijk te stellen weilandborden, anders dan tijdelijke
borden overeenkomstig de redelijke eisen van welstand.
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Artikel 11

Algemene afwijkingsregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
a. het bepaalde in het plan op ondergeschikte punten met het oog op de aanpassing aan de werkelijke
afmetingen van het terrein, met dien verstande dat de afstand tussen enige bouwgrens en de weg niet
wordt verkleind, de belangen van derden niet onevenredig worden geschaad, en de afwijking noodzakelijk
wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
b. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de inhouds- en
oppervlaktematen, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;
c. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen binnen de bouwgrens of daar waar geen sprake
is van een bouwgrens, de voorgevel, de grenzen of de voorgevel naar de buitenzijde worden overschreden
door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;
4. erkers over maximaal 3/5 deel van de gevelbreedte, mits de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten
minste 2,00 m bedraagt, mits de bouwgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden;
d. de bestemmingsregels ten behoeve van de bouw van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken
voor (semi-)openbare diensten met dien verstande dat:
1. de inhoud ten hoogste 50 m³ bedraagt;
2. in afwijking van het gestelde onder 1 de inhoud van gebouwen ten behoeve van gasdrukregel- en
meetstation ten hoogste 15 m³ bedraagt;
3. de bouwhoogte van de gebouwen ten hoogste 5,00 m bedraagt;
4. deze afwijking niet van toepassing is binnen de bestemming 'Bos - Natuur';
e. de bestemmingsregels ten aanzien van het bouwen van andere bouwwerken, met dien verstande dat de
bouwhoogte wordt vergroot tot ten hoogste 10,00 m, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
f. de bestemmingsregels van de bestemmingen 'Agrarisch - 1' en 'Wonen' ten behoeve van de inrichting van
een camperterrein, mits:
1. het terrein uitsluitend gebruikt mag worden voor de plaatsing van ten hoogste 25 campers;
2. een erfinrichtingsplan wordt ingediend, zodanig dat de bebouwing op een goede wijze in het
landschap en in relatie tot de bestaande bebouwing wordt ingepast;
3. het terrein op of direct aansluitend aan een agrarische bedrijfskavel of een voormalige agrarische
bedrijfskavel wordt aangelegd. Indien daarvan geen sprake is, zal met maatwerk sprake moeten zijn
van een goede landschappelijke inpassing;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappelijke en natuurlijke
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 12

Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3', of
'Waarde - Archeologie 4' wordt aangebracht, mits:
1. door aanvullend historisch en/of archeologisch onderzoek archeologische waarden van terreinen naar
voren komen, waarbij de aanwezigheid van archeologische resten is aangetoond;
b. de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3', of
'Waarde - Archeologie 4' wordt verwijderd, mits:
1. na voldoende onderzoek van de vindplaats en het inwinnen van deskundigenadvies blijkt dat voor de
archeologisch waardevolle gebieden de waardebepalende elementen niet zijn te handhaven in relatie
tot de functie van de gronden en de gebouwen, en de aanwezige bodemvondsten naar elders zijn
overgebracht;
c. enige bestemming wordt gewijzigd ten behoeve van de bouw van zend-, ontvangst- en/of sirenemasten
met een bouwhoogte van ten hoogste 45,00 m, mits:
1. sitesharing op een bestaande mast of locatie in alle redelijkheid niet mogelijk is;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de landschappelijke en natuurlijke
waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 13

Overige regels

13.1

Parkeren en laden/lossen

13.1.1

Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet
wordt voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van
voertuigen.
13.1.2

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.
13.1.3

Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat
betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte van voertuigen, in voldoende mate ruimte zijn
aangebracht op die gronden, of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden.
13.1.4

Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 13.1.2 en 13.1.3 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.
13.1.5

Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 13.1.2 en 13.1.3 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.
13.1.6

Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:
a. het bepaalde in lid 13.1.2 en 13.1.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in
lid 3.2.4, 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 13.1.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

13.1.7

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
Artikel 14
14.1
a.

1.
2.

b.

c.

b.

c.

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 14.1 sub a een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 14.1 sub a met
maximaal 10%.
Lid 14.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

14.2
a.

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn
79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het
behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de
inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik.
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 14.2 sub a te veranderen of te
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar
aard en omvang wordt verkleind.
Indien het gebruik, bedoeld in 14.2 sub a na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.
Lid 14.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
bestemmingsplan 2006, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 15

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek' van
de gemeente Tubbergen.

49

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek
vastgesteld

bestemmingsplan Bijlagen regels

Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek
vastgesteld 17-04-2019

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

Inhoudsopgave

Bijlagen regels

5

Bijlage 1

Ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie

6

Bijlage 2

Landschappelijke inpassing Walboersweg 62-64 te Harbrinkshoek

8

Bijlage 3

Te slopen bebouwing

11

3

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

4

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

Bijlagen regels

5

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

Bijlage 1

Ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie

6

bestemmingsplan Walboersweg 62-64 Harbrinkhoek

Bijlage 2 Landschappelijke inpassing Walboersweg 62-64 te
Harbrinkshoek

8

Kosten planontwikkeling
2

Het slopen van 3.887 m aan landschapsontsierende bebouwing, betekent dat binnen het plangebied
een grote ruimtelijke kwaliteitsslag wordt gemaakt. Uit het landschappelijk ontwerp blijkt dat een verdere
verhoging van deze kwaliteit bewerkstelligd wordt door de aanleg van beplanting en het herstel van de
kenmerkende erfopzet. In deze paragraaf wordt ingegaan op de kosten die met deze ingrepen
verbonden zijn.
De bestaande bosschages op het erf blijven gehandhaafd en worden deels uitgebreid. De bestaande
bomen (voornamelijk eiken en berken) in deze bosschages zullen worden opgesnoeid en de uitheemse
struiken en sparren worden verwijderd. Hierdoor blijft de rafelige rand van het erf intact. Bovendien,
zoals kenmerkend voor een Twents erf, liggen de gebouwen half verscholen achter de erfbeplanting. Er
worden inheemse boom- en struiksoorten aangeplant. In totaal worden er ongeveer 1.000 stuks
bosplantsoen geplant met een kostprijs van € 2,75,- per stuk. Dit is inclusief grondverbetering, aanschaf
plantmateriaal, planten en nazorg. De kosten voor het opsnoeien van de bestaande bomen en het
verwijderen van uitheemse beplanting wordt geraamd op € 5.500,--.
De nieuwe kern van het erf wordt gevormd door een nieuw te planten eikengaard. Om als één erf te
functioneren hoeven de gebouwen niet altijd dicht op elkaar te staan. In dit geval wordt het
verbindingselement gevormd door een erfbos, waartegen de gebouwen geprojecteerd zijn. Tevens biedt
het centrale erfbos een transparante scheiding waardoor de privacy van de bewoners is gewaarborgd. In
totaal worden er circa 20 nieuwe eiken geplant à € 220,-- per stuk. De totale kosten voor de aanleg van
de eikengaard komen hiermee op € 4.400,--.
Langs de randen van de kampen zijn er mogelijkheden om de bestaande beplanting te versterken of
nieuwe beplanting te realiseren. Hierdoor wordt de kleinschaligheid van het landschap versterkt. Er
wordt een aantal singels aangelegd met een totale oppervlakte van circa 800 m². De totale kosten voor
grondverbetering, aanschaf plantmateriaal, planten en nazorg bedragen € 2.200,-- (circa € 2,75 per m²).
Er zullen gebakken klinkers op de erven worden toegepast. Dit vergoot de onderlinge samenhang. In
2
2
totaal gaat het om een oppervlak van circa 1.000 m . Uitgaande van een kostprijs van € 30,-- per m ,
bedraagt de totale investering in gebakken klinkers: € 30.000,--.
In onderstaande tabel zijn alle kosten voor het Rood voor Rood-project samengevat. Voor verdere
details wordt verwezen naar de taxatierapporten die als bijlage bij het Rood voor Rood-plan zijn
opgenomen (zie paragraaf 2.3). Ook de offerte voor de asbestsanering is als daarbij als bijlage
opgenomen. De meeste kostenposten gaan uit van de 'financiële uitgangspunten ten aanzien van sloop'
die de gemeente in de 'Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs 2014' heeft opgenomen. De
overige posten zijn steeds zo nauwkeurig en realistisch mogelijk geraamd dan wel geoffreerd door een
ter zake kundig bureau.
Uit de tabel blijkt dat de initiatiefnemer drie woonkavels nodig heeft om alle investeringen te kunnen
dekken en de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Het bedrag dat onder de streep overblijft, zal
gestort worden in het Fonds Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO-fonds). Het gaat hier om een
bedrag van € 3.670,-- (zie rechtsonder). Uit het KGO-fonds kunnen bijdragen worden verleend aan
plannen en projecten die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit binnen de gemeente.
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