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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De voorliggende omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing heeft betrekking op het 

Garmpoleiland te Eelderwolde in de gemeente Tynaarlo.

Op dit moment worden er op het eiland 19 woningen gebouwd. Gedurende de bouw van dit project is ervoor 

gekozen om de oever aan de zuidzijde van het eiland uit te rusten met damwanden (in totaal ongeveer 250 

meter lang) in plaats van met een aflopend stuk grond dat de overgang vormt van land naar water. De 

damwand is aangevuld met grond, die is vrijgekomen op het werkterrein en daarop zijn dekplanken 

aangebracht. De damwanden en vlonders liggen er al. 

Met verwijzing naar de notitie 'Damwanden en vlonders Garmpoleiland in Eelderwolde', die als bijlage 1 bij 

deze ruimtelijke onderbouwing is bijgevoegd, is voor het aanbrengen van de damwanden, houten vlonders 

en de hoekoplossingen op 14 september 2016 en 30 mei 2017 door het college van burgemeester en 

wethouders een omgevingsvergunning verleend. Tegen deze omgevingsvergunningen is bezwaar en 

daaropvolgend beroep bij de rechtbank Noord-Nederland aangetekend. De rechtbank heeft op 8 december 

2017 en 6 juli 2018 uitgesproken dat de omgevingsvergunningen d.d. 14 september 2016 en 30 mei 2017 in 

strijd met het bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Garmpoleiland Waterwijk” zijn verleend. 

Het bestemmingsplan stond namelijk op gronden met de bestemming “woongebied” en de nadere 

aanduiding “specifieke vorm van waarde - bebouwingsvrije zone ten behoeve van een groene overgang” het 

bouwen van overige bouwwerken niet toe, met uitzondering van de realisatie van vlonders. De beslissingen 

op bezwaren zijn vernietigd.

Gevolg gevend aan de uitspraken van de rechtbank hebben wij op 28 augustus 2018 de bezwaren alsnog 

gegrond verklaard en – in heroverweging - de omgevingsvergunningen geweigerd wegens strijd met artikel 

12.2.4, lid d van de regels van het nu geldende bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch”.

In het tot 2 december 2016 geldende bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Garmpoleiland 

Waterwijk” was – ten opzichte van het eerdere uitwerkingsplan uit 2007 – de grens van de bestemming 

“woongebied” over een afstand van ongeveer 8 meter verplaatst ten koste van de bestemming “water”. Het 

Garmpoleiland is daardoor aan de zuidzijde ongeveer 8 meter breder geworden. 

Het maximale aantal woningen is teruggebracht van 36 naar 20 en de maximale bouwhoogte van de 

woningen van 12 naar 10 meter.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 november 2015 de ingestelde 

beroepen tegen het bestemmingsplan afgewezen. Kort samengevat is de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

mening dat door de wijziging van het uitwerkingsplan de privacy en het woongenot van appellanten niet 

onevenredig worden aangetast. 

De aanvraag d.d. 30 maart 2018 dient ter verkrijging van een omgevingsvergunning ter vervanging van de 

in heroverweging geweigerde vergunningen. Op het moment van het indienen van de aanvraag was de 

beslissing op bezwaar inzake de op 14 september 2016 verleende omgevingsvergunning al vernietigd en 

was duidelijk dat ook de op 30 mei 2017 verleende omgevingsvergunning hetzelfde lot was beschoren. 

Legalisering van de inmiddels aangebrachte damwand achten wij noodzakelijk. De damwand was en is 

nodig voor de daadwerkelijke verbreding van het eiland en om de oevers grenzend aan de tuinen van de 

woningen te beschermen tegen de invloed van het water. Zonder damwand zouden de percelen door 

afkalving van de oevers steeds kleiner worden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 

heeft – in het kader van de bestemmingsplanprocedure – alle ingediende bezwaren tegen de verbreding 

van het Garmpoleiland gewogen en verworpen. 
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1.2  Ligging projectgebied

De locatie ligt in het dorp Eelderwolde in de gemeente Tynaarlo. De damwanden zijn aan de zuidzijde van 

het eiland Garmpoleiland in de grond aangebracht. Het eiland ligt tussen het Scheperseiland en het 

Warmoltseiland. Alle eilanden zijn via een brug aan de oostzijde verbonden met de Woltsingel, een weg 

parallel aan de Groningerweg. De Groningerweg loopt door Eelderwolde en is de doorgaande weg tussen 

de stad Groningen en Paterswolde. Op ongeveer 600 meter afstand ligt het Eelderdiep, hetgeen een beek is 

welke onderdeel is van het natuurgebied De Onlanden.

Afbeelding 1. Kaart ligging plangebied in de omgeving (Google Maps, d.d. 13-09-2018)
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Afbeelding 2. Luchtfoto aanwezige bebouwing (Google Maps, d.d. 13-09-2018)

1.3  Geldend bestemmingsplan

Voor het projectgebied geldt het bestemmingsplan 'Eelderwolde Ter Borch', dat is vastgesteld op 27 

september 2016 en inwerking is getreden op 2 december 2016. Het gebied heeft in het bestemmingsplan 

de bestemming 'Woongebied', de 'specifieke bouwaanduiding - eiland F' en de functieaanduiding 'specifieke 

vorm van waarde – bebouwingsvrije zone ten behoeve van een groene overgang'.
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Afbeelding 3. Uitsnede bestemmingsplan 'Eelderwolde Ter Borch' kernen (bron: ruimtelijkeplannen.nl).

Zoals aangegeven is het volgens het geldende bestemmingsplan niet toegestaan om ter plaatse 

damwanden in te brengen in de gronden. Artikel 12.2.4, lid d, van het geldende 'Bestemmingsplan 

Eelderwolde Ter Borch' bepaalt immers dat ter plaatse van de planlocatie "...het bouwen van overige 

bouwwerken niet toegestaan, met uitzondering van de realisatie van vlonders". Uit de uitspraak van de 

rechtbank Noord-Nederland, zoals in paragraaf 1.1 besproken, bleek dat door het aanbrengen van 

damwanden er sprake is van een "...bouwwerk dat moet worden aangemerkt als damwand", hetgeen niet in 

overstemming is met het geldende bestemmingsplan.

Het aanbrengen van de damwanden op deze locatie kan met deze onderhavige omgevingsvergunning voor 

het afwijken van het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Dit betreft een omgevingsvergunning op 

basis van artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo in samenhang met artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 

3°, van de Wabo. Het gaat dan om een zogeheten buitenplanse afwijking.

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan moet samengaan met een goede 

ruimtelijke onderbouwing. Een dergelijke onderbouwing zet uiteen of er vanwege een planvoornemen 

sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet hierin door 

middel van een verantwoording van de uitvoerbaarheid van het planvoornemen.

1.4  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige en toekomstige situatie. In hoofdstuk 3 komt het 

relevante beleid aan de orde. In het daaropvolgende hoofdstuk worden de verschillende aspecten 

beschreven die randvoorwaarden stellen aan het plan. Geëindigd wordt met een beschrijving van de 

uitvoerbaarheid van het plan.

 10



 Damwanden Garmpoleiland te Eelderwolde

Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving

2.1  Algemeen

De damwanden bevinden zich aan de zuidzijde van het Garmpoleiland, gelegen in het dorp Eelderwolde. 

Eelderwolde ligt tussen de dorpen Eelderwolde en Paterswolde, aan de noordwestelijke zijde van het 

Hoornsemeer. Het Garmpoleiland betreft een langgerekt en smal eiland met daarop één doodlopende weg. 

De damwanden vormen de afbakening van de zuidkant van het eiland.

De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door verschillende kunstmatige eilanden met daarop per 

eiland ongeveer 35 woongebouwen. Op de omringende eilanden bevindt zich een straat met aan 

weerszijde woonpercelen. Het Garmpoleiland wijkt daarvan af doordat het slechts 19 woonpercelen bevat 

aan een enkele zijde van de weg. Verder kenmerkt het Garmpoleiland zich door slechts één weg als toerit 

en het grootschalige natuurgebied De Onlanden aan de westzijde. Dat geldt voor alle eilanden in de 

Waterwijk.

Hetgeen is aangevraagd diende ertoe om de uitbreiding in de zin van verbreding van het Garmpoleiland in 

de richting van het Warmoltseiland te bewerkstelligen. Er is een houten damwand van ca. 250 meter lang 

aan de zuidzijde van het eiland aangebracht met een aanvulling van de damwand met grond, dat is 

vrijgekomen binnen het werkterrein. Er is grond ter verbreding van het eiland aangevuld tot aan die wand, 

waarop dekplanken zijn geplaatst.

Omdat uit de uitspraken van de rechtbank Noord-Nederland blijkt dat het bestemmingsplan slechts 

vlonders toestaat en geen damwanden, is het noodzakelijk deze te legaliseren door middel van deze 

omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing. 

2.2  Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State d.d. 18 

november 2015

Voor de afweging om ook aan de legalisatie middels dit bouwplan medewerking te verlenen zijn de 

volgende onderdelen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 18 

november 2015 van belang.

1. Ten opzichte van het plan uit 2007 is het maximale aantal woningen teruggebracht van 36 naar 20 en 

de maximale bouwhoogte van 12 naar 10 meter. De grens van de bestemming “woongebied” is ten 

opzichte van het uitwerkingsplan uit 2007 over een afstand van ongeveer 8 meter verplaatst ten koste 

van de bestemming “Water”. Dat heeft tot gevolg dat het Garmpoleiland aan de zuidzijde ongeveer 8 

meter breder mag worden dan onder het plan uit 2007 het geval was 

2. De Afdeling acht niet uitgesloten dat het plan, in vergelijking met het uitwerkingsplan uit 2007, zal 

leiden tot enige vermindering van privacy en, in samenhang daarmee, van het woongenot van 

appellanten. De Afdeling ziet echter geen grond voor het oordeel dat het college zich niet in 

redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat van onevenredige aantasting geen sprake is. 

3. In het algemeen kunnen aan een eerder vastgesteld plan geen blijvende rechten worden ontleend, 

omdat het college op grond van gewijzigde planologische inzichten en na afweging van alle betrokken 

belangen, binnen de kaders die het bestemmingsplan stelt, een nieuw uitwerkingsplan met andere 

bestemmingen en regels voor gronden kan vaststellen.

4. De afstand tussen de hoofdgebouwen op het Garmpoleiland ten opzichte van de hoofdgebouwen op 

het eiland ernaast (Warmoltseiland) bedraagt ook in het nu vastgestelde bestemmingsplan ongeveer 

36 meter, zodat erin zoverre geen sprake is van verslechtering vergeleken met het uitwerkingsplan uit 

2007. Dat het gebruik als tuin van de buiten het bouwvlak gelegen gronden tot onaanvaardbare 

aantasting van privacy en geluidhinder zal leiden acht de Afdeling evenmin aannemelijk, gezien de 
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afstand van ongeveer 28 meter die overblijft tussen het Warmoltseiland en de grens van de 

bestemming “Woongebied” op het Garmpoleiland. De Afdeling acht verder van belang dat zich tussen 

beide eilanden openbaar vaarwater bevindt, waarop ook in de situatie vóór de vaststelling van het plan 

al doorgaand verkeer mogelijk was.

5. Wat het uitzicht uit de woningen van appellanten betreft, ziet de Afdeling evenmin aanleiding voor de 

verwachting dat dit in onevenredige mate verslechtert door het plan. De afstand tussen de 

hoofdgebouwen blijft gelijk. De maximale hoogte van 12 meter in het uitwerkingsplan uit 2007 

vermindert tot 10 meter in het nu voorliggende plan. Het aantal toegestane woningen vermindert van 

36 naar 20. Tussen de niet-aangebouwde kant van de te realiseren woningen en de perceelsgrens 

wordt een afstand van 3 meter voorgeschreven en er zijn beperkte mogelijkheden voor het bouwen 

buiten het bouwvlak. Aan het feit dat in de woningen van appellanten in verband met de ligging aan het 

water relatief grote ramen zijn aangebracht, heeft het college geen doorslaggevend belang hoeven te 

hechten. Ook als de waterbeleving door woningbouw op het Garmpoleiland vermindert leidt dat niet tot 

een ander oordeel. Die vermindering zou immers ook zijn opgetreden bij realisering van de 

woningbouw die het uitwerkingsplan uit 2007 mogelijk maakte.

6. Het college heeft zijn afweging van de gevolgen voor de privacy en het uitzicht van de bewoners van 

het Warmoltseiland gebaseerd op de juiste afstanden, te weten die tussen de uiterste grenzen van de 

bouw- en de bestemmingsvlakken onder het uitwerkingsplan uit 2007 en onder het nu voorliggende 

uitwerkingsplan. Het college en Extenzo hebben ter zitting gewezen op een aantal omstandigheden die 

verbreding van het eiland noodzakelijk maken. De aanwezigheid van een damwand met groutankers 

aan de noordzijde van het eiland brengt met zich mee dat de kade direct achter de damwand niet te 

zwaar belast kan worden. Om die reden is de weg op ongeveer 3,25 meter vanaf de kade gelegd. 

Rekening houdend met een wegbreedte van ongeveer 4,5 tot 5,5 meter, die volgens het college nodig is 

om in- en uitdraaien met auto's van en naar de woonpercelen mogelijk te maken, een smalle voortuin, 

een oprit met een lengte van ongeveer 11,5 meter, maar ook met een gangbare diepte van de 

woningen van ongeveer 11,5 meter, blijft in het nu voorliggende plan voor de achtertuin een diepte 

over van ongeveer 11,5 tot 12,5 meter. 

7. Omdat het bestemmingsvlak “Woongebied” in het nu voorliggende plan ongeveer 8 meter breder is dan 

onder het uitwerkingsplan uit 2007, zou bij het realiseren van vergelijkbare woningen binnen de 

breedte van het eiland op grond van dat plan uit 2007 de diepte van de achtertuinen ten hoogste 3,5 tot 

4,5 meter kunnen bedragen. Dat er weinig belangstelling zal bestaan voor vrijstaande en half 

vrijstaande woningen met een tuin van een dergelijke diepte acht de Afdeling niet onaannemelijk.

8. In hoofdstuk 2 van de plantoelichting heeft het college onderkend dat met het voorliggende 

uitwerkingsplan in bepaalde mate wordt afgeweken van de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet 

die in drie strips met aaneengesloten bebouwing. Bij de nieuwe invulling is wel vastgehouden aan de 

overige uitgangspunten, te weten sfeer, architectonische samenhang en herkenbaarheid. De 

introductie van achtertuinen en daarmee het creëren van een zachte overgang tussen het water en de 

bebouwing wordt vanuit een stedenbouwkundige optiek als een verbetering gezien. Het afwijken van de 

oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van de wijk Ter Borch berust op een dragende motivering. 

Zowel voor de strip in de Rietwijk als voor die in de Tuinwijk is inmiddels de oorspronkelijke opzet met 

aaneengesloten bebouwing verlaten. Voor beide locaties zijn in 2011 en 2012 uitwerkingsplannen 

vastgesteld die voorzien in vrijstaande woningen.

9. De Afdeling acht voorstelbaar dat op grond van het uitwerkingsplan uit 2007 bij appellanten bepaalde 

verwachtingen zijn ontstaan over de toekomstige invulling van de wijk, en dat hun beslissing om over te 

gaan tot aanschaf van een kavel mede op die verwachtingen is gebaseerd. Het enkele gegeven dat het 

college nadien een uitwerkingsplan heeft vastgesteld waarin aan de bestemming “uit te werken 

woongebied” uit het moederplan een andere invulling wordt gegeven dan in het uitwerkingsplan uit 

2007 is onvoldoende om te kunnen beoordelen dat het college met het thans bestreden besluit heeft 
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gehandeld in strijd met het vertrouwensbeginsel. Daarbij is van belang dat niet is gebleken van 

concrete toezeggingen door of toe te rekenen aan het college, waaraan een gerechtvaardigd 

vertrouwen kan worden ontleend dat de situatie zou blijven zoals in het uitwerkingsplan uit 2007 was 

bepaald. Verder is de feitelijke breedte van het Garmpoleiland bij de aanleg in dit kader niet relevant. 

Het gaat niet om de feitelijke situatie maar om een vergelijking tussen hetgeen het vorige en het 

huidige uitwerkingsplan mogelijk maakte c.q. maakt. Het Garmpoleiland is bij de aanleg aan de 

zuidkant, anders dan aan de noordkant, niet met behulp van damwanden op de exacte grens volgens 

het uitwerkingsplan gelegd omdat de posities van de ankers en de fundering van de te plaatsen 

gebouwen op elkaar moeten worden afgestemd en omdat er vanwege de grotere breedte van de 

watergang aan de zuidkant geen noodzaak was aan die kant direct een damwand aan te leggen.

10. Dat de versmalling van het water van 36 naar 28 meter zal leiden tot ongelukken en een grotere kans 

op schade als gevolg van voorbijkomend vaarverkeer acht de Afdeling niet aannemelijk gemaakt. Het 

water in de Waterwijk is alleen toegankelijk voor bewoners en niet voor recreanten van buiten. De wijk 

wordt van het wel voor recreanten toegankelijke vaarwater gescheiden door een sluis waarvoor een 

pas nodig is en die passen worden alleen aan bewoners uitgegeven. Pashouders zijn gebonden aan 

een gebruiksregeling waarin is bepaald dat de maximale vaarsnelheid 4 km per uur is.

11. Het betoog dat er onvoldoende rekening is gehouden met de onrust die het plan heeft veroorzaakt bij 

de direct omwonenden en dat maatschappelijk draagvlak voor het plan ontbreekt kan niet afdoen aan 

de rechtmatigheid van het plan. Het college heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening en het 

bestemmingsplan “Ter Borch” in dit verband een eigen bevoegdheid en een eigen 

verantwoordelijkheid. Dat het college een andere afweging heeft gemaakt dan omwonenden wenselijk 

achten betekent niet dat het plan onzorgvuldig tot stand is gekomen. 

12. De kleurstelling van woningen wordt in het algemeen niet bepaald in een bestemmings- of 

uitwerkingsplan, maar behoort tot de welstandsaspecten waarover eventueel op grond van de artikelen 

12 en volgende van de Woningwet in een welstandsnota eisen kunnen worden gesteld. Dergelijke eisen 

spelen een rol wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het realiseren van een 

bouwplan. Noch het bestemmingsplan “Ter Borch”, noch het nu voorliggende uitwerkingsplan stellen 

eisen aan de kleurstelling die bij de bouw van woningen moet worden toegepast.

2.3  Toekomstige aanpassing bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch”.

De gemeenteraad is voornemens om bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan 

“Eelderwolde Ter Borch” de regels aan te passen als volgt:  

1. Aan artikel 1 (Begrippen) worden de volgende definities toegevoegd:

 1.25a Damwand

Een aaneengesloten rij van in de grond of in water geplaatste palen, planken of platen, al dan niet 

voorzien van dek planken, dienende tot grond- of waterkering.

1.46a  Vlonder

Een bouwkundige plateauvormige constructie aan een oever, die deels over het water hangt.

2. Aan artikel 12.1, lid l wordt toegevoegd de zinsnede “met inachtneming van het in artikel 12.2.4 lid d 

bepaalde”.

3. Artikel 12.2.4, lid d komt te luiden als volgt: 

 Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde – bebouwingsvrije zone ten behoeve  
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 van een groene overgang' is het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet toegestaan,  

 met uitzondering van het bouwen van vlonders en damwanden en overige voorzieningen ten   

 behoeve van de waterhuishouding en/of waterkering.

4. Aan artikel 11.1 van de regels wordt een nieuw lid i toegevoegd, luidende als volgt: 

 Vlonders, damwanden en overige voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en/of   

 waterkering, uitsluitend voor zover het water onmiddellijk grenst aan de gronden met de   

 bestemming “woongebied” met de specifieke bouwaanduiding “eiland F” en met de aanduiding   

 “specifieke vorm  van waarde – bebouwingsvrije zone ten behoeve van een groene overgang”.

2.4  Aanpassing beeldkwaliteitsplan “Waterwijk Ter Borch”

De rechtbank Noord-Nederland heeft geadviseerd – als het college besluit over te gaan tot een 

afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12 van de Wabo – om nogmaals advies bij de 

welstandscommissie in te winnen. Bij een dergelijk nieuw advies mogen geen onduidelijkheden meer 

bestaan voor wat de vraag of dat advies daadwerkelijk namens de welstandscommissie is afgegeven. 

Ditzelfde geldt voor de vraag welk toetsingskader door de welstandscommissie is gehanteerd, alsmede 

waarom in de materiaalkeuze en in het kader van de uitvoering geen beton meer hoeft te worden gebruikt. 

In verband daarmee heeft de gemeenteraad op 30 oktober 2018 besloten om de volgende wijziging van het 

Beeldkwaliteitsplan “Waterwijk Ter Borch” in de inspraak te brengen, dit om de reeds gerealiseerde bouw 

daarmee in overeenstemming te brengen.

“De beschoeiing van het Garmpoleiland wordt, in afwijking van hetgeen is opgenomen in paragraaf 2.3 van 

het Beeldkwaliteitsplan “Waterwijk Ter Borch” slechts gedeeltelijk uitgevoerd in de vorm van een stalen 

damwand met betonnen voorhangschort. Waar de damwand aansluit op de vlonders op de tuinen, wordt 

deze (hoofdzakelijk) uitgevoerd in hout of materiaal dat eruitziet als hout”. 

De nieuwe vorm van het eiland, als gevolg van de damwanden met daarop houten vlonders, is ook in 

overeenstemming met de redelijke eisen van welstand, zoals deze uiteengezet zullen worden in het nieuw 

op te stellen beeldkwaliteitsplan 'Waterwijk Ter Borch'. 

De omgevingsvergunning voorziet niet in andere ontwikkelingen. Zodoende wordt de toekomstige situatie 

niet anders dan heden is vergund of mogelijk is volgens het geldende bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie infrastructuur en ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. In de SVIR is de 

visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 

aangegeven. Dit betreft een integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw rijksbeleid met 

ruimtelijke consequenties. 

In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 

2028 zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-economische structuur van 

Nederland; 

verbeteren van de bereikbaarheid; 

zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden. 

Met de hiervoor genoemde rijksdoelen zijn dertien nationale belangen aan de orde die in de SVIR verder 

gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze 

nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke 

ordening gekregen; het kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de 

actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen 

afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. 

Bij gebiedsontwikkeling is 'een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten' van belang. Hierbij hanteert het Rijk de ladder voor duurzame verstedelijking. 

Deze is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze is opgenomen in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro). Paragraaf 3.1.2 van deze toelichting gaat hier verder op in.

De provincies en gemeenten krijgen in het nieuwe ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid meer 

bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van landschappen, verstedelijking en het behoud van groene 

ruimte. Provincies en gemeenten zijn volgens het kabinet beter op de hoogte van de situatie in de regio en 

de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties. Daardoor kunnen zij beter afwegen wat er in een gebied 

moet gebeuren. Het opstellen van deze omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing past in die lijn.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik, 

met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch 

mogelijk worden gemaakt. Sinds augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is het Bro 

gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt.

De ladder is geen op zichzelf staand instrument maar is onderdeel van de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De betreffende minister zorgt 

ervoor dat decentrale overheden over de juiste instrumenten beschikken voor een zorgvuldige benutting 

van de ruimte. Onderdeel hiervan is het voorkomen van overprogrammering, het faciliteren van groei, het 

anticiperen op stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio's.

Het aanbrengen van damwanden is niet aan te merken als een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' zoals 

bedoeld in het Bro. Een nadere toets aan de Ladder is daarom niet aan de orde.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie en -verordening

Provinciale Staten hebben op 2 juli 2014 ingestemd met de Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014. De 

Omgevingsvisie is hét kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe. De provincie 

beschrijft hierin wat de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling tot 2020 is. Daarbij is de volgende 
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missie geformuleerd: "het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de kernkwaliteiten die de 

provincie rijk is." De kernkwaliteiten zijn de kwaliteiten die bijdragen aan de identiteit en aantrekkelijkheid 

van Drenthe. Het provinciaal belang ligt in het behouden en waar mogelijk ontwikkelen van de 

kernkwaliteiten.

Ten aanzien van zorgvuldig ruimtegebruik, geeft de provincie Drenthe aan dat inbreiding boven uitbreiding 

gaat. De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt daarbij als denkmodel gebruikt. Het model stelt onder 

meer dat extra ruimte voor wonen en werken zoveel mogelijk moet worden gezocht in of aansluitend aan 

bestaand bebouwd gebied en gebundeld rond de nationale en regionale infrastructuur en de openbaar 

vervoervoorzieningen. 

Naast de Omgevingsvisie is voor het projectgebied ook de Provinciale Omgevingsverordening (POV) 

relevant. De geactualiseerde POV is op 15 oktober 2015 in werking getreden. In de POV is opgenomen dat 

bij ruimtelijke ontwikkelingen uiteengezet wordt dat met het desbetreffende plan wordt bijgedragen aan 

behoud en ontwikkeling van de bij het plan betrokken kernkwaliteiten conform het provinciaal beleid en de 

sturingsniveaus zoals die zijn verwoord in de Omgevingsvisie. Daarnaast mag een ruimtelijke ontwikkeling 

geen nieuwe activiteiten dan wel een wijziging van bestaande activiteiten mogelijk maken die de 

kernkwaliteiten significant aantasten. Verder dient in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik de Ladder 

voor duurzame verstedelijking gevolgd te worden.

Afweging

Het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het aanbrengen van damwanden wordt niet 

belemmerd door de Omgevingsvisie en -verordening van de provincie Drenthe. In zoverre is het 

planvoornemen in overeenstemming met het provinciaal beleid.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurplan

De gemeente Tynaarlo heeft voor haar grondgebied een structuurplan opgesteld (vastgesteld 

10 oktober 2006). Het Structuurplan is kaderstellend en initiërend voor het ruimtelijk beleid. Tevens dient 

het als communicatiemiddel richting de bevolking inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling.

Binnen de beleidsterreinen wonen, archeologie en cultuurhistorie zijn vervolgens ook afzonderlijke visies 

opgesteld. Omdat met dit planvoornemen echter sprake is van een zeer geringe impact op de omgeving, 

het gaat immers om een afwijking van het geldende bestemmingsplan en de betreffende activiteit, het 

aanbrengen van de damwanden, reeds heeft plaatsgevonden, kan een bespreking van deze 

beleidsterreinen achterwege blijven.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Archeologie

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke 

planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, 

te weten de archeologische waarden. De Monumentenwet en haar opvolger, de Erfgoedwet, regelen hoe 

met archeologische vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om 

deze belangen tijdig bij de planvorming te betrekken. Het streven is om deze belangen tijdig bij de 

planvorming te betrekken.

In mei 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Archeologie vastgesteld. Op de archeologische 

beleidskaart is te zien dat het projectgebied voornamelijk bestaan uit een 'dekzandvlakte'. Voor deze 

dekzandvlakte geldt een lage archeologische verwachting. Daarnaast zijn delen van het projectgebied 

aangeduid als 'dekzandruggen en -koppen, al dan niet met oud bouwlanddek' en 'laagte/depressie (veentje) 

zonder randwal' waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt. Als gevolg van eerdere ingrepen in 

de bodem eind jaren '00 van deze eeuw zijn deze laatste twee archeologische waarden niet meer aanwezig 

in de betreffende bodem.

De gemeente Tynaarlo heeft de Structuurvisie Archeologie juridisch vertaald naar het geldende 

bestemmingsplan 'Eelderwolde Ter Borch'. Uit dat bestemmingsplan volgt dat er voor het planvoornemen 

geen beperkingen gelden. Er is derhalve geen noodzaak voor het uitvoeren van nader onderzoek. Het 

bestemmingsplan is wat betreft archeologie uitvoerbaar.

4.2  Bodem

Voor de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit 

bodemkwaliteit. Met deze regelgeving streeft men naar een duurzaam gebruik van de bodem. Het 

planvoornemen betreft het legaliseren van al aangebrachte damwanden in de bodem. Het gaat daarmee 

dus niet om het realiseren van bouwwerken waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (langer dan twee 

uur per dag) mensen zullen verblijven. Om deze reden is een bodemonderzoek niet nodig. 

Ten tijden van het gehele project (de bouw van de woningen) is wel bodemonderzoek uitgevoerd. Dit 

bodemonderzoek is als Bijlage 2 bij deze omgevingsvergunning gevoegd. De onderzoeksresultaten geven 

geen aanleiding tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek. In het kader van de voorgenomen 

werkzaamheden op het eiland zijn geen milieuhygiënische belemmeringen op de onderzoekslocatie. Voor 

wat betreft het aspect bodem kan het project als uitvoerbaar worden geacht.

4.3  Cultuurhistorie

Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de landschappen, tradities en de 

verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 is de gemeente wettelijk verplicht om cultuurhistorische 

belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken.

De gemeente Tynaarlo heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 

2014-2024 opgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente 

heeft het waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale 

boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit 

bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen.

Op de cultuurhistorische beleidswaardenkaart is het plangebied aangeduid als 'Hollandveenontginning met 

strookvormige verkaveling'. Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestreefd "...behoud of versterking van de 

strookvormige verkavelingsstructuur". 

De damwanden hebben geen invloed op de verkavelingsstructuur van de omgeving. De damwanden 

bakenen het Garmpoleiland strakker af van de omgeving dan op dit moment het geval is, zodoende 

versterken de damwanden het aanwezige verkavelingskarakter. 

Het aspect cultuurhistorie levert geen belemmeringen op voor het onderhavig plan.
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4.4  Ecologie

Inleiding

In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het van belang om aandacht te besteden aan 

beschermde natuurwaarden. De effecten op natuurwaarden moet men beoordelen in relatie tot bestaande 

wet- en regelgeving op het gebied van soortenbescherming en gebiedsbescherming. De wettelijke 

grondslag hiervan ligt per 1 januari 2017 in de Wet natuurbescherming (Wnb) en in het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid. De Wnb regelt onder andere de soortenbescherming van planten en dieren, dit 

betreft de in het wild voorkomende vogels onder de vogelrichtlijn, de dier- en plantensoorten onder de 

habitatrichtlijn. Dier- en plantensoorten die in de bijlage van de wet genoemd worden vallen ook onder de 

beschermde soorten, op deze lijst mogen provincies een 'lijst met vrijstellingen' opstellen (artikel 3.11 van 

de Wnb). In de Wnb is eveneens de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. 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.

Om de bovenstaande redenen is door Eelerwoude op 31 mei 2016 een ecologische quickscan ter plaatse 

uitgevoerd. Het onderzoek verrichtte zij met betrekking tot vier verschillende werkzaamheden:

1. Graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de straat.

2. Bouwwerkzaamheden ten behoeve van de woningbouw.

3. Aanleggen van riolering.

4. Uitbreiding en verbreding van het eiland aan de zuidelijke oever en tevens het aanbrengen van een 

damwand.

Het opgestelde rapport van dat onderzoek is als Bijlage 3 bij deze omgevingsvergunning gevoegd.

Toetsing

Het hierboven genoemde ecologische onderzoek leidt niet tot enige beperkingen voor de damwanden aan 

de zuidzijde van het Garmpoleiland. Gedurende het onderzoek zijn de kleine modderkruiper en paling, 

beide vissoorten, aangetroffen in het projectgebied. Onder de Wet natuurbescherming worden de twee 

dieren niet meer beschermd en derhalve zijn de in het onderzoek genoemde te treffen maatregelen niet 

meer noodzakelijk. Zodoende vormt het aspect ecologie geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 

het planvoornemen.

4.5  Programma Aanpak Stikstof

Om natuurgebieden te beschermen, mag daar de stikstofbelasting niet toenemen. Het Programma Aanpak 

Stikstof (PAS) biedt een oplossing door ruimte voor economische ontwikkeling te combineren met het 

versterken van de natuur. Het PAS is gekoppeld aan de Wet natuurbescherming.

Onder het PAS is een vergunning vereist als de stikstofdepositie in beschermde natuurgebieden meer 

toeneemt dan de grenswaarde. De werkzaamheden in het kader van aanbrengen van de damwanden leidt 

niet tot een toename van stikstofbelasting in natuurgebieden.

4.6  Externe veiligheid

Op 27 oktober 2004 zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid 

inrichtingen (Revi) van kracht geworden. In het Besluit externe veiligheid inrichtingen zijn risiconormen voor 

externe veiligheid met betrekking tot inrichtingen met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het Bevi 

heeft als functie om mensen te beschermen van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen. Bij een 

omgevingsvergunning milieu of een ruimtelijk besluit moet het bevoegd gezag rekening houden met 

veiligheidsafstanden ter bescherming van individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen 

(groepsrisico). Bij deze omgevingsvergunning met een ruimtelijke onderbouwing gaat het echter niet om 

een functie die voorziet in de aanwezigheid van individuen of in een functie die enig risico met zich mee kan 

brengen. Derhalve behoeft het aspect externe veiligheid hier geen verdere afweging.
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Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen op voor het onderhavig plan.

4.7  Geluid

Het planvoornemen voorziet in een afwijking van de bouwregels van het geldende bestemmingsplan. De 

Wet geluidhinder biedt geluidsgevoelige functies (zoals woningen), op basis van zonering, bescherming 

tegen geluidsoverlast van wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Dit planvoornemen 

voorziet echter niet in enige geluidsgevoelige bebouwing. Zodoende is toetsing aan de Wet geluidshinder 

niet noodzakelijk. Ook is er geen sprake van een aantasting van het woon- en leefmilieu in het kader van 

een goede ruimtelijke ordening en dus vormt het aspect geluid geen belemmering voor onderhavig plan.

4.8  Luchtkwaliteit

Nederland heeft de Europese 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).

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 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

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 

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. 

Omdat het planvoornemen voorziet in het legaliseren van een reeds bestaande damwand leidt dit initiatief 

niet tot enige toename van verkeer en daarmee ook niet tot enige toename van 1,2 µg/m³ NO2 of PM10. 

Zodoende kan verdere toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. 

4.9  Milieuzonering

Bedrijven worden ingedeeld in categorieën met behulp van de publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' 

(2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze publicatie biedt een handreiking ten behoeve 

van de afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu op lokaal niveau en geeft informatie over de 

milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. Op basis van de milieukenmerken van de verschillende 

typen bedrijven en inrichtingen wordt een indicatie van de afstanden gegeven, die als gevolg van deze 

kenmerken moeten worden aangehouden tussen de diverse typen bedrijven en een rustige woonwijk. Deze 

afstanden hebben uitdrukkelijk niet het karakter van een norm of een richtlijn.

De informatie heeft geen betrekking op individuele bedrijven, maar op bedrijfstypen. Dit betekent dat een 

concrete situatie altijd in de context moet worden bekeken:

binnen bepaalde bedrijfstypen kunnen zich grote verschillen voordoen;

concrete milieu-informatie over een specifiek bedrijf heeft meer waarde dan algemene informatie;

de afstanden hebben betrekking op de afstand tot een rustige woonwijk; bij andere gebiedsfuncties 

kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn;

afdoende milieuhygiënische maatregelen bij de bron, bij de overdracht of bij de ontvanger, kunnen een 

kortere afstand eventueel mogelijk maken.

Het planvoornemen voorziet in het legaliseren van een damwand van ongeveer 250 meter en 

hoekoplossingen en voorziet niet in enige bebouwing voor bedrijven of bebouwing welke hinder zou kunnen 

veroorzaken voor bedrijven in de omgeving. Het aspect milieuzonering levert zodoende geen 

belemmeringen op voor het onderhavig projectgebied.
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4.10  Water

Inleiding

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) moeten ruimtelijke plannen zijn 

voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het 

watertoetsproces gaat het om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen 

en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het 

doel van deze watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 

evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen. De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg 

die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij behorende 

belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. 

Naast veiligheid en wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor de 

waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste beleidsdocumenten op het gebied van de 

waterhuishouding zijn de Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water: Waterbeleid 21e eeuw, 

de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn ruimte voor de rivier en de nota Ruimte. In het Nationaal 

Bestuursakkoord Water worden de gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd voor een integraal 

waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te treffen waterhuishoudkundige maatregelen 

gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij het waterschap (trits: kwantiteit) en het 

schoon houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het waterschap.

Voor het voornemen is d.d. 13 september 2018 een watertoets uitgevoerd. De watertoets is als Bijlage 4 

aan deze toelichting toegevoegd. Uit het advies van het Waterschap Noorderzijlvest blijkt dat de volgende 

aspecten van belang zijn:

Toetsing

Het projectgebied ligt in het gebied van het waterschap Noorderzijlvest. Het beleid van waterschap 

Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016-2021 en in de Notitie Water en Ruimte 

2013. De ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met 

water als belangrijkste element. Het waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten:

de hoogte van de waterpeilen en het gewenste grondwaterregime (GGOR);

een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit);

de waterkwaliteit voor verschillende functies en de inpassing van water in het landschap.

Naast het waterschap kent de provincie Drenthe ook beleid ten aanzien van het aspect water. De provincie 

Drenthe hanteert het 'Nee-tenzij beleid' voor beekdalen om de ruimte voor water in het beekdal te 

behouden (Omgevingsvisie van de provincie Drenthe, 2014, paragraaf 8.2.3 en Provinciale 

omgevingsverordening, artikel 3.36). Het 'nee, tenzij'-beleid houdt in dat in beekdalen 'kapitaalintensieve 

functies' zo veel mogelijk worden geweerd. Daarbij gaat het om woon- en werkgebieden en 

kapitaalintensieve vormen van agrarisch grondgebruik, zoals glastuinbouw, intensieve veehouderijen en 

kwekerijen. In de onderhavige situatie is daarvan geen sprake.

Ingrepen in het watersysteem

Aanpassingen of ingrepen met als doel het aanpassen van het watersysteem raakt één van de kerntaken 

van het waterschap. Daarom moet het waterschap betrokken worden bij de planvorming om te adviseren, 

eisen te stellen en door randvoorwaarden aan te geven. De Digitale Watertoets is alleen geschikt om het 

initiatief kenbaar te maken. Het waterschap verkent binnen dergelijke plannen tevens zijn eigen doelen, 

belangen en samenwerkingsmogelijkheden. Voor de uiteindelijke realisatie is altijd een watervergunning 

nodig.

Gelijkblijvend/afname verhard oppervlak

Indien het verhard oppervlak in een ruimtelijk plan toeneemt met meer dan 750m2 is het vereist om de 

mogelijkheden voor afkoppelen van regenwater te onderzoeken en vast te leggen.
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Invloed op de waterhuishouding

Het aanwezige oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te hebben voor het afstromende 

hemelwater, maar ook aan de inrichting dient aandacht te worden besteed. Voor een gezond watersysteem 

is de inrichting en het beheer van het bestaande of nieuw te realiseren oppervlaktewater belangrijk. Bij 

oppervlaktewatersystemen in stedelijk gebied wordt daarom gestreefd naar zo groot mogelijke eenheden.

Uitwerking

Er is sprake van een zeer geringe toename van het verhard oppervlak op het terrein. Uit de watertoets blijkt 

dat de onderhavige legaliseren voor wat betreft het aspect water als uitvoerbaar kan worden geacht. 

4.11  M.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het (gewijzigde) Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) in werking getreden. Een 

belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de 

m.e.r.-beoordeling) van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Concreet betekent dit dat, ook wanneer 

ontwikkelingen onder de in lijst D opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog 

steeds van moet vergewissen of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de 

zogenaamde 'vergewisplicht'. Daarbij zijn in het bijzonder de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van 

de EU-richtlijn van belang. 

Met de omgevingsvergunning wordt geen activiteit mogelijk gemaakt die in het Besluit 

milieueffectrapportage wordt genoemd. De voorgenomen wijziging leidt niet tot milieugevolgen en er hoeft 

geen milieueffectrapportage plaats te vinden.

 21



 Damwanden Garmpoleiland te Eelderwolde

 22



 Damwanden Garmpoleiland te Eelderwolde

Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

De kosten voor de planprocedure komen ten laste van de gemeente Tynaarlo. Tussen de gemeente en de 

initiatiefnemer wordt een planschadeovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat eventuele 

planschadekosten, welke het gevolg zijn van het project, voor rekening van de initiatiefnemer komen. Het 

plan is derhalve economisch uitvoerbaar.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Deze ruimtelijke onderbouwing wordt in het kader van het omgevingsvergunningtraject voor een periode 

van zes weken ter inzage gelegd. Eenieder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om een zienswijze 

tegen het plan in te dienen. De resultaten daarvan zullen te zijner tijd in dit hoofdstuk worden verwerkt.
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Bijlage bij ruimtelijke onderbouwing
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Bijlage 1  Damwanden en vlonders Garmpoleiland in 

Eelderwolde
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        Gemeente Tynaarlo. 

 

Damwanden en vlonders Garmpoleiland in Eelderwolde. 

I.  Het bestemmingsplan. 

1.  Bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Garmpoleiland Waterwijk”. 

In het bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Garmpoleiland Waterwijk” dat tot 2 
augustus 2017 gold waren de gronden bestemd voor “woongebied”, nader aangeduid met 
“specifieke vorm van waarde – bebouwingsvrije zone ten behoeve van een groene 
overgang”. Ter plaatse van deze aanduiding was het bouwen van overige bouwwerken niet 
toegestaan, met uitzondering van de realisatie van vlonders (artikel 4.2.5 lid b regels). 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 18 november 2015 de 
ingestelde beroepen tegen het bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking 
Garmpoleiland Waterwijk” ongegrond verklaard (zie ook onderdeel III). 

2.  Bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch”. 

Het opvolgende bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch” is vastgesteld 27 september 
2016, is in werking getreden op 2 december 2016 en onherroepelijk geworden bij de 
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 2 augustus 2017. 
Daarin zijn de gronden bestemd voor “woongebied” met de “specifieke bouwaanduiding – 
Eiland F” en de aanduiding “specifieke vorm van waarde – bebouwingsvrije zone ten behoeve 
van een groene overgang”. 

Ter plaatse van deze aanduiding is het bouwen van overige bouwwerken niet toegestaan, 
met uitzondering van de realisatie van vlonders (artikel 12.2.4 lid d regels). 

II.  Verleende – en in beroep vernietigde omgevingsvergunningen. 

‐  Omgevingsvergunning d.d. 14 september 2016. 

Op 14 september 2016 hebben burgemeester en wethouders omgevingsvergunning verleend 
voor het aanbrengen van houten vlonders en stalen damwanden op het Garmpoleiland te 
Eelderwolde (WABO‐20160651).  

‐  Omgevingsvergunning d.d. 30 mei 2017. 

Op 30 mei 2017 is omgevingsvergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van de 
hoekoplossingen Garmpoleiland op het perceel hoek kavel 1 en kavel 19 Garmpoleiland te 
Eelderwolde (WABO‐20170471). 

‐  Bezwaar. 

In bezwaar zijn de volgende argumenten aangevoerd: 

a.  Het bouwplan voldoet niet aan de bepalingen van het bestemmingsplan vanwege 
strijd met artikel 4.2.5, lid b, van dat plan, waardoor de vergunning geweigerd had 
moeten worden. Met verwijzing naar de uitleg van het begrip “vlonder” in “De Dikke 
Van Dale” ziet het college de damwand ten onrechte als een onderdeel van de 
vlonder. 



2 
 

b.  Het welstandsadvies is niet voldoende gemotiveerd en voldoet niet aan de 
welstandseisen die voor de Waterwijk Ter Borch zijn geformuleerd in het 
Beeldkwaliteitsplan. Verder bevat het welstandsadvies pertinente onjuistheden. De 
damwanden/beschoeiingen moeten qua uitvoering en kleurstelling aansluiten bij de 
overige eilanden in Waterwijk om te kunnen voldoen aan de bepalingen van het 
Beeldkwaliteitsplan. De kopse zijden van het eiland zijn in afwijking van de 
vergunning gerealiseerd. 

‐  Beroep (Uitspraken rechtbank Noord‐Nederland d.d. 8 december 2017 en 6 juli 
2018). 

De overwegingen van de rechtbank die tot vernietiging van de beslissingen op bezwaar 
leidden luidden als volgt: 

c.  Partijen zijn verdeeld over de vraag hoe het onderhavige bouwwerk aangeduid moet 
worden. Is er sprake van een “vlonder” en/of een “damwand”? 

d.  Door het onderhavige bouwplan krijgen eisers een ander aanzicht vanaf hun perceel. 
Een aanzicht waarop zij op grond van de oorspronkelijke ruimtelijke plannen inzake 
de nieuwbouw van het Garmpoleiland niet hadden gerekend en welk aanzicht zij in 
eerste instantie niet hoefden te verwachten. 

e.  Hetgeen is aangevraagd dient er in elk geval ook toe om de uitbreiding in de zin van 
verbreding van het Garmpoleiland in de richting van het Warmoltseiland te 
bewerkstelligen. Immers er wordt een houten damwand van ca. 250 meter lang aan 
de zuidzijde van het eiland aangebracht met een aanvulling van de damwand met 
grond, dat is vrijgekomen binnen het werkterrein. Door het college is bevestigd dat er 
een wand is aangebracht en dat er grond ter verbreding van het eiland is aangevuld 
tot aan die wand, waarna “nu” enkel nog dek planken geplaatst moeten worden. 
Hetgeen volgens de aanvulling van de aanvraag gebouwd is aan de zuidzijde van het 
Garmpoleiland, is essentieel voor zowel de verbreding van het eiland, als voor het 
bouwrijp maken daarvan.  

f.  In het bestemmingsplan is geen definitie opgenomen van de begrippen “vlonder” en 
“damwand”. Daarom moet worden aangesloten bij het normaal spraakgebruik. Een 
damwand is volgens de Van Dale, groot woordenboek der Nederlandse taal een 
aaneengesloten rij van ingeheide palen, planken of platen, dienend tot grond‐ of 
waterkering. Een vlonder is een los houten bruggetje (slootplank; laadbrug of plateau 
van een hefwagen óf een waterstoep óf een losse houten vloer (bijv. op een balkon, 
op dat deel van een stenen vloer waar men gewoonlijk zit of op drassige grond). 

g.  Gelet op wat er ingevolge de vergunning feitelijk gerealiseerd kan worden (en deels 
reeds gerealiseerd is) aan de zuidzijde van het Garmpoleiland, is er naar het oordeel 
van de rechtbank sprake van een “damwand” en niet van een “vlonder”. Er is een 
verankerde houten wand geplaatst aan de zuidzijde van het eiland, dienende ter 
verbreding van dat eiland, waar tussen de bestaande grens van het eiland en die 
wand grond is aangebracht. Deze wand dient tot grond‐ of waterkering. Dit sluit aan 
bij de aanvraag, nu daarin is vermeld dat de werkzaamheden een “grondkering of 
damwand plaatsen” betreffen. Ook heeft de aanvrager de vergunning expliciet 
aangevraagd voor het realiseren van een “damwand” en niet een “vlonder”. Het 
college heeft ambtshalve en eenzijdig de definiëring in de omgevingsvergunning 
gewijzigd in een “vlonder” en een “damwand”. Ook neemt de rechtbank in 
overweging mee dat de tekening die is gevoegd bij de aanvulling van de aanvraag 
(tekening nummer 14‐600‐002‐DET03) weliswaar “detail vlonder” vermeld, maar op 
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die tekening is slechts sprake is van een “dek plank” en niet van een “vlonder”. Deze 
“dek plank” zit vast aan en is een afwerking van de “damwand”. De “dek plank” kan 
wel functioneren als “vlonder”, maar dan (gelet op het feit dat deze vast zit aan de 
“damwand”) als een “waterstoep”. De functie van deze “dek plank als “vlonder” is 
echter niet de hoofdreden geweest van de aanvraag. Dat was immers de 
grondkering. Er is sprake van één bouwwerk dat moet worden aangemerkt als 
damwand. Het bouwplan is daarom strijdig met het bestemmingsplan. 

h.  Voor wat betreft de beroepsgronden die zien op het welstandsoordeel verwacht de 
rechtbank – als het college besluit over te gaan tot een afwijkingsprocedure op grond 
van artikel 2.12 van de Wabo – dat er nogmaals advies bij de welstandscommissie zal 
worden ingewonnen. Bij een dergelijk nieuw advies mogen geen onduidelijkheden 
meer bestaan voor wat de vraag of dat advies daadwerkelijk namens de 
welstandscommissie is afgegeven. Ditzelfde geldt voor de vraag welk toetsingskader 
door de welstandscommissie is gehanteerd, alsmede waarom in de materiaalkeuze 
en in het kader van de uitvoering geen beton meer hoeft te worden gebruikt. 

III.  Aanvraag om omgevingsvergunning d.d. 30 maart 2018. 

Op 30 maart 2018 is door Extenzo Groningen B.V. een nieuwe aanvraag om 
omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van houten damwanden met dek planken. 
Ten aanzien van deze aanvraag wordt een afwijkingsprocedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 
1 onder a3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd (uitgebreide 
procedure). 

Motivering. 

Op 31 maart 2015 is een uitwerkingsplan (hierna bestemmingsplan) vastgesteld voor het 
Garmpoleiland in Ter Borch Eelderwolde. Dit bestemmingsplan was nodig om woningbouw te 
realiseren op het eiland die aansloot bij de vraag in de woningmarkt, een meer 
grondgebonden programma dan in het voorgaande bestemmingsplan was beoogd. Op grond 
van dit bestemmingsplan zijn vergunningen verleend voor het oprichten van woningen. Met 
de vaststelling van het bestemmingsplan werd het Garmpoleiland breder dan in het vorige 
planologische kader. Een aantal bewoners van Warmoltseiland had hier problemen mee. 
Burgemeester en wethouders hebben de bewoners tegemoet willen komen. Daarom is in het 
bestemmingsplan geregeld dat op de eerste drie meter vanaf het water aan de zuidzijde (de 
zijde van het Warmoltseiland) geen hoge bebouwing en hoog opgaande beplanting kan 
worden gerealiseerd. Wel mochten hier vlonders worden gerealiseerd. 
De verbreding van het eiland heeft gevolgen voor de afhechting van het eiland aan de 
waterkant. Aan de zuidzijde wordt een uniforme overgang aangelegd tussen water en de 
kavels. Dit element zorgt voor een geleidelijke overgang tussen het water en de kavels.  
 
Het bestemmingsplan brengen wij – na de uitspraken van de Rechtbank Noord‐Nederland 
genoemd onder II ‐ in overeenstemming met het deels al gebouwde, zoals onder IV van dit 
document is aangegeven.  
 
Voor de afweging om ook aan dit bouwplan medewerking te verlenen zijn de volgende 
onderdelen van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 
18 november 2015 (zie I) van belang. 
 
i.  Ten opzichte van het plan uit 2007 is het maximale aantal woningen teruggebracht 

van 36 naar 20 en de maximale bouwhoogte van 12 naar 10 meter. De grens van de 
bestemming “woongebied” is ten opzichte van het uitwerkingsplan uit 2007 over een 
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afstand van ongeveer 8 meter verplaatst ten koste van de bestemming “Water”. Dat 
heeft tot gevolg dat het Garmpoleiland aan de zuidzijde ongeveer 8 meter breder 
mag worden dan onder het plan uit 2007 het geval was. 

j.  De Afdeling acht niet uitgesloten dat het plan, in vergelijking met het uitwerkingsplan 
uit 2007, zal leiden tot enige vermindering van privacy en, in samenhang daarmee, 
van het woongenot van appellanten. De Afdeling ziet echter geen grond voor het 
oordeel dat het college zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen 
stellen dat van onevenredige aantasting geen sprake is.  

k.  In het algemeen kunnen aan een eerder vastgesteld plan geen blijvende rechten 
worden ontleend, omdat het college op grond van gewijzigde planologische inzichten 
en na afweging van alle betrokken belangen, binnen de kaders die het 
bestemmingsplan stelt, een nieuw uitwerkingsplan met andere bestemmingen en 
regels voor gronden kan vaststellen. 

l.  De afstand tussen de hoofdgebouwen op het Garmpoleiland ten opzichte van de 
hoofdgebouwen op het eiland ernaast (Warmoltseiland) bedraagt ook in het nu 
vastgestelde bestemmingsplan ongeveer 36 meter, zodat erin zoverre geen sprake is 
van verslechtering vergeleken met het uitwerkingsplan uit 2007. Dat het gebruik als 
tuin van de buiten het bouwvlak gelegen gronden tot onaanvaardbare aantasting van 
privacy en geluidhinder zal leiden acht de Afdeling evenmin aannemelijk, gezien de 
afstand van ongeveer 28 meter die overblijft tussen het Warmoltseiland en de grens 
van de bestemming “Woongebied” op het Garmpoleiland. De Afdeling acht verder 
van belang dat zich tussen beide eilanden openbaar vaarwater bevindt, waarop ook 
in de situatie vóór de vaststelling van het plan al doorgaand verkeer mogelijk was. 

m.  Wat het uitzicht uit de woningen van appellanten betreft, ziet de Afdeling evenmin 
aanleiding voor de verwachting dat dat in onevenredige mate verslechtert door het 
plan. De afstand tussen de hoofdgebouwen blijft gelijk. De maximale hoogte van 12 
meter in het uitwerkingsplan uit 2007 vermindert tot 10 meter in het nu 
voorliggende plan. Het aantal toegestane woningen vermindert van 36 naar 20. 
Tussen de niet‐aangebouwde kant van de te realiseren woningen en de 
perceelsgrens wordt een afstand van 3 meter voorgeschreven en er zijn beperkte 
mogelijkheden voor het bouwen buiten het bouwvlak. Aan het feit dat in de 
woningen van appellanten in verband met de ligging aan het water relatief grote 
ramen zijn aangebracht, heeft het college geen doorslaggevend belang hoeven te 
hechten. Ook als de waterbeleving door woningbouw op het Garmpoleiland 
vermindert leidt dat niet tot een ander oordeel. Die vermindering zou immers ook 
zijn opgetreden bij realisering van de woningbouw die het uitwerkingsplan uit 2007 
mogelijk maakte. 

n.  Het college heeft zijn afweging van de gevolgen voor de privacy en het uitzicht van de 
bewoners van het Warmoltseiland gebaseerd op de juiste afstanden, te weten die 
tussen de uiterste grenzen van de bouw‐ en de bestemmingsvlakken onder het 
uitwerkingsplan uit 2007 en onder het nu voorliggende uitwerkingsplan. 

o.  Het college en Extenzo hebben ter zitting gewezen op een aantal omstandigheden 
die verbreding van het eiland noodzakelijk maken. De aanwezigheid van een 
damwand met groutankers aan de noordzijde van het eiland brengt met zich mee dat 
de kade direct achter de damwand niet te zwaar belast kan worden. Om die reden is 
de weg op ongeveer 3,25 meter vanaf de kade gelegd. Rekening houdend met een 
wegbreedte van ongeveer 4,5 tot 5,5 meter, die volgens het college nodig is om in‐ 
en uitdraaien met auto’s van en naar de woonpercelen mogelijk te maken, een 
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smalle voortuin, een oprit met een lengte van ongeveer 11,5 meter, maar ook met 
een gangbare diepte van de woningen van ongeveer 11,5 meter, blijft in het nu 
voorliggende plan voor de achtertuin een diepte over van ongeveer 11,5 tot 12,5 
meter.  

p.  Omdat het bestemmingsvlak “Woongebied” in het nu voorliggende plan ongeveer 8 
meter breder is dan onder het uitwerkingsplan uit 2007, zou bij het realiseren van 
vergelijkbare woningen binnen de breedte van het eiland op grond van dat plan uit 
2007 de diepte van de achtertuinen ten hoogste 3,5 tot 4,5 meter kunnen bedragen. 
Dat er weinig belangstelling zal bestaan voor vrijstaande en half vrijstaande 
woningen met een tuin van een dergelijke diepte acht de Afdeling niet 
onaannemelijk. 

q.  In hoofdstuk 2 van de plantoelichting heeft het college onderkend dat met het 
voorliggende uitwerkingsplan in bepaalde mate wordt afgeweken van de 
oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet die in drie strips met aaneengesloten 
bebouwing. Bij de nieuwe invulling is wel vastgehouden aan de overige 
uitgangspunten, te weten sfeer, architectonische samenhang en herkenbaarheid. De 
introductie van achtertuinen en daarmee het creëren van een zachte overgang 
tussen het water en de bebouwing wordt vanuit een stedenbouwkundige optiek als 
een verbetering gezien. Het afwijken van de oorspronkelijke stedenbouwkundige 
opzet van de wijk Ter Borch berust op een dragende motivering. Zowel voor de strip 
in de Rietwijk als voor die in de Tuinwijk is inmiddels de oorspronkelijke opzet met 
aaneengesloten bebouwing verlaten. Voor beide locaties zijn in 2011 en 2012 
uitwerkingsplannen vastgesteld die voorzien in vrijstaande woningen. 

r.  De Afdeling acht voorstelbaar dat op grond van het uitwerkingsplan uit 2007 bij 
appellanten bepaalde verwachtingen zijn ontstaan over de toekomstige invulling van 
de wijk, en dat hun beslissing om over te gaan tot aanschaf van een kavel mede op 
die verwachtingen is gebaseerd. Het enkele gegeven dat het college nadien een 
uitwerkingsplan heeft vastgesteld waarin aan de bestemming “uit te werken 
woongebied” uit het moederplan een andere invulling wordt gegeven dan in het 
uitwerkingsplan uit 2007 is onvoldoende om te kunnen beoordelen dat het college 
met het thans bestreden besluit heeft gehandeld in strijd met het 
vertrouwensbeginsel. Daarbij is van belang dat niet is gebleken van concrete 
toezeggingen door of toe te rekenen aan het college, waaraan een gerechtvaardigd 
vertrouwen kan worden ontleend dat de situatie zou blijven zoals in het 
uitwerkingsplan uit 2007 was bepaald. Verder is de feitelijke breedte van het 
Garmpoleiland bij de aanleg in dit kader niet relevant. Het gaat niet om de feitelijke 
situatie maar om een vergelijking tussen hetgeen het vorige en het huidige 
uitwerkingsplan mogelijk maakte c.q. maakt. Het Garmpoleiland is bij de aanleg aan 
de zuidkant, anders dan aan de noordkant, niet met behulp van damwanden op de 
exacte grens volgens het uitwerkingsplan gelegd omdat de posities van de ankers en 
de fundering van de te plaatsen gebouwen op elkaar moeten worden afgestemd en 
omdat er vanwege de grotere breedte van de watergang aan de zuidkant geen 
noodzaak was aan die kant direct een damwand aan te leggen. 

s.  Dat de versmalling van het water van 36 naar 28 meter zal leiden tot ongelukken en 
een grotere kans op schade als gevolg van voorbijkomend vaarverkeer acht de 
Afdeling niet aannemelijk gemaakt. Het water in de Waterwijk is alleen toegankelijk 
voor bewoners en niet voor recreanten van buiten. De wijk wordt van het wel voor 
recreanten toegankelijke vaarwater gescheiden door een sluis waarvoor een pas 
nodig is en die passen worden alleen aan bewoners uitgegeven. Pashouders zijn 
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gebonden aan een gebruiksregeling waarin is bepaald dat de maximale vaarsnelheid 
4 km per uur is. 

t.  Het betoog dat er onvoldoende rekening is gehouden met de onrust die het plan 
heeft veroorzaakt bij de direct omwonenden en dat maatschappelijk draagvlak voor 
het plan ontbreekt kan niet afdoen aan de rechtmatigheid van het plan. Het college 
heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening en het bestemmingsplan “Ter Borch” 
in dit verband een eigen bevoegdheid en een eigen verantwoordelijkheid. Dat het 
college een andere afweging heeft gemaakt dan omwonenden wenselijk achten 
betekent niet dat het plan onzorgvuldig tot stand is gekomen. 

u.  De kleurstelling van woningen wordt in het algemeen niet bepaald in een 
bestemmings‐ of uitwerkingsplan, maar behoort tot de welstandsaspecten waarover 
eventueel op grond van de artikelen 12 en volgende van de Woningwet in een 
welstandsnota eisen kunnen worden gesteld. Dergelijke eisen spelen een rol 
wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het realiseren van een 
bouwplan. Noch het bestemmingsplan “Ter Borch”, noch het nu voorliggende 
uitwerkingsplan stellen eisen aan de kleurstelling die bij de bouw van woningen moet 
worden toegepast. 

IV.  Wijze van aanpassing bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch”. 

De aanpassingen van het nu geldende bestemmingsplan, die worden opgenomen in de 
ruimtelijke onderbouwing, betreffen de volgende onderdelen: 

1.  Aan artikel 1 (Begrippen) van de regels van het bestemmingsplan “Eelderwolde Ter 
Borch” worden de volgende definities toegevoegd: 

1.25a  Damwand. 

Een aaneengesloten rij van in de grond of in water geplaatste palen, planken of 
platen, al dan niet voorzien van dek planken, dienende tot grond‐ of waterkering.  

1.46a   Vlonder. 

Een bouwkundige plateauvormige constructie aan een oever, die deels over het water 
hangt. 

2.  Aan artikel 12.1, lid l van de regels (bestemming Woongebied) van het 
bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch” wordt toegevoegd de zinsnede “met 
inachtneming van het in artikel 12.2.4 lid d bepaalde”. 

3.  Artikel 12.2.4, lid d van de regels (bestemming Woongebied) van het 
bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch” komt te luiden als volgt: “ter plaatse van 
de aanduiding ‘specifieke vorm van waarde – bebouwingsvrije zone ten behoeve van 
een groene overgang’ is het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet 
toegestaan, met uitzondering van het bouwen van vlonders en damwanden en 
overige voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en/of waterkering”. 

4.  Aan artikel 11.1 van de regels (bestemming Water) van het bestemmingsplan 
“Eelderwolde Ter Borch” wordt een nieuw lid i toegevoegd luidende als volgt”:  

  “Vlonders, damwanden en overige voorzieningen ten behoeve van de 
waterhuishouding en/of waterkering, uitsluitend voor zover het water onmiddellijk 
grenst aan de gronden met de bestemming “woongebied, met de “specifieke 
bouwaanduiding – eiland F” en met de aanduiding “specifieke vorm van waarde – 
bebouwingsvrije zone ten behoeve van een groene overgang”.   
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V.  Wijze van aanpassing van het Beeldkwaliteitsplan (BKP). 

In verband met het gestelde onder II sub u wordt de gemeenteraad voorgesteld om de 
volgende wijziging van het BKP “Waterwijk Ter Borch” in de inspraak te brengen. 
 
“De beschoeiing van het Garmpoleiland wordt, in afwijking van hetgeen is opgenomen in 
paragraaf 2.3 van het BKP ‘Waterwijk Ter Borch’ slechts gedeeltelijk uitgevoerd in de vorm 
van een stalen damwand met betonnen voorhangschort. Waar de damwand aansluit op de 
vlonders op de tuinen, wordt deze (hoofdzakelijk) uitgevoerd in hout of materiaal dat eruitziet 
als hout”.   
 

VI.  Procedure aanvraag omgevingsvergunning 30 maart 2018.  

1.  Er wordt een afwijkingsprocedure als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 onder a3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gevolgd (uitgebreide procedure). De 
gemeenteraad ontvangt met de ruimtelijke onderbouwing het voorstel om een 
voorwaardelijke verklaring van geen bedenkingen te verlenen. Dit kan tegelijk met de 
behandeling door de gemeenteraad van het BKP. 

2.  Het welstandstoezicht wordt gevraagd opnieuw advies uit te brengen op basis van 
het nieuwe ontwerp‐BKP en de uitspraak van de Rechtbank Noord‐Nederland. 

3.  Het ontwerp van de vergunning, de aanvraag om omgevingsvergunning, de 
ruimtelijke onderbouwing en het Beeldkwaliteit plan worden gedurende zes weken 
ter inzage gelegd met de mogelijkheid van het indienen van een schriftelijke 
zienswijze. 

4.  De ingediende zienswijzen worden van een reactie voorzien en via het college aan de 
raad voorgelegd. 

5.  De raad besluit tot vaststelling van het nieuwe BKP en ‐ op basis van de ingediende 
zienswijzen ‐ omtrent het verlenen van de verklaring van geen bedenkingen; daarna 
besluit het college tot het verlenen van de omgevingsvergunning.  

6.  Tegen het besluit tot vaststelling van het Beeldkwaliteit plan kan geen beroep 
worden ingesteld. Tegen de omgevingsvergunning kan rechtstreeks beroep bij de 
rechtbank worden ingesteld. 

Na het principebesluit van het college op 28 augustus 2018 informeren wij de gemeenteraad 
en de betrokken partijen actief over de besluitvorming om te voldoen aan de uitspraken van 
de rechtbank. 
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1. Inleiding  
 

1.1. Algemeen 
In opdracht van Inframil te Groningen heeft MACG een verkennend (water)bodemonderzoek 
uitgevoerd. Op de bijgevoegde kadastrale kaart is de regionale ligging van de onderzoekslocatie 
opgenomen. Op tekening 14-600-002-VBO1 is de situatie ter plaatse van de onderzoekslocatie 
inclusief de ligging van de monsterpunten weergegeven. 
 

1.2. Aanleiding en doel 
De aanleiding tot uitvoering van het onderzoek is de geplande nieuwbouw op het terrein. 
Het doel van het verkennend (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele kwaliteit van 
de (water)bodem in het kader van de voorgenomen werkzaamheden op het terrein. 

 
1.3. Onderzoeksstrategie en kwaliteit 

Bodemonderzoek 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5740 (Strategie voor het uitvoeren van 
verkennend bodemonderzoek januari 2009), waarbij de onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie (ONV) is gehanteerd.  
 
Van het opgeboorde zand op de locatie is eveneens een zeefkromme bepaald. 
 
Waterbodemonderzoek 
Het waterbodemonderzoek is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN 5720:2009 (Bodem - 
Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, november 2009). Hierbij is uitgegaan 
van de onderzoeksstrategie voor overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN). 
 
Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en betrouwbaarheid/garanties van het 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.  
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de resultaten van 
het onderzoek beschreven. 
 
Het kwaliteitssysteem van MACG voldoet aan NEN-EN-ISO 9001:2008. MACG zal de 
werkzaamheden uitvoeren onder haar eigen procescertificaat monsterneming Besluit Bodemkwaliteit 
(certificaat EC-SIK-20310). De BRL SIKB 2000 verplicht ons u attent te maken op het volgende: 
1. Het procescertificaat van MACG en het hierbij behorende keurmerk zijn uitsluitend van 

toepassing op de activiteiten betreffende de monsterneming en de overdracht van de monsters, 
inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of aan de 
opdrachtgever, als deze zelf de Ministeriële aanwijzing heeft voor deze beoordelingsrichtlijn. 

2. De te onderzoeken locatie(s) zijn niet in eigendom van MACG dan wel in eigendom van 
gerelateerde zusterbedrijven. 
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2. Vooronderzoek 
 

2.1. Locatiegegevens 
De onderzoekslocatie betreft de ontwikkelingslocatie “De Strip” tegenover Woltsingel 21 te 
Eelderwolde, is kadastraal bekend als gemeente Eelde, sectie A, nummer 2568 en heeft een 
oppervlakte van circa 7.685 m

2
. Momenteel is de locatie onbebouwd (braakliggend). Aan de zuidzijde 

van de locatie wordt het perceel in de toekomst uitgebreid met een oppervlakte van circa 2.160 m
2
 wat 

in de huidige situatie oppervlaktewater betreft. 
 

2.2. Vooronderzoek 
In het kader van het vooronderzoek is Bodemloket.nl geraadpleegd. Hieruit komt naar voren dat op de 
locatie de volgende onderzoeken zijn uitgevoerd: 
- indicatief onderzoek, Van Limborgh, rapportnummer 1-18-021-2, d.d. 1 oktober 1992; 
- verkennend onderzoek NVN 5740, Consulmij Milieu B.V., rapportnummer CB.97.055/VO1,  
 d.d. 16 juni 1997. 
Op Bodemloket.nl wordt aangegeven dat op basis van de resultaten van bovengenoemde 
onderzoeken vervolgonderzoek noodzakelijk kan zijn. 
 
Op 12 november 2015 is voorafgaand aan de veldwerkzaamheden een locatie-inspectie uitgevoerd. 
Met betrekking tot eventueel aanwezige bodemverontreinigingen zijn geen verdachte locaties 
waargenomen. 
 
 

2.3. Hypothese en onderzoeksstrategie 
Bodemonderzoek 
Voor de opzet van het bodemonderzoek volgen wij de richtlijnen uit de NEN 5740 (Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek januari 2009). Gezien bovenstaande informatie wordt 
vooralsnog uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV). 
 
Waterbodemonderzoek 
Voor de opzet van het bodemonderzoek volgen wij de richtlijnen uit de NEN 5720 (Bodem - 
Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie, november 2009). Hierbij is uitgegaan 
van de onderzoeksstrategie voor overig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning (OLN). 
 
 



Projectnummer 14-600-002 Verkennend (water)bodemonderzoek De Strip te Eelderwolde 3 

MACG BV 

3 

3. Uitvoering van het onderzoek 
 

3.1. Veldwerkzaamheden 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 12 november 2015 door de heer A.W. van Erp. 
Voorafgaand aan de boringen is de onderzoekslocatie visueel geïnspecteerd op mogelijke 
risicobronnen.  
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:  
 
-  13 boringen tot 0,5 m -mv; 
-  4 boringen tot 2,0 m -mv; 
-  2 peilbuizen. 
 
Daarnaast zijn van de waterbodem aan de zuidzijde van de locatie 10 slibboringen uitgevoerd. 
 
Op 19 november 2015 zijn de peilbuizen 1 en 2 bemonsterd door de heer A.W. van Erp. 
 
Bij de werkzaamheden is de bodem beoordeeld op zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Omdat 
in het veld relevant werd geacht om bepaalde bodemlagen te onderzoeken op de aanwezigheid van 
olieachtige verbindingen en vluchtige verbindingen is gebruik gemaakt van olie-water-testen.  
 
Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de boringen is 
aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op het maaiveld of in het 
opgeboorde materiaal. Deze zijn niet aantroffen. 
 
De boorlocaties zijn weergegeven op de bijgevoegde situatietekening 14-600-002-VBO1. De 
boorstaten zijn opgenomen onder bijlage 2.  
 

3.2. Laboratoriumonderzoek 
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de uitgevoerde analyses. 
 
Tabel 3.1: Laboratoriumonderzoek 
(Meng)monster 
Boringen met monsterdiepte (m -mv) 

Standaardpakket 
grond

1) 
Organische stof/lutum Standaardpakket 

grondwater
1) 

Standaard 
waterbodem-

pakket 

Bovengrond 

M1 1, 3, 7, 8, 9, 10 (0,0 - 0,5) X X - - 

M2 11, 12, 13, 14, 15, 16 (0,0 - 0,5) X X - - 

M3 2, 6, 17, 18, 19 (0,0 - 0,5) X X - - 

Ondergrond 

M4 1, 4, (1,5 - 2,0) X X - - 

M5 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0,5 - 1,0) X X - - 

Grondwater 

Peilbuis 1  (filterstelling 1,0 - 2,0 m -mv) - - X - 

Peilbuis 2  (filterstelling 1,0 - 2,0 m -mv) - - X - 

Waterbodem 

MMSB01 - - - X 
 
1) Standaardpakketten:  

- grond: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC) 

- grondwater: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromaten, (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, 
xylenen, styreen en naftaleen), vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (17 stuks), minerale olie (GC)  

- waterbodem: zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB som 7), polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM), minerale olie (GC) 
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4. Onderzoeksresultaten 
 

4.1. Lokale bodemopbouw en veldwaarnemingen 
De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veldwaarnemingen zijn 
opgenomen in bijlage 2. Uit de boorprofielen blijkt dat tot gemiddeld circa 1,0 m -mv zwak humeus 
zand aanwezig is. Daaronder wordt tot de maximaal verkende diepte van 2,0 m -mv (zwak grindig) 
zand en plaatselijk zwak tot sterk zandig leem aangetroffen.  
 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen ter plaatse van 
de onderzoekslocatie die duiden op bodemverontreiniging.  
 
De grondwatergegevens zijn weergegeven in tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Grondwatergegevens  
Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 
Grondsoort Grondwater 

 Diepte 
grondwater 

(m -mv) 

pH 
(-) 

EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(FNU) 

Peilbuis 1 1,0 - 2,0 
zand / sterk 
zandig leem 

0,66 6,5 622 10,3 

Peilbuis 2 1,0 - 2,0 zand 0,52 6,8 1.092 7,78 

 
De zuurgraad (pH) en elektrische-geleidingsvermogen (EC) en troebelheid (FNU) zijn niet afwijkend 
van een natuurlijke situatie. 
 

4.2. Analyseresultaten en toetsingskader 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de 
circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de 
achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB 
(per 30-07-2008) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzigingen zoals 
beschreven in de Staatcourant nr. 22335 (02-11-2012).  
 
De gehalten/concentraties die de betreffende streef- /achtergrondwaarden en interventiewaarden 
overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij 
gehalten hoger dan de streef- /achtergrondwaarden en lager dan de tussenwaarden (AW+ I/2). De 
term 'matig verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de 
interventiewaarden. De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de 
interventiewaarden. 

 
De analysecertificaten zijn opgenomen onder bijlage 3. De getoetste analyseresultaten van de 
onderzochte grond-, en grondwatermonsters zijn weergegeven in bijlage 4. De achtergrondwaarden 
en interventiewaarden, die voor de grond afhankelijk zijn van het organisch stof- en lutumgehalte, zijn 
eveneens opgenomen in bijlage 4. Een toelichting op dit toetsingskader is opgenomen in bijlage 5.  
 

4.3. Bespreking analyseresultaten 
 

Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de boven- als de ondergrond voor geen van de 
onderzochte parameters een overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetroffen. 
Indien de resultaten indicatief getoetst worden aan de toetsingswaarde voor toepassing in 
oppervlaktewater is de grond hiervoor altijd toepasbaar. 
 
Grondwater 
Ter plaatse van peilbuis 1 (filterstelling 1,0 - 2,0 m-mv) zijn in het grondwater licht verhoogde 
concentraties aan barium, kobalt en nikkel gemeten (gehalten groter dan de streefwaarde). De overige 
onderzochte parameters tonen geen verhoging ten opzichte van de streefwaarde. 
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Ter plaatse van peilbuis 2 (filterstelling 1,0 - 2,0 m-mv) zijn in het grondwater licht verhoogde 
concentraties aan barium, nikkel en naftaleen gemeten (gehalten groter dan de streefwaarde). De 
overige onderzochte parameters tonen geen verhoging ten opzichte van de streefwaarde. 
 
Waterbodem 
Uit de analyseresultaten van de waterbodem blijkt dat deze, evenals de landbodem op de locatie, 
voldoet aan de achtergrondwaarde. 
 
Zeefkromme 
Van het opgeboorde zand op de locatie (1,0 - 2,0 m -mv) is een zeefkromme bepaald. Deze is 
opgenomen in bijlage 3. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 
 

5.1. Algemeen 
In opdracht van Inframil te Groningen heeft MACG een verkennend (water)bodemonderzoek 
uitgevoerd. Op de bijgevoegde kadastrale kaart is de regionale ligging van de onderzoekslocatie 
opgenomen. Op tekening 14-600-002-VBO1 is de situatie ter plaatse van de onderzoekslocatie 
inclusief de ligging van de monsterpunten weergegeven. 
 
De aanleiding tot uitvoering van het onderzoek is de geplande nieuwbouw op het terrein. 
Het doel van het verkennend (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele kwaliteit van 
de (water)bodem in het kader van de voorgenomen werkzaamheden op het terrein. 
 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen is geen bodemvreemd materiaal aangetroffen ter plaatse van 
de onderzoekslocatie die duiden op bodemverontreiniging. 
 

5.2. Conclusies 
Grond 
Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de boven- als de ondergrond voor geen van de 
onderzochte parameters een overschrijding van de achtergrondwaarde is aangetroffen. 
Indien de resultaten indicatief getoetst worden aan de toetsingswaarde voor toepassing in 
oppervlaktewater is de grond hiervoor altijd toepasbaar. 
 
Grondwater 
Ter plaatse van peilbuis 1 (filterstelling 1,0 - 2,0 m-mv) zijn in het grondwater licht verhoogde 
concentraties aan barium, kobalt en nikkel gemeten (gehalten groter dan de streefwaarde). De overige 
onderzochte parameters tonen geen verhoging ten opzichte van de streefwaarde. 
Ter plaatse van peilbuis 2 (filterstelling 1,0 - 2,0 m-mv) zijn in het grondwater licht verhoogde 
concentraties aan barium, nikkel en naftaleen gemeten (gehalten groter dan de streefwaarde). De 
overige onderzochte parameters tonen geen verhoging ten opzichte van de streefwaarde. 
 
Waterbodem 
Uit de analyseresultaten van de waterbodem blijkt dat deze, evenals de landbodem op de locatie, 
voldoet aan de achtergrondwaarde. 
 
Zeefkromme 
Van het opgeboorde zand op de locatie (1,0 - 2,0 m -mv) is een zeefkromme bepaald. Deze is 
opgenomen in bijlage 3. 
 
Toetsing hypothese 
De vooraf opgestelde hypothese „onverdachte locatie‟ wordt gehandhaafd.  
 

5.3. Aanbevelingen 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek.  
 
In het kader van de voorgenomen werkzaamheden op het perceel zijn geen milieuhygiënische 
belemmeringen op de onderzoekslocatie. 
  
Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op het vooronderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en 
analyseresultaten van dit onderzoek. 
 
MACG BV 
Groningen, november 2015 
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BIJLAGE 1: 

KWALITEITSASPECTEN VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK 



 

Bijlage 1:  Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste  methoden en 
      strategieën en betrouwbaarheid/garanties  

 
Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van 
al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel MAGC. conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt 
garanties ten aanzien van de verontreinigingsituatie af te geven op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat MAGC op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door MAGC uitgevoerde 
bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen MAGC. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is MAGC wel 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor MAGC niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
de verzamelde historische informatie. 

 
Certificatie/accreditatie 

MACG is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging 
Bodemonderzoek (VKB). Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn 
voor het SIKB-proces-certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). MACG is 
volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. De naleving van de kwaliteitseisen en -
procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en externe auditors, onder toezicht van de 
Raad voor Accreditatie. 

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat MACG verrichten door 
een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses 
consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een 
hoge betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het 
Accreditatieschema(AS)3000 zijn uitgevoerd. 

Toepassing grond en asbest 
Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het 
gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt 
afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk 
niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de 
acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld 
(bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient 
de grond eventueel nog conform de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.  

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen 
onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door MACG volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Het 
voorliggende onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van 
asbest in de bodem op de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte 
materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. 
Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten.  

Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem dient volgens de NEN 5707 
‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI, april 2003) te worden 
uitgevoerd. Asbestonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs 
bemonsteren van al dan niet verdachte bodem/puinlagen (NEN 5707 / NEN 5897). Hoewel MACG 
conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze 
steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de 
verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een asbestonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat MACG op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien 
van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door MACG uitgevoerde 
asbestonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw 
aanspreekpunt binnen MACG.  
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BOORSTATEN 



Projectcode: 14-600-002

Boring: 01

X: 232262,15

Y: 577087,11

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp
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braak-17

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen planten, sporen 
wortels, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-67

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-117

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

-167

Leem, sterk zandig, zwak 
roesthoudend, sporen grind, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

-217

Boring: 02

X: 232118,68

Y: 577051,31

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp
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braak-26

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen planten, sporen 
wortels, geen olie-water reactie, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

-126

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
planten, zwak roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-226

Boring: 03

X: 232291,61

Y: 577088,55

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp
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4

braak-30

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen planten, sporen 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-130

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-230

Boring: 04

X: 232224,15

Y: 577064,43

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp
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3

4

braak-65

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen planten, sporen 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-165

Leem, zwak zandig, zwak grindig, 
geen olie-water reactie, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

-265



Projectcode: 14-600-002

Boring: 05

X: 232167,29

Y: 577074,10

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp
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4

braak-32

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen planten, sporen 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-182

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalbruin, 
Edelmanboor

-232

Boring: 06

X: 232049,91

Y: 577030,00

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp
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4

braak-22

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen planten, sporen 
wortels, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-72

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

-221

Boring: 07

X: 232277,69

Y: 577085,88

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-21

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-71

Boring: 08

X: 232267,14

Y: 577098,66

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-18

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-68



Projectcode: 14-600-002

Boring: 09

X: 232248,23

Y: 577095,69

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-44

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-94

Boring: 10

X: 232238,10

Y: 577081,30

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-39

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-89

Boring: 11

X: 232218,12

Y: 577084,53

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-36

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-86

Boring: 12

X: 232199,94

Y: 577083,14

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-42

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-92



Projectcode: 14-600-002

Boring: 13

X: 232190,39

Y: 577071,88

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-36

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-86

Boring: 14

X: 232177,87

Y: 577063,01

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-47

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-97

Boring: 15

X: 232162,55

Y: 577056,69

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-43

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-93

Boring: 16

X: 232134,63

Y: 577066,72

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-90



Projectcode: 14-600-002

Boring: 17

X: 232112,26

Y: 577039,04

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-48

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

-98

Boring: 18

X: 232093,18

Y: 577039,34

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-42

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-92

Boring: 19

X: 232067,96

Y: 577047,48

Datum: 12-11-2015

Maaiveldhoogte: N.A.P.

Boormeester: A.W. van Erp

0

50

1

braak-26

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen wortels, sporen 
planten, geen olie-water reactie, 
neutraalbruin, Edelmanboor

-76



 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3  

ANALYSECERTIFICATEN  

 



T.a.v. M. Hilbrandie
Postbus 5068
9700 GB  Groningen

Datum: 20-Nov-2015

MACG

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Nov-2015

De Strip

14-600-002
2015128472/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



De Strip

1 2 3 4 5

A.W. van Erp 1/2

14-600-002

Analysecertificaat

20-Nov-2015/13:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Nov-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015128472/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 76.2% (m/m) 75.7 84.6 87.4 76.3Droge stof

S 6.7% (m/m) ds 8.1 3.0 <0.7 6.3Organische stof

Q 93.0% (m/m) ds 91.7 96.8 98.4 93.5Gloeirest

S 5.0% (m/m) ds 2.9 2.3 15.8 2.8Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20 28 <20Barium (Ba)

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

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 4.3 <3.0Kobalt (Co)

S 5.4mg/kg ds <5.0 <5.0 6.1 <5.0Koper (Cu)

S 0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 8.4 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20 <20 20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

17mg/kg ds 20 <11 <11 17Minerale olie (C21-C30)

24mg/kg ds 41 5.6 7.5 30Minerale olie (C30-C35)

7.3mg/kg ds 15 <6.0 <6.0 9.1Minerale olie (C35-C40)

S 56mg/kg ds 87 <35 <35 64Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

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

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

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

1

2

3

4

5

01 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)

11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)

02 (0-50) 06 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)

01 (150-200) 04 (150-200)

01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100) 05 (50-100) 06 (50-100) 8798355

8798354

8798353

8798352

8798351

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Nov-2015

12-Nov-2015

12-Nov-2015

12-Nov-2015

12-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



De Strip

1 2 3 4 5

A.W. van Erp 2/2

14-600-002

Analysecertificaat

20-Nov-2015/13:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Nov-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015128472/1Certificaatnummer/Versie

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

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

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

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

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

1

2

3

4

5

01 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50)

11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 16 (0-50)

02 (0-50) 06 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)

01 (150-200) 04 (150-200)

01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100) 05 (50-100) 06 (50-100) 8798355

8798354

8798353

8798352

8798351

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Nov-2015

12-Nov-2015

12-Nov-2015

12-Nov-2015

12-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015128472/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50) 8798351 01  0  50 05324400851

 8798351 03  0  50 05324401921

 8798351 07  0  50 05324401891

 8798351 08  0  50 05324401881

 8798351 09  0  50 05324401861

 8798351 10  0  50 05324401911

11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50) 8798352 11  0  50 05324401871

 8798352 12  0  50 05325941701

 8798352 13  0  50 05325941721

 8798352 14  0  50 05325941781

 8798352 15  0  50 05325941681

 8798352 16  0  50 05326156771

02 (0-50) 06 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50) 8798353 02  0  50 05324400801

 8798353 06  0  50 05324400701

 8798353 17  0  50 05325941531

 8798353 18  0  50 05325941771

 8798353 19  0  50 05325941661

01 (150-200) 04 (150-200) 8798354 01  150  200 05324400664

 8798354 04  150  200 05324402004

01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100) 05 8798355 01  50  100 05324400732

 8798355 02  50  100 05324400822

 8798355 03  50  100 05324401932

 8798355 04  50  100 05324401982

 8798355 05  50  100 05324400722

 8798355 06  50  100 05324400752

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015128472/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015128472/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8798351  
Certificate no.: 2015128472
Sample description.:       01 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8798352  
Certificate no.: 2015128472
Sample description.:       11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8798355  
Certificate no.: 2015128472
Sample description.:       01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100) 05
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T.a.v. E. Bouwhuis
Postbus 5068
9700 GB  Groningen

Datum: 26-Nov-2015

MACG

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Nov-2015

De Strip

14-600-002
2015132017/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



De Strip

1 2

A.W. van Erp 1/2

14-600-002

Analysecertificaat

26-Nov-2015/15:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Nov-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015132017/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 150µg/L 180Barium (Ba)

S 0.34µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 35µg/L 13Kobalt (Co)

S 12µg/L 8.1Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L 2.2Molybdeen (Mo)

S 39µg/L 27Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 20µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L 0.13Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

01 (100-200)

02 (100-200) 8808770

8808769

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Nov-2015

20-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



De Strip

1 2

A.W. van Erp 2/2

14-600-002

Analysecertificaat

26-Nov-2015/15:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

20-Nov-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015132017/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L 14Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

01 (100-200)

02 (100-200) 8808770

8808769

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

20-Nov-2015

20-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015132017/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01 (100-200) 8808769 01  100  200 06800946143

 8808769 01  100  200 08003341271

 8808769 01  100  200 06800946212

 8808769 0680094614

02 (100-200) 8808770 02  100  200 08003393181

 8808770 02  100  200 06800929252

 8808770 02  100  200 06800929223

 8808770 0680092922

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015132017/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015132017/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2015132017/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

Bij ingangscontrole is gebleken dat de pH waarde niet voldoet aan de hiervoor 

gestelde eis.

Vluchtige KWS (HS) (voorbehandeling) 8808769

8808770

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



T.a.v. M. Hilbrandie
Postbus 5068
9700 GB  Groningen

Datum: 18-Nov-2015

MACG

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Nov-2015

De Strip

14-600-002
2015128479/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



De Strip

1

A.W. van Erp 1/2

14-600-002

Analysecertificaat

18-Nov-2015/15:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Nov-2015

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2015128479/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 73.4% (m/m)Droge stof

S 0.9% (m/m) dsOrganische stof

S 98.8% (m/m) dsGloeirest

S 5.0% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <1.5mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

1 MMSB01 (20-70) 8798390

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



De Strip

1

A.W. van Erp 2/2

14-600-002

Analysecertificaat

18-Nov-2015/15:17

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Nov-2015

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2015128479/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.062mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

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

S 0.38mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 MMSB01 (20-70) 8798390

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015128479/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MMSB01 (20-70) 8798390 MMSB01  20  70 05325941361

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015128479/1
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015128479/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879ICP-AESW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Lutum (fractie < 2 μm) 

(sedimentatie)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. M. Hilbrandie
Postbus 5068
9700 GB  Groningen

Datum: 18-Nov-2015

MACG

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Nov-2015

De Strip

14-600-002
2015128478/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

13-Nov-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015128478/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 82.3% (m/m)Droge stof

S 0.9% (m/m) dsOrganische stof

Q 98.9% (m/m) dsGloeirest

S <0.5% (m/m) dsCalciet (CaCO3)

Q <5.0g/kg dsCalciet (CaCO3)

Q 0.6% (m/m) dsKorrelgrootte > 2 mm

Q 100.0% min. delenKorrelgrootte < 2000 µm

Q 100.0% min. delenKorrelgrootte < 1000 µm

Q 91.2% min. delenKorrelgrootte < 500 µm

Q 56.7% min. delenKorrelgrootte < 250 µm

Q 20.0% min. delenKorrelgrootte < 125 µm

Q 10.7% min. delenKorrelgrootte < 63 µm

Q 9.0% min. delenKorrelgrootte < 50 µm

Q 6.6% min. delenKorrelgrootte < 32 µm

Q 5.0% min. delenKorrelgrootte < 16 µm

Q 3.6% min. delenKorrelgrootte < 8 µm

Q 3.0% dsKorrelgrootte < 2 µm (Stokes)

Q 1.0% min. delenKorrelgrootte < 2 µm

Fysisch-chemische analyses

21°CMeettemperatuur (pH-CaCl2)

S 6.3Zuurgraad (pH-CaCl2)

1 01 (100-150) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (100-150) 03 (150-200) 05 (100-150) 05 (150-200) 06 (100-1 8798389
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

12-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting EL



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015128478/1
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01 (100-150) 02 (100-150) 02 (150-200) 03 (100-150 8798389 03  100  150 05324401943

 8798389 05  100  150 05324401133

 8798389 06  100  150 05324400773

 8798389 02  150  200 05324400794

 8798389 03  150  200 05324401904

 8798389 05  150  200 05324401974

 8798389 06  150  200 05324400714

 8798389 01  100  150 05324400673

 8798389 02  100  150 05324400683
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015128478/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

Gw. NEN-ISO 10693VolumetrischW0177Calciet (CaCO3)

Cf. NEN 5753ZevenW0105Korrelgr nat > 2 mm nw

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 2000 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 1000 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 500 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 250 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 125 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte fractie < 63 µm

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 50 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 32 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 16 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 8 µm)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 2 µm laser)

Cf. ISO 13320-1LaserdiffractieW0174Korrelgrootte (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-1 en cf. NEN-ISO 10390PotentiometrieW0524Zuurgraad (pH-CaCl2)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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GETOETSTE ANALYSERESULTATEN 

 

 

 

 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer 14-600-002

Projectnaam De Strip

Ordernummer

Datum monstername 12-11-2015

Monsternemer A.W. van Erp

Certificaatnummer 2015128472

Startdatum 13-11-2015

Rapportagedatum 20-11-2015

Analyse Eenheid    1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel 4 GSSD Oordeel 5 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
Organische stof 6,7 8,1 3 0,7 6,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5 2,9 2,3 15,8 2,8

Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 76,2 75,7 84,6 87,4 76,3

Organische stof % (m/m) ds 6,7 6,7 8,1 8,1 3 3 <0,7 0,49 6,3 6,3

Gloeirest % (m/m) ds 93 91,7 96,8 98,4 93,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5 5 2,9 2,9 2,3 2,3 15,8 15,8 2,8 2,8

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20 39,45 <20 48,76 <20 52,29 28 39,82 <20 49,32

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,1909 - <0,20 0,1861 - <0,20 0,2294 - <0,20 0,1989 - <0,20 0,1991 -

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 5,559 - <3,0 6,721 - <3,0 7,148 - 4,3 6,024 - <3,0 6,789 -

Koper (Cu) mg/kg ds 5,4 8,828 - <5,0 5,833 - <5,0 6,931 - 6,1 8,551 - <5,0 6,158 -

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,05 0,0661 - <0,050 0,0472 - <0,050 0,0496 - <0,050 0,0411 - <0,050 0,048 -

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 6,533 - <4,0 7,597 - <4,0 7,967 - 8,4 11,4 - <4,0 7,656 -

Lood (Pb) mg/kg ds <10 9,643 - <10 9,754 - <10 10,76 - <10 8,776 - <10 10,07 -

Zink (Zn) mg/kg ds <20 26,12 - <20 27,66 - <20 31,92 - 20 27,89 - <20 28,89 -

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 17 20 <11 <11 17

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 24 41 5,6 7,5 30

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 7,3 15 <6,0 <6,0 9,1

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 56 83,58 - 87 107,4 - <35 81,67 - <35 122,5 - 64 101,6 -

Chromatogram olie (GC) Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0008 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0011

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0008 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0011

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0008 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0011

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0008 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0011

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0008 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0011

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0008 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0011

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,001 <0,0010 0,0008 <0,0010 0,0023 <0,0010 0,0035 <0,0010 0,0011

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0073 - 0,0049 0,006 - 0,0049 0,0163 - 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0077 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 0,35 - 0,35 0,35 - 0,35 0,35 - 0,35 0,35 -

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 01 (0-50) 03 (0-50) 07 (0-50) 08 (0-50) 09 (0-50)10 (0-50)8798351

2 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-50)16 (0-50)8798352

3 02 (0-50) 06 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (0-50)8798353

4 01 (150-200) 04 (150-200) 8798354

5 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (50-100) 04 (50-100) 05(50-100) 06 (50-100)8798355

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@analytico.com



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater

Uw projectnummer 14-600-002

Projectnaam De Strip

Ordernummer

Datum monstername 20-11-2015

Monsternemer A.W. van Erp

Certificaatnummer 2015132017

Startdatum 20-11-2015

Rapportagedatum 26-11-2015

Analyse Eenheid    1 (01 (100-200)) GSSD Oordeel 2 (02 (100-200)) GSSD Oordeel

Metalen
Barium (Ba) µg/L 150 150 * 180 180 *

Cadmium (Cd) µg/L 0,34 0,34 - <0,20 0,14 -

Kobalt (Co) µg/L 35 35 * 13 13 -

Koper (Cu) µg/L 12 12 - 8,1 8,1 -

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - <0,050 0,035 -

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2,2 2,2 -

Nikkel (Ni) µg/L 39 39 * 27 27 *

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - <2,0 1,4 -

Zink (Zn) µg/L 20 20 - <10 7 -

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,21 0,21 -

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63 <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,13 0,13 *

Styreen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - <0,20 0,14 -

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12 <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - <0,10 0,07 -

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,14 0,14 -

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,42 0,42 -

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 <10

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 14

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 <10

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 <10

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 <10

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - <50 35 -

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr Eindoordeel

1 01 (100-200) 8808769 Overschrijding Streefwaarde

2 02 (100-200) 8808770 Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Uw projectnummer 14-600-002

Projectnaam De Strip

Ordernummer

Datum monstername 12-11-2015

Monsternemer A.W. van Erp

Certificaatnummer 2015128479

Startdatum 13-11-2015

Rapportagedatum 18-11-2015

Analyse Eenheid    1 (MMSB01 (20-70)) Oordeel

Bodemtype correctie
Organische stof 0,9

Korrelgrootte < 2 µm 5

Bodemkundige analyses
Droge stof % (m/m) 73,4

Organische stof % (m/m) ds 0,9

Gloeirest % (m/m) ds 98,8

Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 5

Metalen
Barium (Ba) mg/kg ds <20

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 <=AW

Kobalt (Co) mg/kg ds <1,5 <=AW

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 <=AW

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 <=AW

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 <=AW

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 <=AW

Lood (Pb) mg/kg ds <10 <=AW

Zink (Zn) mg/kg ds <20 <=AW

Minerale olie
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

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

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

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

Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 <=AW

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 <=AW

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 <=AW

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 <=AW

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 <=AW

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 <=AW

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 <=AW

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 <=AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds 0,062

Fenanthreen mg/kg ds <0,050

Anthraceen mg/kg ds <0,050

Fluorantheen mg/kg ds <0,050

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050

Chryseen mg/kg ds <0,050

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,38 <=AW

Legenda

Nr. Monster Analytico-nr

1 MMSB01 (20-70) 8798390 Altijd toepasbaar

<= achtergrondwaarde <= AW

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd,

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

Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken

wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com
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Bijlage 5 Toelichting toetsingskader ministerien va n Infrastructuur en Milieu 

De aangetroffen gehaltes/concentraties  van de geanalyseerde stoffen in grond- en grondwater dienen 
getoetst te worden aan de achtergronden en interventiewaarden voor grond alsmede aan de streef- 
en interventiewaarden voor grondwater. De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de 
toetsingswaarden zoals vermeld in de circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 
2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde 
grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 
april 2009 en met wijzigingen zoals beschreven in de Staatcourant nr. 22335 (02-11-2012).  
 
De gehalten die de betreffende achtergrondwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt 
geclassificeerd: In de tekst zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de 
achtergrondwaarden en lager dan de tussenwaarden (AW+ I/2). De term 'matig verhoogd' wordt 
gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan de interventiewaarden. De term 'sterk 
verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de interventiewaarden. 

Deze toetsingswaarden zijn opgesteld door het Ministerie van IL en T. De bovengenoemde waarden 
zijn gebaseerd op humane en ecotoxicologische effecten van de bodemverontreiniging. 

De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond zijn afhankelijk van de gehalten aan 
organische stof en lutum in de bodem.  
 
Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten 
organisch stof en lutum met BOTOVA-gevalideerde software omgerekend naar zogenaamde 
standaardbodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde 
meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in de voorgaande 
bijlage 

Voor organische stoffen geld dat de achtergrond- en interventiewaarden alleen afhankelijk van het 
organische stof gehalte. Indien de het gehalte aan lutum en organische stof bekend zijn kunnen de 
achtergrond - en interventiewaarden worden omgerekend. 

Vijf waarden zijn van belang om de analyseresultaten te interpreteren, te weten; 

- aw =  achtergrondwaarde voor grond ; geeft de uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau  
voor de grond aan. 

s =  voor grondwater ; geeft de uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor het 
grondwater aan. 

t =  tussenwaarde ; het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarden. De 
            tussenwaarde is het criteria waarboven een nader onderzoek noodzakelijk wordt  
            geacht; 

- i = interventiewaarde ; geeft het concentratie niveau voor verontreinigingen in grond en  
grondwater aan , waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering  
optreedt voor de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en  
dier; 

- in =  indicatief niveau ; is te vergelijken met de interventiewaarde, echter voor de 
betreffende stof zijn geen meet- en analysevoorschriften voorhanden en/of de 

ecotoxicologische onderbouwing is onvoldoende betrouwbaar. 



  

 

Classificatie verontreiniging van grond/sediment en /of grondwater: 

 

- niet verontreinigd :  bij een gehalte lager dan of gelijk aan de achtergrond of streefwaarde  
(aw / s); 

- licht verontreinigd :  bij een gehalte die de achtergrond of streefwaarde (s) overschrijdt en  
die lager of gelijk is aan de tussenwaarde (t); 

- matig verontreinigd : bij een gehalte die de tussenwaarde (t) overschrijdt en die lager of  
gelijk is aan de interventiewaarde (i); 

- sterk verontreinigd : bij een gehalte die hoger is dan de interventiewaarde (i). 

 

Indien de gemiddelde concentratie hoger is dan de interventiewaarde is er sprake van ernstige 
verontreiniging wanneer er minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater is verontreinigd. 

Een eventuele sanering is afhankelijk van o.a. de omvang van de sterke verontreiniging in grond en/of 
grondwater.  

 
Barium 
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 
ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat 
van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van 
de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld 
op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (voor 
standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten 
hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is..
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Onderzoek van Eelerwoude voldoet aan de eisen die 
het Ministerie van Economische Zaken stelt. 
Eelerwoude is lid van het Netwerk Groene Bureaus. 
Het Netwerk werkt aan de kwaliteit van advisering 
gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte. 
Het Netwerk heeft een gedragscode die 
opdrachtgevers en andere belanghebbende een basis 
biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van 
hun werk. 
 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd, 
conform de geldende wet- en regelgeving ten aanzien 
van flora en fauna. Desondanks zal nooit een 100% 
volledig beeld van de aanwezige flora en fauna 
gegeven kunnen worden. Natuur is dynamisch, 
situaties kunnen veranderen. 

 

 De opmaak van dit rapport gaat uit van dubbelzijdig 
afdrukken.  
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Afbeelding 1. Ligging plangebied.  
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding  

In verband met woningbouw op het Garmpoleiland te Eelderwolde is een toetsing van de 

plannen aan de natuurwetgeving en het natuurbeleid noodzakelijk. Met deze toetsing moet 

duidelijk worden hoe de ontwikkeling gerealiseerd kan worden binnen de kaders van de 

natuurbescherming. 

 

Eerste stap in deze toetsing is het uitvoeren van een verkennend onderzoek. Daarbij wordt 

tijdens een bureauonderzoek en veldbezoek aan de hand van aanwezige terreintypen en 

toevallige waarnemingen van soorten zo goed mogelijk ingeschat welke beschermde 

planten- en diersoorten aanwezig (kunnen) zijn. Op basis daarvan worden uitspraken 

gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen plannen en de eventueel 

noodzakelijke vervolgstappen. 

 

1.2 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft de huidige situatie en de voorgestane ontwikkeling. Op basis van deze 

informatie is voorliggende toets uitgevoerd. Hoofdstuk 3 geeft een beknopte beschrijving 

van de natuurwetgeving en –beleid. De gehanteerde methodiek is beschreven in hoofdstuk 

4. In hoofdstuk 5 wordt per soortgroep aangegeven welke beschermde soorten verwacht 

worden, wat de effecten van de ontwikkeling op deze soorten zijn en of een ontheffing 

Flora- en faunawet noodzakelijk is. Hoofdstuk 6 geeft de conclusies en aanbevelingen van 

dit onderzoek. De snelle lezer kan volstaan met het lezen van hoofdstuk 2 en de conclusie 

in hoofdstuk 6. 
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Afbeelding 2. Luchtfoto plangebied. 
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2 HUIDIGE SITUATIE EN ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie 

Het Garmpoleiland is gelegen in de plaats Eelderwolde welke ten zuidwesten van de stad 

Groningen is gelegen. In het westen is het natuurgebied de Onlanden gelegen dat zich 

kenmerkt als een nat natuurgebied. De Onlanden bestaat uit verschillende soorten 

graslanden, moeras met moerasbos en beekdalen van het Eelderdiep en het Peizerdiep. 

Ten oosten van het plangebied is de Hoornse Plas en het Hoornsemeer gelegen. In het 

zuidoosten is het Paterswoldsemeer gelegen. Tussen Groningen en Eelderwolde is de 

Piccardthofplas gelegen.  

 

Het plangebied is gelegen in een nieuwbouwwijk waarbij de straten op verschillende 

eilanden liggen. Het plangebied is gelegen aan de Woltsingel en is bereikbaar via een brug. 

Het plangebied wordt omgeven door (voedselrijk) water. Het plangebied bestaat uit kort 

gemaaid gras. De vegetatie bestaat uit voedselrijke soorten zoals onder ander engels 

raaigras, witbol, pitrus, boterbloem en ridderzuring. In de oever groeit riet, lisdode, pitrus 

en drijvend fonteinkruid. Een deel van het plangebied is ontgraven ten behoeve van een 

weg. Het zand is naast het ontgraven cunet geplaatst. De zuidoever is voorzien van een 

stalen damwand met een betonnen hangelement ter afdekking. De zuidelijke oever loopt 

twee meter ondiep af en loopt daarna steil af. Afbeelding 3 geeft een impressie van het 

plangebied. Afbeelding 2 geeft de begrenzing weer.  

 

2.2 Voorgenomen ontwikkeling 

In het plangebied wordt een nieuwe woonstraat aangelegd. De werkzaamheden bestaan 

uit:  

 Graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de straat. 

 Bouwwerkzaamheden ten behoeve van de woningbouw. 

 Aanleggen van riolering. 

 Uitbreiding en verbreding van het eiland aan de zuidelijke oever en tevens het 

aanbrengen van een damwand. 

 

Verlichting in het plangebied neemt toe als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Het 

aanbrengen van de damwand in de zuidelijke oever zal gedeeltelijk in het water plaats 

vinden.  
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Afbeelding 3. Foto’s – impressie plangebied. 
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3 NATUURWETGEVING 

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een gebiedsgericht 

(Natuurbeschermingswet 1998) en een soortgericht spoor (Flora- en faunawet). Met de 

Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de Europese Vogel- en 

Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving geïmplementeerd. De kern van het natuurbeleid 

wordt gevormd door de Ecologische hoofdstructuur, dat een samenhangend netwerk vormt 

van natuurgebieden. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de relevante wetgeving en het 

natuurbeleid voor het plangebied.  

 

3.1 Flora- en faunawet beschermt dieren en planten 

De Flora- en faunawet is erop gericht om de Nederlandse biodiversiteit te beschermen en 

de dieren en planten binnen de Nederlandse wetgeving de plek te geven die hun volgens 

de Europese afspraken toekomt. De Flora- en faunawet is overal en altijd van toepassing 

bij ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de aanwezigheid van 

beschermde soorten. Voor meer informatie inzake de Flora- en faunawet zie de website 

van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische 

Zaken: mijn.rvo.nl.  

 

Bescherming planten en dieren 

De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en 

diersoorten, van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de 

wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het ‘nee, 

tenzij-principe’). De wet beschermt: 

- enkele vaatplanten; 

- bijna alle zoogdieren; 

- alle vogels; 

- alle reptielen;. 

- alle amfibieën; 

- enkele vissen; 

- enkele ongewervelde (insecten en weekdieren). 

 

Deze soorten zijn verdeeld in vijf beschermingsniveau’s:  

- licht beschermde soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet); 

- middelmatig beschermde soorten (tabel 2 van de Flora- en faunawet); 

- zwaar beschermde soorten (tabel 3 van de Flora- en faunawet); 

- vogels; 

- vogels waarvan de nesten het hele jaar zijn beschermd. 
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  Bestendig beheer  
Ruimtelijke 

ontwikkeling 
 

 

Niet beschermde soorten Zorgplicht  Zorgplicht  

     

Soorten van tabel 1 

Lichtste beschermingsregime 

algemene soorten 

Vrijstelling 

Wel zorgplicht 
 

Vrijstelling 

Wel zorgplicht 
 

     

Soorten van tabel 2 

Middelste beschermingsregime 

overige soorten 

Gedragscode 

of 

Ontheffing 

 

Gedragscode 

of 

Ontheffing 

 

     

Vogels 

Gedragscode 

(of 

Ontheffing) 

 

Gedragscode 

(of 

Ontheffing) 

 

     

Vogels met jaarrond beschermde 

nesten 

Gedragscode 

of 

Ontheffing 

 Ontheffing  

     

Soorten van tabel 3 

Zwaarste beschermingsregime 

Bijlage 1 AMvB 

Bijlage IV Habitatrichtlijn 

Gedragscode 

of 

Ontheffing 

 Ontheffing  

      
 
Afbeelding 4. Overzicht mogelijke instrumenten om de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te 
overtreden bij activiteiten. De tabellen in dit overzicht verwijzen naar de verschillende tabellen in de Flora- en 
faunawet. 
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Verbodswet 

De Flora- en faunawet is - in tegenstelling tot vele andere wetten - een verbodswet en geen 

gebodswet. Overtreding van de Flora- en faunawet is een economisch delict waarbij op 

basis van ‘strafrecht’ boetes worden gegeven en/of vervolging optreedt. Ook kan op basis 

van bestuursrecht bestuursdwang worden opgelegd. Personen worden individueel 

aansprakelijk gesteld en eventuele opdrachtgevers kunnen te maken krijgen met 

aansprakelijkheid en vervolgschade. 

 

De verboden moeten ervoor zorgen dat in het wild levende planten en dieren zoveel 

mogelijk met rust worden gelaten. Handelingen die de wet verbiedt zijn: 

- plukken, vangen en doden; 

- verstoren; 

- vernielen van leefgebied, nesten en holen; 

- weghalen van eieren; 

- bezit en handel. 

 

Onder bepaalde voorwaarden mogen deze handelingen wel uitgevoerd worden. U heeft 

dan een ontheffing of vrijstelling nodig of u werkt conform een gedragscode.  

Afbeelding 4 geeft aan bij welke activiteiten welke instrumenten beschikbaar zijn.  

 

Zorgplicht 

De Flora- en faunawet gaat uit van de intrinsieke waarde van alle dieren en planten. De 

mens moet daar zorgvuldig mee omgaan. Daarom is de zorgplicht in artikel 2 van de wet 

opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor 

alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving. Dat betekent dat 

iedereen naar redelijkheid nadelige effecten: 

- moet voorkomen; 

- moet beperken; 

- ongedaan moet maken. 

 

3.2 Natura 2000-gebieden, Natuurbeschermingswet 1998 

In Nederland hebben verscheidene natuurgebieden een beschermde status onder de 

Natuurbeschermingswet 1998. Daarbij zijn 2 soorten te onderscheiden: 

A. Natura 2000-gebieden 

B. Beschermde natuurmonumenten 

 

Natura 2000-gebieden 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 

bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn 

(79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op grond van de Europese Habitatrichtlijn 

(92/43/EEG). Voor alle gebieden gelden instandhoudingsdoelstellingen. De kern van de 

bescherming is dat deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar mogen worden 

gebracht.  
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Beschermde Natuurmonumenten 

Al onder de Natuurbeschermingswet 1967 werden natuurgebieden beschermd door het 

aanwijzen van Staats- en Beschermde Natuurmonumenten. Met de inwerkingtreding van 

de Natuurbeschermingswet 1998 vervalt het onderscheid tussen Staats- en Beschermde 

Natuurmonumenten, beide worden nu Beschermde Natuurmonumenten genoemd. 

Daarnaast komen die (delen van) Natuurmonumenten die overlappen met Natura 2000-

gebieden te vervallen. De instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende Natura 2000-

gebied zullen wel mede betrekking hebben op de waarden die beschermd werden door het 

Natuurmonument. In totaal blijven 63 Beschermde Natuurmonumenten bestaan. 

 

Activiteiten mogen geen negatieve effecten hebben op de waarden waarvoor het gebied is 

aangewezen. Voor activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur 

geldt een vergunningplicht. Hierdoor is in Nederland een zorgvuldige afweging 

gegarandeerd bij projecten die gevolgen kunnen hebben voor natuurgebieden. Meestal 

verlenen de provincies de vergunningen. Maar soms doet het ministerie van Economische 

Zaken (EZ) dit. 

 

Gevolgen plangebied 

In de directe omgeving van het plangebied liggen geen Natura 2000-gebieden. Op 

ongeveer 3 km afstand ligt het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Leekstermeer. De aard 

van de voorgenomen werkzaamheden en ontwikkeling maakt dat de effecten uitsluitend 

tot het plangebied of in de zeer directe zone eromheen beperkt blijven. Gezien de afstand 

tot de Natura 2000-gebieden, de invulling van de tussenliggende gebieden en de 

voorgenomen werkzaamheden is er derhalve geen reden om aan te nemen dat er kans is 

op een belemmering van de kernopgaven van het Natura 2000-gebied, zij het door een 

rechtstreekse invloed, cumulatieve invloed of externe werking. Een toetsing op grond van 

de Natuurbeschermingswet 1998 wordt daarom niet noodzakelijk geacht. 

 

3.3 Natuurnetwerk Nederland / Ecologische Hoofdstructuur  

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw 

aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. Het Natuurnetwerk is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De 

provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit 

natuurnetwerk. In of in de directe nabijheid van de NNN/EHS geldt het ‘nee, tenzij’- 

principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken 

of waarden van het gebied aantasten. 

 

Wanneer bij een ontwikkeling mogelijke effecten op de NNN/EHS denkbaar zijn, is het 

raadzaam (en in sommige gevallen noodzakelijk) een NNN/EHS-toetsing uit te voeren.  

 

Gevolgen plangebied 

 

Het plangebied en omliggende gebied maakt geen onderdeel uit van de NNN/EHS. Het 

plangebied ligt op ongeveer 100 meter van begrensd NNN/EHS-gebied. Met de 

voorgenomen werkzaamheden worden geen negatieve effecten verwacht op de wezenlijke 
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waarden en kenmerken van de NNN/EHS. Van afname van areaal is geen sprake, tevens 

worden geen effecten verwacht die de wezenlijke waarden en kenmerken van de 

NNN/EHS significant aantasten. Een toetsing aan het NNN/EHS-beleid wordt daarom niet 

noodzakelijk geacht. 

 

3.4 Rode lijst 

De Rode Lijst bevat een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen 

te verdwijnen. Dit wordt bepaald op basis van zeldzaamheid en/of negatieve trend. Een 

vermelding op een Rode Lijst geeft dus een indicatie over hoe het een soort vergaat, het 

is geen indicatie over de zeldzaamheid. De lijsten worden periodiek vastgesteld door de 

staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken. In totaal zijn 18 Rode Lijsten 

aanwezig waarop 3363 soorten zijn vermeld. Rode lijsten hebben geen juridische status. 

Als een soort op de lijst komt, is deze niet automatisch beschermd. Daarvoor moet de soort 

worden aangewezen onder de Flora- en faunawet. Binnen deze rapportage wordt alleen 

ingegaan op soorten die beschermd zijn onder de Flora- en faunawet en worden Rode 

Lijst-soorten niet aangehaald. 

 

3.5 Nieuwe Wet Natuurbescherming 

De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet gaan medio 2017 op in 

de nieuwe Wet Natuurbescherming. Naast een wijziging van het bevoegd gezag van het 

rijk naar de diverse provincies betekent dit ook een meer rechtstreekse doorvertaling en 

interpretatie van de Europese richtlijnen uit de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast 

worden uitgebreidere lijsten met beschermde soorten gehanteerd. Meer dan in de huidige 

Flora- en faunawet moet in de nieuwe natuurwet inzicht worden gegeven in het voorkomen 

en de verspreiding van beschermde soorten op populatieniveau, zodat de effecten van 

voorgenomen ontwikkelingen en activiteiten kunnen worden getoetst aan de (gunstige) 

staat van instandhouding (GSvI) van de betreffende soorten. Afhankelijk van het 

beschermingsniveau van de soort moet de GSvI worden getoetst op lokaal, regionaal of 

landelijk niveau. 

 

Op 15 december 2015 is de wet in de Eerste Kamer aangenomen. Medio 2017 zal de wet 

in werking treden. Om wel alvast een voorschot te nemen op de wijzigingen in de wet wordt 

in voorliggende toetsing ook de uitbreidingen van de beschermde soorten meegenomen 

en wordt de GSvI toegelicht van soorten die worden aangetast door de ontwikkeling.  
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4 

4 METHODE 

4.1 Bureauonderzoek 

Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt van landelijke, provinciale en indien 

beschikbaar regionale verspreidingsinformatie.  

 

Uit de landelijke verspreidingsinformatie uit atlassen, die deels gedateerd is, moet blijken 

of nabij de locaties in het verleden strikt beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte 

locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbij veelal niet bekend. Deze gegevens 

hebben vaak betrekking op atlasblokken (5x5 kilometer). De soortgegevens hebben 

daarom veelal betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied.  

 

Daarnaast is gebruik gemaakt van de verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank 

Flora en Fauna (NDFF). De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde 

en zeldzame planten en dieren. Het is de meest complete natuurdatabank van Nederland 

door een bundeling van meer dan 100 verschillende databanken. De databank bevat 

uitsluitend gevalideerde gegevens, gevalideerd door de (voormalige) Gegevensautoriteit 

Natuur (GAN). De NDFF is gevuld met gegevens uit databanken van verschillende 

organisaties die deze gegevens op professionele wijze verzamelen (zoals SOVON 

Vogelonderzoek Nederland, de Zoogdiervereniging en De Vlinderstichting). Ook de 

gegevens van verschillende gemeenten, waterschappen, provincies en terreinbeherende 

organisaties zijn toegevoegd. De databank wordt dagelijks aangevuld met recente 

waarnemingen die via de invoerportalen binnenkomen. Op dit moment bevat de NDFF 

ongeveer 30 miljoen waarnemingen.  

 

Ook zijn de resultaten van de broedvogelinspectie welke is uitgevoerd door Eelerwoude op 

4 mei 2016 meegenomen. 

 

4.2 Terreinbezoek 

Op basis van een eenmalig veldbezoek is de geschiktheid van het onderzoeksgebied voor 

de verwachte soorten en/of soortgroepen beoordeeld. Het veldbezoek is overdag door C.E. 

Onnes uitgevoerd, ecologisch adviseur bij Eelerwoude. Dit betrof op 31 mei 2016 bij 22 ºC, 

onbewolkt en windkracht 3. Het gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de 

fysieke gesteldheid van het terrein (biotopen onderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen 

belangwekkende soorten ook genoteerd. Tevens zijn de oevers van het plangebied 

bemonsterd met een standaard RAVON schepnet. Dit schepnet heeft een steel van 2 meter 

en is 55 X 70 cm groot en heeft een diepte van 60 cm.  
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Kader – ecologisch deskundige 

Bron: RVO / Ministerie van Economische Zaken 

Met een ecologisch deskundige wordt bedoeld een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien 

waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden,  aantoonbare ervaring en kennis heeft op het 

gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis dienen te zijn opgedaan doordat de deskundige: 

- op HBO- dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) 

ecologie; en/of 

- op MBO-niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de Flora- en faunawet, 

soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of 

- als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is 

aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en 

werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld 

Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 

Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN EIS Nederland, FLORON, 

SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer 

Natuur en Landelijk Gebied; en/of 

- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of – bescherming. 
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5 

5 BESCHERMDE SOORTEN  

Dit hoofdstuk beschrijft de tijdens het veldonderzoek waargenomen soorten welke 

beschermd zijn onder de Flora- en faunawet, al dan niet aangevuld met gegevens uit 

literatuur en andere informatiebronnen. Tevens worden eventuele effecten beschreven als 

gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.  

 

5.1 Planten en (korst)mossen 

Voorkomen en functie 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten aangetroffen. Gelet op de 

aanwezige terreintypen, het beheer en de functie van het plangebied is het niet 

waarschijnlijk dat beschermde plantensoorten voorkomen in het plangebied, met 

uitzondering van de zwanenbloem (tabel 1-soort Flora- en faunawet). De zwanenbloem is 

bekend uit de omgeving van het plangebied (NDFF, 2016). Deze soort is niet aangetroffen 

tijdens het veldbezoek en wordt op basis daarvan niet verwacht. 

 

Onder de nieuwe Wet Natuurbescherming zijn ook diverse soorten (korst)mossen en 

wolfsklauwen beschermd. Geen van deze soorten worden echter in het plangebied 

verwacht, de soorten komen nagenoeg uitsluitend voor in natuurgebieden zoals 

veengebieden en (stuif)duingebieden. 

 

Effecten en ontheffing 

In het plangebied zijn geen strikt beschermde plantensoorten aangetroffen en op basis van 

verspreidingsgegevens en aanwezig habitat worden deze soorten ook niet verwacht. 

Negatieve effecten op beschermde planten zijn dan ook uit te sluiten. Een ontheffing is dan 

ook niet noodzakelijk. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde flora 

niet noodzakelijk. 

 

5.2 Zoogdieren  

5.2.1 Vleermuizen 

Voorkomen en functie 

In het plangebied is tijdens het dag bezoek beoordeeld of de locatie geschikt is voor 

vleermuizen. Hierbij is onderscheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en 

foerageergebied. In het plangebied kunnen de volgende vleermuissoorten voorkomen: 
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gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, 

watervleermuis en meervleermuis. 

 

Verblijfplaats 

Vleermuizen maken gedurende het jaar gebruik van een netwerk van vaste rust- en 

verblijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen kunnen o.a. de volgende functies hebben: 

- kraamverblijfplaats; 

- zomerverblijfplaats; 

- paar- en/of baltsverblijfplaats; 

- winterverblijfplaats. 

 

Kader - vleermuisverblijfplaatsen 

Onder de vleermuizen zijn gebouwbewonende en/of boombewonende soorten aanwezig. Gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger zijn hoofdzakelijk gebouwbewonend. Rosse vleermuis en watervleermuis zijn 

voornamelijk boombewonend en gewone grootoorvleermuis, franjestaart en ruige dwergvleermuis bewonen 

zowel bomen als gebouwen. Voorbeelden van verblijfplaatsen in gebouwen zijn ruimtes in spouwmuren en 

achter boeiboorden en gevelbetimmering. Holten en spleten in bomen en ruimtes achter loszittend schors zijn 

voorbeelden van verblijfplaatsen in bomen.  

 

Vanuit de verschillende functies van de verblijfplaats worden weer andere eisen gesteld aan bijvoorbeeld het 

klimaat, de toegankelijkheid en de expositie van het verblijf ten opzichte van de zon. Als kraamverblijfplaats 

worden meestal gebouwen en/of bomen uitgekozen waarbinnen een constant klimaat heerst. Bij gebouwen 

zijn dit voornamelijk woningen met een spouwmuur of een geïsoleerd dak. Sommige vleermuizen hebben aan 

een opening van 1-2 cm voldoende om naar binnen te kruipen. Bij bomen gaat het meestal om dikke, oude 

bomen met een dikke restwand. 

 

 

In het plangebied ontbreekt enige vorm van bebouwing en bomen. Hiermee zijn er geen 

mogelijkheden voor verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied aanwezig.  

 

Foerageergebied en vliegroutes 

Foerageergebieden en vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd indien bij het 

verdwijnen ook een verblijfplaats ongeschikt wordt. Bijvoorbeeld door het onderbreken van 

een vliegroute wordt een foerageergebied onbereikbaar, waardoor de vleermuizen 

onvoldoende voedsel kunnen vinden. Bij het verdwijnen van foerageergebieden of 

vliegroutes wordt derhalve onderzocht of er voldoende bereikbare alternatieven zijn.  

 

Kader - vleermuisvliegroutes 

Vleermuizen maken gebruik van lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen en singels om zich langs 

te verplaatsen. Een aaneengesloten kronendak heeft hierbij de voorkeur. Van vleermuizen is bekend dat 

onderbrekingen in de lijnstructuur maximaal 100 tot 200 meter mogen bedragen (kleinere en langzaam 

vliegende soorten 50 meter). Wanneer de onderbrekingen groter zijn dan deze afstand kunnen sommige 

soorten deze afstand niet overbruggen en zullen ze uitwijken naar alternatieve vliegroutes en 

foerageergebieden.   
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Het plangebied is suboptimaal geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. In de 

omgeving is geschikter leefgebied voorhanden als foerageergebied, onder meer de diverse 

meren in de omgeving van het plangebied en de daarbij behorende groenelementen en 

het nabij gelegen natuurgebied de Onlanden.  

 

Vleermuizen gebruiken lijnvormige elementen zoals houtsingels om zich langs te 

verplaatsen. Deze ontbreken in het plangebied. Hierdoor is er geen sprake van een 

essentiële vliegroute of foerageergebied in het plangebied.  

 

Effecten en ontheffing 

Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Het verjagen, 

vangen en doden van individuen van beschermde soorten, alsmede het verstoren of 

vernielen van vaste verblijfplaatsen (inclusief de functionele leefomgeving) is verboden 

vanuit de Flora- en faunawet. De functionaliteit van verblijfplaatsen van vleermuizen dienen 

te allen tijde gegarandeerd te blijven. 

 

Door het ontbreken van bomen en bebouwing kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen 

worden uitgesloten in het plangebied. Het plangebied kan gebruikt worden als 

foerageergebied, maar is geen essentieel leefgebied aangezien in de omgeving voldoende 

geschikt(er) foerageergebied voorhanden is. Wel wordt geadviseerd in de toekomstige 

situatie rekening te houden met nachtactieve dieren, zie het kader. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor vleermuizen niet 

noodzakelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 Quickscan flora en fauna   
Definitief 

Kader - Verlichting 

Een aantal nachtactieve dieren, zoals vleermuizen, uilen en marters, zijn gevoelig voor verlichting. Er zijn 

soorten die kunstlicht zoveel mogelijk vermijden, zoals watervleermuis, en er zijn soorten die (in beperkte 

mate) rond lantaarnpalen jagen, zoals rosse vleermuis. Bij het plaatsen van verlichting bij in- en/of 

uitvliegopeningen, vliegroutes en foerageergebieden kunnen barrières ontstaan waardoor de vleermuizen van 

de verblijfplaatsen, vliegroute en/of foerageergebied afzien.  

 

Om lichthinder te voorkomen en het gebied aantrekkelijker te maken voor vleermuizen kunnen verschillende 

maatregelen getroffen worden: 

- verlichting alleen plaatsen waar het echt nodig is; 

- verlichting alleen aan op momenten wanneer het nodig is (dynamische verlichting); 

- verlaag de hoogte van de lichtmasten zodat boomkronen onverlicht blijven; 

- beperk verstrooiing het licht tot een minimum door gebruik van aangepaste armatuur (zie Afbeelding 

5); 

- geen verlichting plaatsen bij in- en/of uitvliegopeningen en vliegroutes. 

 

 

 
Afbeelding 5.Voorbeelden om lichtverstrooiing te voorkomen 
 

 

 

5.2.2 Overige zoogdieren 

Voorkomen en functie 

Het is aannemelijk dat het plangebied en de nabije omgeving onderdeel uitmaakt van het 

leefgebied van grondgebonden zoogdieren waaronder egel, konijn, vos, kleine 

marterachtigen, mol en algemene (spits) muizensoorten, allen tabel 1-soorten uit de Flora- 

en faunawet.  

 

In de omgeving is eveneens het voorkomen van eekhoorn (tabel 2-soort Flora- en 

faunawet), steenmater (tabel 2-soort Flora- en faunawet) en waterspitsmuis (tabel 3-soort 

Flora- en faunawet) bekend (NDFF, 2016).  

 

Eekhoorn  

De eekhoorn komt voor in bebost gebied, houtwallen en tuinen in de buurt van bos. De 

eekhoorn komt wijdt verspreid voor en is toegenomen in aantal. De staat van 

instandhouding is gunstig.  In het plangebied en in de directe omgeving ontbreekt geschikt 

leefgebied. De eekhoorn wordt dan ook niet verwacht in het plangebied.  
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Steenmarter  

De steenmarter komt verspreid in de omgeving voor. De soort heeft verblijfplaatsen in 

zolders, kruipruimtes, spouwmuren en onder dakbedekkingen. Ook heeft de steenmarter 

verblijfplaatsen onder takkenhopen, struwelen en boomholtes. De steenmarter zoekt 

voedsel in aanwezige elementen zoals groenstroken, heggen, bosjes, greppels en 

bermgen. De steenmarter is de laatste jaren toegenomen in aantal en in verspreiding. De 

staat van instandhouding is dan ook gunstig.  In het plangebied zijn geen verblijfplaatsen 

aanwezig. Mogelijk wordt het plangebied als foerageergebied gebruikt. Er is echter geen 

sprake van essentieel foerageergebied. In de omgeving is voldoende (geschikter) 

foerageergebied aanwezig zoals het natuurgebied de Onlanden en bosschages rondom 

de meren in de omgeving. Er is dan ook geen sprake van essentieel leefgebied.  

  

Waterspitsmuis  

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk water met een 

behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruit begroeide oevers. De waterspitsmuis is de 

afgelopen decennia sterk in aantal en verspreiding afgenomen. Vervuiling en het 

verdwijnen van onverharde oevers en beekkanalisatie zijn hier de oorzaak van. De 

waterspitsmuis staat op de rode lijst als kwetsbaar. Dat staat van instandhouding is 

ongunstig. De soort is tijdens diverse onderzoeken vastgesteld in het nabij gelegen 

natuurgebied de Onlanden (NDFF, 2016). De soort is echter niet in de directe omgeving 

van het plangebied waargenomen. Het water in de directe omgeving van het plangebied is 

te voedselrijk voor de waterspitsmuis. Geschikter leefgebied is in het natuurgebied de 

Onlanden voorhanden. Hier is schoon water voorhanden met ruige oeverbegroeiing. De 

waterspitsmuis wordt  vanwege de ongeschiktheid van het niet in het plangebied verwacht.  

 

Effecten en ontheffing 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de 

genoemde zoogdieren van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de 

gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende alternatief 

leefgebied aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt 

dan ook een vrijstelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk. 

 

Voor de waterspitsmuis (tabel 3-soort Flora- en faunawet) en de eekhoorn (tabel 2-soort 

Flora- en faunawet) ontbreekt geschikt habitat binnen het plangebied. Er wordt dan ook 

niet verwacht dat het plangebied onderdeel uitmaakt van hun leefgebied.  

 

De steenmarter foerageert mogelijk incidenteel in het plangebied. Er is echter geen sprake 

van essentieel leefgebied door het ontbreken van mogelijke verblijfplaatsen en voldoende 

geschikt foerageergebied in de omgeving. Door de voorgenomen ontwikkeling gaat er geen 

essentieel leefgebied verloren.  

 

Negatieve effecten zijn op de middelmatig en zwaar beschermde grondgebonden 

zoogdieren niet aanwezig. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor 

grondgebonden zoogdieren niet noodzakelijk. 
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Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor grondgebonden 

zoogdieren niet noodzakelijk. 

 

5.3 Vogels  

Alle vogels zijn als soort op een gelijke wijze beschermd in de Flora- en faunawet. 

Beleidsmatig heeft het Ministerie van Economische Zaken een onderverdeling gemaakt, 

gericht op de mate van verantwoording en afstemming van werkzaamheden versus het 

behoud van vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit betreft: 

- Vogels met jaarrond beschermde nesten 

- Overige broedvogels  

 

Bij zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden kunnen nesten van overige 

vogels soms ook jaarrond beschermd zijn. Dit is met name aan de orde bij grote 

ontwikkelingen of zeer bijzondere locaties. In de regel is dit niet aan de orde en zijn de 

nesten van de vogels alleen beschermd als ze in gebruik zijn. 

 

Voorkomen en functie 

Broedvogels  

Tijdens het veldbezoek zijn huiszwaluwen, boerenzwaluwen, witte kwikstaart, kleine 

karekiet en zwarte roodstaart waargenomen. In het plangebied is geen sprake van nesten 

van vogels. Wel zijn er in de omgeving van het plangebied nesten van de eerder genoemde 

soorten vastgesteld. De nesten van de huiszwaluw en zwarte roodstaart bevinden zich 

tussen de 30 en 40 meter van het plangebied, aan de andere zijde van het water ten 

noorden. Het nest van de kleine karekiet bevindt zich tussen de 50 en 60 meter van het 

plangebied, aan de andere zijde van het water ten westen van het plangebied.  

 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Verblijfplaatsen van vogelsoorten die jaarrond van vaste rust- en verblijfplaatsen gebruik 

maken zijn niet aangetroffen binnen het plangebied en worden op basis van de aanwezige 

terreintypen ook niet verwacht. Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied 

door jaarrond beschermde vogels zoals buizerd. Het betreft hier echter geen essentieel 

leefgebied omdat er voldoende alternatief leefgebied aanwezig is in de omgeving van het 

plangebied zoals  het natuurgebied de Onlanden.  

 

Effecten en ontheffing 

Vogels met jaarrond beschermde nesten 

Van een aantal vogelsoorten zijn de nestlocaties het hele jaar door beschermd. Ook de 

functionele leefomgeving is daarbij beschermd. Bij aantasting van de nestlocatie en/of de 

functionele leefomgeving is een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk. In het 

plangebied en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen nesten aangetroffen 

van vogels met jaarrond beschermde nesten. Mogelijk wordt het plangebied incidenteel 

gebruikt als foerageergebied door vogels met jaarrond beschermde nesten zoals buizerd. 

Het betreft hier echter geen essentieel leefgebied aangezien er voldoende alternatief 

foerageergebied in de omgeving aanwezig is.   
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Overige broedvogels  

Alle vogelsoorten in Nederland zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Voor 

alle beschermde inheemse (ook algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt een verbod 

op handelingen die nesten beschadigen of verstoren. Verstoring kan in veel situaties 

worden voorkomen door verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te 

voeren. De periode van 15 maart tot 15 juli wordt over het algemeen beschouwd als 

broedseizoen. Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is 

vastgesteld dat er met deze werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden 

verstoord. Voor de Flora- en faunawet zijn echter alle bewoonde vogelnesten beschermd, 

ongeacht het tijdstip van het jaar en ongeacht de zeldzaamheid van de soort. Het 

genoemde termijn moet daarom niet al te strikt worden toegepast. 

 

De in de omgeving aanwezige nesten van huiszwaluw, zwarte roodstaart en kleine karekiet 

zijn op voldoende afstand van het plangebied. De voorgenomen ontwikkeling heeft geen 

verstorende werking op de nesten.  

 

Aanbevelingen  

Om vestiging van vogels in het plangebied te voorkomen verdient het de aanbeveling om 

de vegetatie in het plangebied kort te houden door het plangebied te maaien en de 

oevervegetatie te maaien. De vegetatie op het land in het plangebied is al gemaaid. De 

oevervegetatie dient nog gemaaid te worden. Verder kan er om de dag met een weidesleep 

door het gebied gereden worden om vestiging van vogels te voorkomen.  

 

Conclusie: Door de werkzaamheden worden geen vogelnesten verstoord. Wel dient het 

gebied ongeschikt gemaakt te worden voor broedvogels door alle vegetatie kort te houden.  

 

5.4 Amfibieën 

Voorkomen en functie 

Een aantal soorten, zoals bruine kikker, bastaardkikker, gewone pad en kleine 

watersalamander (allen tabel 1-soort Flora- en faunawet), kunnen het plangebied 

gebruiken als landbiotoop en voortplantingsbiotoop. Tijdens het veldbezoek is de bruine 

kikker aangetroffen in het plangebied. In de omgeving is eveneens het voorkomen van de 

heikikker (tabel 3-soort Flora- en faunawet) bekend (NDFF, 2016).  

 

Heikikker 

De heikikker komt voor in relatief voedselarm water dat gelegen is in heide, hoogveen, 

laagveen en half natuurlijk grasland. Het landhabitat nabij het voortplantingswater bestaat 

meestal uit schrale heide vegetatie of schraal grasland. De heikikker is afgenomen in 

Nederland als gevolg van schaalvergroting in de landbouw maar ook de uitbreiding van het 

stedelijk gebied. Hierdoor ontstaat versnippering. De staat van instandhouding is matig 

ongunstig.  De heikikker komt voor in het nabijgelegen natuurgebied de Onlanden (NDFF, 

2016). Hier is sprake van half natuurlijk grasland en schoon voedselarm water. Het water 

rondom het plangebied is voedselrijk en de vegetatie rondom het plangebied is ook 

voedselrijk. Omdat er geen sprake is van geschikt habitat wordt de soort niet in het 

plangebied verwacht.  
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Effecten en ontheffing 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van de 

genoemde amfibieën van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de 

gunstige staat van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende leefgebied 

aanwezig blijft en het relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook 

een vrijstelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor amfibieën niet 

noodzakelijk. 

 

5.5 Reptielen 

Voorkomen en functie 

Beschermde reptielen zijn gebonden aan specifieke terreinen. In het plangebied ontbreekt 

dergelijk geschikt biotoop zoals heideterreinen en venranden. Er zijn ook geen 

verspreidingsgegevens bekend van reptielen in en rondom het plangebied (NDFF, 2016).  

 

Effecten en ontheffing 

Er worden geen beschermde reptielen verwacht. Negatieve effecten op deze groep zijn 

dan ook niet aanwezig. Een ontheffing Flora- en faunawet is niet aan de orde.  

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor reptielen niet 

noodzakelijk.  

 

5.6 Vissen  

Voorkomen en functie 

Tijdens het visonderzoek is alleen het vetje waargenomen. Deze valt niet onder de 

bescherming van de Flora- en faunawet. Uit de omgeving is de beschermde kleine 

modderkruiper en paling (beiden tabel 2-soort Flora- en faunawet) bekend (NDFF, 2016).  

 

Paling  

De paling komt voor in rivieren, beken, meren en zoete wateren die bereikbaar zijn vanuit 

zee. De paling neemt af doordat het voedselaanbod in schoner water afneemt. Ook neemt 

de paling af in aantal door beperkte intrekmogelijkheden van glasaal. De staat van 

instandhouding is ongunstig. De soort is iets ten noorden van het plangebied 

waargenomen in hetzelfde watersysteem als het in het plangebied (NDFF, 2016). Daardoor 

het is niet uitgesloten dat rondom het plangebied de soort ook voorkomt. De soort maakt 

mogelijk gebruik van de oeverzone in het plangebied als onderdeel van hun leefgebied.  

 

Kleine modderkruiper 

De kleine modderkruiper komt voor in een groot aantal stilstaande tot zwak stromende 

wateren voor zoals sloten, kanalen, vaarten en oeverzones var meren. De soort lijkt een 

lichte voorkeur te vertonen voor zandige bodems maar ook wateren met slibrijke bodems 

worden gebruikt. De staat van instandhouding van de kleine modderkruiper is gunstig. De 

soort komt verspreid over Nederland voor en wordt landelijk gezien niet bedreigd. De kleine 

modderkruiper is op dezelfde locatie als de paling waargenomen (NDFF, 2016). Daardoor 
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het is niet uitgesloten dat rondom het plangebied de soort ook voorkomt en maakt mogelijk 

gebruik van de oeverzone in het plangebied als onderdeel van het leefgebied.   

 

Effecten en ontheffing 

In de omgeving van het plangebied is de kleine modderkruiper en paling (beiden tabel 2-

soort Flora- en faunawet bekend. De voorgenomen werkzaamheden aan de noordelijke 

oever verstoren het leefgebied van deze soorten. Voor tabel 2-soorten kan met een 

aangepaste werkwijze volgens een door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

goedgekeurde gedragscode worden volstaan. Geadviseerd wordt om de gedragscode van 

de Unie van Waterschappen te gebruiken (Unie van Waterschappen, 2012) welke is 

goedgekeurd op 6 februari 2012. Maatregelen zijn: 

 

 Werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd in de periode van 15 juli tot 1 

november, met een voorkeur voor de maanden september en oktober. Dit is de 

periode tussen de voortplanting  en de winterrust van vissen. Tussen 1 en 15 juni 

kunnen werkzaamheden alleen plaats vinden als ze op kleine schaal plaats vinden.  

 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de oevervegetatie gemaaid te worden 

zodat vis zich elders gaan ophouden. 

 Ten behoeve van in slib levende of vluchtende soorten wordt slib waarin zich deze 

soorten bevinden, verplaatst naar plaatsen van waaruit deze soorten kunnen 

vluchten of overleven.  

 Er dient één richting op gewerkt te worden, opdat aanwezige vissen en amfibieën 

kunnen ontsnappen.  

 

Door bij de werkzaamheden bovenstaande maatregelen in acht te nemen worden 

negatieve effecten beperkt of voorkomen. Een ontheffing is dan niet noodzakelijk. Wij 

adviseren deze maatregelen vast te leggen in een ecologisch werkprotocol, welke tijdens 

de werkzaamheden aanwezig is in het plangebied. 

 

Conclusie: Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens een door RVO 

goedgekeurde gedragscode, zoals de gedragscode van de Unie van Waterschappen. 

 

5.7 Beschermde soorten ongewervelden 

Voorkomen en functie 

Beschermde soorten ongewervelden (dagvlinders, libellen, kevers, Europese rivierkreeft 

en platte schijfhoren) worden op grond van verspreidingsgegevens en habitatvoorkeuren 

niet verwacht.  

 

Effecten en ontheffing 

Er worden geen effecten op beschermde soorten ongewervelden verwacht. Een ontheffing 

Flora- en faunawet is niet aan de orde. 

 

Conclusie: Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is voor beschermde 

ongewervelden niet noodzakelijk. 
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6 

6 CONCLUSIE EN VERVOLG 

6.1 Flora en fauna 

Op basis van deze quickscan wordt geconstateerd dat in het plangebied een potentiële 

habitat biedt voor een aantal beschermde soorten. Hoewel er geen gerichte 

veldinventarisatie heeft plaatsgevonden, is op basis van de beschikbare literatuurgegevens 

en een veldbezoek vastgesteld dat het terrein mogelijk van belang is voor enkele licht 

beschermde soorten (tabel 1) en voor de strikter beschermde vissen (tabel 2). Voor overige 

soorten wordt verwezen naar hoofdstuk 5. In tabel 1 is een samenvatting gegeven van 

deze resultaten.  

 

De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van enkele 

soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige staat 

van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende leefgebied aanwezig blijft en het 

relatief algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan ook een vrijstelling. Een 

ontheffing Flora- en faunawet is daarom niet noodzakelijk. 

 

In het watersysteem in en rond het plangebied komt kleine modderkruiper en paling (beiden 

tabel 2-soorten) voor. Werkzaamheden aan de noordelijke oever dienen uitgevoerd te 

worden conform een door RVO goedgekeurde gedragscode zoals in dit geval de 

gedragscode van de Unie van Waterschappen (Unie van Waterschappen, 2012) welke is 

goedgekeurd op 6 februari 2012.  De maatregelen zijn §5.6 en §6.2 beschreven. 

 

Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt 

vanuit de Flora- en faunawet een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen 

of verstoren. Ook handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels 

verstoren zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit dat verstorende werkzaamheden 

alleen buiten het broedseizoen1 uitgevoerd mogen worden.  

 

Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er met de 

werkzaamheden geen nesten van broedvogels worden verstoord. Tijdens de 

broedvogelinspectie van 4 mei 2016 (Eelerwoude, 2016) en tijdens dit veldbezoek zijn 

geen nesten van vogels vastgesteld in het plangebied. Tussen het plangebied en nesten 

in de omgeving is dusdanig veel ruimte dat de werkzaamheden geen verstorende werking 

hebben. Wel dient het aanwezige personeel alert te blijven op eventuele nesten en bij 

bijzonderheden contact op te nemen met een ter zake kundige ecoloog.  

                                                      
1 In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een 
broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 maart tot 15 juli. 
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Om vestiging van vogels in het plangebied te voorkomen verdient het de aanbeveling om 

de vegetatie in het plangebied kort te houden door het plangebied te maaien en de 

oevervegetatie te maaien. De vegetatie op het land in het plangebied is al gemaaid. De 

oevervegetatie dient nog gemaaid te worden. Verder kan er om de dag met een weidesleep 

door het gebied gereden worden om vestiging van vogels te voorkomen.  

 

6.2 Aangepaste werkwijze 

Vanwege de aanwezigheid van de kleine modderkruiper en de paling dient gewerkt te 

worden conform de gedragscode van de Unie van Waterschappen maatregelen zijn: 

 Werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd in de periode van 15 juli tot 1 

november, met een voorkeur voor de maanden september en oktober. Dit is de 

periode tussen de voortplanting  en de winterrust van vissen. Tussen 1 en 15 juni 

kunnen werkzaamheden alleen plaats vinden als ze op kleine schaal plaats vinden.  

 Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de oevervegetatie gemaaid te worden 

zodat vis zich elders gaan ophouden 

 Ten behoeve van in slib levende of vluchtende soorten wordt slib waarin zich deze 

soorten bevinden, verplaatst naar plaatsen van waaruit deze soorten kunnen 

vluchten of overleven.  

 Er dient één richting op gewerkt te worden, opdat aanwezige vissen en amfibieën 

kunnen ontsnappen.  

 

In het kader van de zorgplicht zijn de volgende maatregelen noodzakelijk: 

 Tijdens de uitvoering dient men bijvoorbeeld alert te zijn op aanwezigheid van 

fauna en deze, indien noodzakelijk, te verplaatsen.  

 Bij onvoorziene situaties dient daarnaast contact opgenomen te worden met een 

ter zake kundige. 

 De breedte van de transportwegen wordt zo beperkt mogelijk gehouden, opdat zo 

min mogelijk holen en dieren aangetast worden. 

 

In het kader van zorgvuldig handelen adviseren wij om de eisen en voorwaarden uit dit 

onderzoek op te nemen in een ecologisch werkprotocol. Het ecologisch werkprotocol kan 

bij het bestek worden opgenomen en dient op tijdens de werkzaamheden aanwezig te zijn 

in het plangebied. 

 

6.3 Mogelijk tijdelijk wel ontheffing nodig door nieuwe Wet 
Natuurbescherming 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming medio 2017 zal in eerste 

instantie voor alle beschermde soorten een ontheffingsplicht gelden. Dus ook voor 

algemene soorten zoals konijn of gewone pad. Vrijstellingsregelingen dienen door de 

provincies zelf te worden opgesteld (vergelijkbaar met de huidige Tabel 1, 2 en 3). 

Verwacht wordt dat de provincies snel na inwerkingtreding van de wet 

vrijstellingsregelingen zullen hebben vastgesteld. Mogelijk dat daarbij echter wel 

gedurende een korte periode voor alle soorten een ontheffing nodig is.  
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Een ontheffing voor deze zeer algemene soorten (zoals gewone pad) wordt echter voor 

ruimtelijke ontwikkelingen naar verwachting makkelijk verleend. Daarvoor zijn geen 

aanvullende maatregelen noodzakelijk. 

 

6.4 Geldigheid onderzoek 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag 

(ministerie van Economische Zaken in deze) hanteert de volgende definitie voor de 

geldigheid van onderzoeken naar strikt beschermde soorten (tabel 3 soorten en vogels):  

“ Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar weinig of geen 

ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie jaar. In 

gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn.”  

 

Voor onderzoeken waar alleen soorten van tabel 1 en/of 2 van de Flora- en faunawet aan 

de orde zijn, mag worden volstaan met een geldigheid van 5 jaar. Waarbij ook geldt dat er 

in die periode weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen optreden. 

 

Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2. 

Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien 

van de effecten op beschermde soorten leiden. 
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Tabel 1 Resultaten (mogelijk) aanwezige beschermde flora en fauna in het plangebied.  

 

Tabel Soort(groep) Gebruik gebied Effect ruimtelijke ontwikkelingen Ontheffing 
Vervolg  
Nader onderzoek / mitigerende en/of compenserende 
maatregelen 

1 
Algemene 
grondgebonden 
zoogdieren 

Leefgebied 
Tijdelijke aantasting leefgebied, 
doden, op termijn weer geschikt 
leefgebied 

Nee Zorgplicht 

1 Algemene amfibieën  
Leefgebied en 
voortplantingsbiotoop 

Tijdelijke aantasting leefgebied, 
doden, op termijn weer geschikt 
leefgebied 

Nee Zorgplicht 

2  Paling Leefgebied 
Tijdelijke aantasting leefgebied, op 
termijn weer geschikt leefgebied 

gedragscode 
Werken volgens goedgekeurde gedragscode door een 
aangepaste werkwijze, zorgplicht 

2 Kleine modderkruiper Leefgebied 
Tijdelijke aantasting leefgebied, op 
termijn weer geschikt leefgebied 

gedragscode 
Werken volgens goedgekeurde gedragscode door een 
aangepaste werkwijze, zorgplicht 

2 Steenmarter 
Mogelijk onderdeel van 
leefgebied 

Marginale afname foerageergebied, 
geen verblijfplaatsen en geen 
essentieel leefgebied.  

Nee  Zorgplicht 

3 Vleermuizen 
Mogelijk onderdeel van 
leefgebied 

Geen verblijfplaatsen aanwezig en 
geen essentieel leefgebied, geen 
negatieve effecten 

Nee Zorgplicht 
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Waterbeleid

Sinds 1 november 2003 is het verplicht plannen in het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te toetsen op water. Het doel van deze
watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen.
De waterhuishouding bestaat uit de overheidszorg die zich richt op het op en in de bodem vrij aanwezige water, met het oog op de daarbij
behorende belangen. Zowel het oppervlaktewater als het grondwater valt onder de zorg voor de waterhuishouding. Naast veiligheid en
wateroverlast (waterkwantiteit) worden ook de gevolgen van het plan voor de waterkwaliteit en verdroging onderzocht. De belangrijkste
beleidsdocumenten op het gebied van de waterhuishouding zijn de Vierde Nota Waterhuishouding, Anders omgaan met water: Waterbeleid
21e eeuw, de Europese Kaderrichtlijn Water, Beleidslijn ruimte voor de rivier en de nota Ruimte. In het Nationaal Bestuursakkoord Water
worden de gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd voor een integraal waterbeleid in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid voor de te
treffen waterhuishoudkundige maatregelen gericht op: vasthouden, bergen en afvoeren van water ligt bij het waterschap (trits: kwantiteit) en
het schoon houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit) ligt bij alle betrokkenen en het waterschap.

Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale beleidsplannen en streekplannen,
respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen. De provincie geeft richting aan ruimtelijke ontwikkeling door de gebieden te benadrukken
die van nature het eerst onder water komen te staan bij hevige regenval of overstromingen. De provincie wil dat deze gebieden gevrijwaard
blijven van kapitaalintensieve functies.

Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016-2021 en in de Notitie Water en Ruimte 2013. De



ruimtelijke zonering van de provincie heeft het waterschap vertaald naar een eigen zonering met water als belangrijkste element. Het
waterschap benadrukt in haar functiezonering de volgende aspecten: de hoogte van de waterpeilen en het gewenste grondwaterregime
(GGOR), een optimale wateraanvoer en -afvoer (waterkwantiteit), de waterkwaliteit voor verschillende functies en de inpassing van water in
het landschap.

------------------------------------------------------------------------------

Geraakte kaarten in plangebied:

Beekdalen

De provincie Drenthe hanteert het Nee-tenzij beleid voor beekdalen om de ruimte voor water in het beekdal te behouden (Omgevingsvisie
van de provincie Drenthe, 2014, paragraaf 8.2.3 en Provinciale omgevingsverordening, art. 3.36). Het Nee-tenzij beleid houdt in dat in
beekdalen kapitaalintensieve functies zo veel mogelijk worden geweerd. Daarbij gaat het om woon- en werkgebieden en kapitaalintensieve
vormen van agrarisch grondgebruik, zoals glastuinbouw, intensieve veehouderijen en kwekerijen. Nieuwe kapitaalintensieve functies in
beekdalen zijn alleen toegestaan als aan vier voorwaarden is voldaan:
1. Er is sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang.
2. Er zijn geen alternatieven.
3. De functie vormt op de locatie geen feitelijke belemmering om in de toekomst de afvoer- en bergingscapaciteit van het regionale
watersysteem te vergroten.
4. Het negatieve effect op het watersysteem wordt in het plan gecompenseerd.
In de beekdalen worden geen beperkingen opgelegd aan bestaande bedrijfsgebouwen van een grondgebonden landbouwbedrijf zonder
kapitaalintensieve tweede tak. Bij uitbreiding wordt rekening gehouden met mogelijke wateroverlast. De gebouwen van nieuwe
grondgebonden landbouwbedrijven vallen wel onder het "Nee, tenzij" beleid.

------------------------------------------------------------------------------

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

De wijziging van de bestemming en/of de omvang van onderdelen in het plan hebben invloed op de waterhuishouding en/of raken de
belangen van het waterbeheer en/of die van de initiatiefnemer.

Ingrepen in het watersysteem

Aanpassingen of ingrepen met als doel het aanpassen van het watersysteem raakt één van de kerntaken van het waterschap. Daarom moet het
waterschap betrokken worden bij de planvorming om te adviseren, eisen te stellen en door randvoorwaarden aan te geven.
De Digitale Watertoets is alleen geschikt om het initiatief kenbaar te maken. Het waterschap verkent binnen dergelijke plannen tevens zijn
eigen doelen, belangen en samenwerkingsmogelijkheden.
Voor de uiteindelijke realisatie is altijd een watervergunning nodig.

Gelijkblijvend/afname verhard oppervlak

Indien het verhard oppervlak in een ruimtelijk plan toeneemt met meer dan 750m2 is het vereist om de mogelijkheden voor afkoppelen van
regenwater te onderzoeken en vast te leggen.

Riolering

Bij de aanleg van riolering in een nieuw plan wordt uitgegaan van de aanleg van een gescheiden stelsel, daar waar het, gelet op de aard van
de aangesloten verharde oppervlakken en de mogelijke verontreiniging daarvan, verantwoord is. De initiatiefnemer van een afkoppelproject
dient aannemelijk te maken dat het omringende watersysteem over voldoende berging- en afvoercapaciteit beschikt. Dit wordt in
samenspraak met waterschap Noorderzijlvest vastgelegd. Tevens worden mogelijkheden om water langer vast te houden, worden zoveel
mogelijk benut.

Vervuiling verhard oppervlak

Het is alleen mogelijk om verhard oppervlak, aangemerkt als schoon, af te koppelen. Dit wordt in overleg met waterschap Noorderzijlvest
bepaald. Maatregelen om vervuiling te voorkomen dan wel te verminderen kunnen noodzakelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

Voorbeelden beperken gebruik uitlogende materialen



● Uitlogende materialen voorzien van een coating
● Toepassen van olie-/ vetafscheiders bij wegen en parkeerplaatsen
● In sommige gevallen mag hemelwater van vervuild verhard oppervlak via een voorzuivering, zoals een bodempassage (groenstrook),

helofytenfilter of afscheider worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of grondwater. Bij ernstiger vervuild oppervlak dien een
verbeterd gescheiden rioolsysteem te worden toegepast.

Nieuw stedelijk gebied

In nieuwe stedelijke gebieden dient het watersysteem zodanig aangelegd te worden dat wateroverlast voorkomen wordt. Door de toename
van het verharde oppervlak zal neerslagwater sneller tot afvoer komen. Dit veroorzaakt pieken in de waterafvoer. Om het afwentelen van
problemen te voorkomen dient de afvoer in de nieuwe situatie de huidige maatgevende afvoer niet te overschrijden. Veelal kan wateroverlast
voorkomen worden door voldoende bergingscapaciteit in het oppervlaktewatersysteem te creëren, eventueel in combinatie met infiltratie in
de bodem als het gebied hier de mogelijkheid voor heeft.

Bestaand stedelijk gebied

In bestaand stedelijk gebied is ruimte moeilijk te vinden. Bij herinrichting zal het als streefdoel worden ingebracht door het waterschap in het
planvormingsproces. Ruimte voor oppervlaktewater in stedelijk gebied is vaak duur. Inzetten op meervoudig ruimtegebruik is daarom een
mogelijkheid om te overwegen. Als dat niet voldoende ruimte oplevert zal buiten het stedelijk gebied ruimte moeten worden gezocht ter
compensatie. Uitgangspunt is het behoud van het watersysteem en het bergend vermogen ervan in het stedelijk gebied. Binnen het bebouwde
gebied mogen hiertoe geen watergangen worden gedempt, tenzij er met het waterschap afspraken zijn gemaakt over compensatie van de
afvoer en berging. Met het dempen van sloten, aanleggen van dammen en lange duikers in plaats van een sloot moet kritisch worden
omgegaan.

Goed omgaan met het relatief schone hemelwater biedt veel kansen. Zo kunnen we veel problemen in het stedelijk watersysteem oplossen of
voorkomen. Grondwateronttrekking voor drinkwater worden minder als men in stedelijk gebied meer gebruik maakt van hemelwater.
Bijvoorbeeld voor sproeien van tuinen of spoelen van toiletten vanuit een grijs watercircuit.

Grondwater

In nieuw bebouwd gebied wordt een minimale drooglegging voor woningen geadviseerd van 1,30 meter. Daarnaast dient rekening gehouden
te worden met een minimale ontwateringsdiepte van 0,70 meter. Bij kruipruimteloos bouwen kan een kleinere drooglegging toegepast
worden. In een ruimtelijk plan kan een variërende drooglegging gerealiseerd worden in overleg met waterschap Noorderzijlvest. Bij gebieden
die met enige regelmaat mogen inunderen kan een kleinere drooglegging toegepast worden (groenstroken, ecologische zones). Op deze
manier kan op creatieve wijze invulling gegeven worden aan de vereiste waterberging (zie onderstaande tabel minimale droogleggingseisen).
Als dit toegepast wordt dient dit in de waterparagraaf vastgelegd te worden.
Droogleggingeisen:

● Woningen met kruipruimte
1,30 meter

● Woningen zonder kruipruimte
1,00 meter

● Gebiedsontsluitingswegen
0,80 meter

● Erftoegangswegen
0,80 meter

● Groenstroken / ecologische zones
0,50 meter

Invloed op de waterhuishouding

Het aanwezige oppervlaktewater dient niet alleen voldoende ruimte te hebben voor het afstromende hemelwater, maar ook aan de inrichting
dient aandacht te worden besteed. Voor een gezond watersysteem is de inrichting en het beheer van het bestaande of nieuw te realiseren
oppervlaktewater belangrijk. Bij oppervlaktewatersystemen in stedelijk gebied wordt daarom gestreefd naar zo groot mogelijke eenheden.

------------------------------------------------------------------------------

BETROKKENHEID waterschap Noorderzijlvest



------------------------------------------------------------------------------

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap verder te betrekken en rekening te houden
met de in dit document aangegeven adviezen. Wij verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden
voorbereid en wat het uiteindelijk ontwerp/inrichting van het plangebied zal zijn. Bij eventuele aanpassingen in het ontwerp en/of in de
zienswijzen in relatie tot waterhuishoudkundige inrichting, adviseren wij de Digitale Watertoets nogmaals uit te voeren. In ieder geval wil
het waterschap betrokken blijven en geïnformeerd worden bij de verdere planvorming van dit project. Graag het waterschap nader
informeren over de verdere planuitwerking en eventueel een overleg plannen met de aangegeven contactpersoon van het waterschap.

De uitkomst van deze Watertoets is een jaar geldig.

Mocht u aanvullende informatie hebben met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie enz.), raden wij u deze
per e-mail op te sturen naar info@noorderzijlvest.nl onder vermelding van de unieke code, te vinden aan het begin van deze notitie. Met de
extra informatie kunnen we een nog beter passend advies geven over uw specifieke situatie.

Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met het waterschap Noorderzijlvest, de heer E.W. Rittersma, tel. 050-304 8911.

------------------------------------------------------------------------------
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datum 14-9-2018
dossiercode    20180913-34-18746

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
ja

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Tynaarlo

Vragen:

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging betreft?
nee

2) Betreft het een MER, structuurvisie, omgevingsvisie, bestemmingsplan buitengebied of een conserverend plan?
nee

3) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 750m2 binnen een uitbreidingsplan of
glastuinbouwgebied, danwel 2500 m2 in overige gebieden?
nee

4) Wordt hemelwater afgekoppeld of op een andere manier naar het oppervlaktewater afgevoerd?
nee

5) Gaat het om het plaatsen van zonnepanelen op het maaiveld zonder aanpassingen aan de infrastructuur?
nee

6) Wordt oppervlaktewater vervuild door het afvoeren of lozen van verontreinigd hemelwater via verharde oppervlakken?
nee

7) Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast?
nee

8) Betreft het een plan voor realisatie of grootschalige reconstructie van een weg? nee

9) Gaat het om plan met als doel het wijzigen van (hoofd)watergangen, waterkeringen en kunstwerken?ja

10) Neemt door het plan de hoeveelheid verhard oppervlak toe? Zo ja, met hoeveel m2?

11) Hoe wordt in het plan omgegaan met afvalwater en hemelwater?

- via een gemengd stelsel:
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd:
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater:
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar hemelwaterriool:
- het afvalwater wordt aangesloten op een IBA:
- het afvalwater wordt afgevoerd via een drukriolering:
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