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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

De gemeente is voornemens om het gebied ten zuiden van de woonwijk Diepsloot in Vries te ontwikkelen 

tot een woonwijk van maximaal 75 woningen. De doelstelling voor de ontwikkeling is te komen tot een 

aantrekkelijke woonwijk die tegemoet komt aan de actuele vraag en toekomstige behoefte aan woningen in 

Vries. Een woonwijk die door zijn ruimtelijke en landschappelijke inpassing blijvende en duurzame 

meerwaarde biedt aan het dorp. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de opgave van de 

toekomst op het gebied van landschap, verduurzaming en klimaatadaptatie.

In de periode 2008 – 2014 is de gemeente reeds actief geweest met de ontwikkeling van een woonwijk aan 

de oost- en zuidoostzijde van Vries, genaamd De Bronnen. In dit gebied was de ontwikkeling beoogd van 

circa 550 woningen in meerdere fasen. Het huidige ontwikkelgebied van het plan Vries Zuid betreft fase 3 

van het plan De Bronnen en was destijds als laatste ontwikkelingsdeel aangemerkt in de Structuurvisie De 

Bronnen. Met het onderhavig bestemmingsplan wordt gedeeltelijk invulling gegeven aan deze 

Structuurvisie.

Op grond van de vigerende beheersverordening Vries is de ontwikkeling van maximaal 75 woningen niet 

toegestaan. Door dit bestemmingsplan wordt de vigerende woonbestemming gewijzigd waardoor de extra 

woningen mogelijk worden gemaakt.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied heeft een omvang van circa 5,75 hectare en ligt aan de zuidzijde van het dorp Vries. Het 

plangebied bestaat voor het grootste gedeelte uit grasland met een aantal bomensingels. In het noorden 

van het plangebied zijn een aantal tuintjes gesitueerd. Ten noorden en westen van het plangebied zijn 

woonwijken gelegen. Aan de westelijke zijde van het plangebied is tevens een dierenartsenpraktijk 

gevestigd. Voor de overige zijden wordt het bestemmingsplan omsloten door agrarische gronden. De 

ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op de onderstaande afbeelding.

Afbeelding 1. Ligging en begrenzing plangebied (bron: pdokviewer.pdok.nl, d.d. 05 -03-2020)
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1.3  Geldend bestemmingsplan

De vigerende planologisch-juridische regeling voor het plangebied is neergelegd in de beheersverordening 

Vries (vastgesteld op 21 maart 2017). Het plangebied heeft op basis van deze beheersverordening de 

enkelbestemming 'Woongebied'. 

Binnen de huidige planologisch-juridische regeling is het niet mogelijk om de voorgenomen ontwikkeling te 

realiseren. Om medewerking te kunnen verlenen aan de ontwikkeling, dienen de bijbehorende bouwregels 

en de aantallen woningen van de enkelbestemming te worden aangepast.

1.4  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van het plangebied omschreven. 

Vervolgens komt in hoofdstuk 3 het ruimtelijk beleid van het Rijk, de provincie Drenthe en gemeente 

Tynaarlo aan de orde. De resultaten van diverse onderzoeken komen in hoofdstuk 4 aan bod. Hoofdstuk 5 

gaat in op de juridische vormgeving van het plan. Ten slotte gaat hoofdstuk 6 kort in op de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie plangebied

Alle gronden binnen het plangebied zijn eigendom van de gemeente. Het grootste deel van het plangebied 

is nu in gebruik als agrarische grond. Op een aantal gemeentelijke percelen is bebouwing aanwezig. Dit 

betreft een aantal schuren, waarvan de grond door de gemeente is verpacht of in bruikleen gegeven. 

Verder is er nog een transformatorhuis aanwezig.

Stedenbouwkundige analyse Vries

Vries is van origine een esdorp, dat ligt op de rug van Rolde. De route via de Taarloseweg, de oude 

Asserstraat en de Westerstraat, evenals de weg naar Donderen liggen op één van de hoogtelijnen van deze 

rug. Deze wegen zijn tevens onderdeel van het oudste verkeersnetwerk in het gebied. Naar het oosten 

bevindt zich eveneens een oude route, de Tynaarlosestraat. Deze weg verbond Vries met Tynaarlo, via 

Zeegse en Schipborg naar Zuidlaren. Eind 18e eeuw verbonden de troepen van Napoleon Vries direct met 

aan de zuidzijde Assen en aan de Noordzijde de Punt.

Nieuwe woningen verschenen in het oude dorp steeds geleidelijk. Meestal werd een nieuwe woning langs 

één van de uitvalswegen gebouwd. Pas in de 20e eeuw werd nieuwbouw op een gestructureerde en grotere 

schaal aangepakt. In de jaren ‘30 werd de nieuwe Rijksweg aangelegd om de verbinding tussen Assen en de 

Punt niet meer door het dorp Vries te laten lopen. Langs deze nieuwe weg werden kavels uitgegeven. Na de 

tweede wereldoorlog volgde de bouw van enkele nieuwe woningen langs de Eikenlaan. In de jaren ‘60 werd 

Vries richting het oosten grootschaliger uitgebreid. Dit plan “Esveen” werd ontworpen door de PPD, de 

Provinciale Planologische Dienst. Parallel aan dit proces vond de ruilverkaveling Vries plaats. Hierin werden 

diverse beplantingen aangelegd om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteit van het gebied te 

verbeteren. Oude landschapselementen zoals houtwallen werden nauwkeurig in het plan opgenomen. De 

dorpsrand van Vries, rand bij het plan “Esveen”, is één van de beste voorbeelden uit deze periode. Voor 

grote delen van Vries ontstond een nieuw landschappelijk casco zodat het dorp ook naar de toekomst toe 

kon groeien en mooie overgangen zou hebben naar het landschap.

De woonwijk de Fledders werd in de periode ’70 - ‘90 ontwikkeld. De besloten zandpaden die ooit het dorp 

verbonden richting Zeijen vormden een van de randen van deze ontwikkeling. Net als de Asserstraat, toen 

nog met hoog opgaande beukenbomen.

Centraal in de Fledders liggen diverse houtwallen, die deels stammen uit de heideontginningsperiode, 

tweede helft 19e eeuw. Ook andere houtwallen en zandpaden maken deel uit van deze woonwijk. Het plan 

bevat verschillende woonomgevingen gesitueerd in een reeks van erven. De wijk Diepsloot ontstond vanaf 

de jaren ‘90. Ook hier werd dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezige houtwallen en zandpaden. Nabij 

de entree van het gebied zijn houtwallen bewaard gebleven en gecombineerd met een waterpartij. De 

houtwallen en zandpaden uit het begin van de 19e eeuw vormen voor deze wijk een belangrijke begrenzing 

van de woonwijk.

De bestaande verkavelingsstructuur, een deel van de beplantingen en zelfs één van de wegen van het 

plangebied hebben zoals gezegd hun oorsprong in de tweede helft 19e eeuw. De Asserstraat maakt, zoals 

gezegd, deel uit van een Napoleonsroute. Deze route werd recent opnieuw voorzien van beukenbomen. De 

bebouwing langs deze weg verscheen vanaf circa 1900. De Taarloseweg, een belangrijke hoogtelijn in de 

omgeving, werd al in de prehistorie gebruikt. De aanwezige bebouwing langs de Taarloseweg stamt deels 

uit de jaren '30 en gedeeltelijk uit de jaren '60. Noordelijk van het plangebied ligt de woonwijk Diepsloot. 

Deze ontwikkeling is in de loop van de jaren '90 ontstaan.
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2.2  Toekomstige situatie plangebied

Zoals in de inleiding reeds staat omschreven bestaat het voornemen om aan de zuidzijde van Vries een 

nieuwe aantrekkelijke woonwijk die tegemoetkomt aan de actuele vraag en toekomstige behoefte aan 

woningen in Vries te ontwikkelen. Hierbij is flexibiliteit van groot belang.

Uitgangspunten

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING EN NIEUWE DORPSRAND

In het stedenbouwkundig plan ligt grote nadruk op de inpassing in en de overgangen naar de omgeving. Het 

gaat daarbij om overgangen naar de westelijk gelegen Asserstraat met bijbehorende bebouwing, de 

bebouwing aan de Graskampen aan de noordkant en de groene Taarloseweg die het plangebied aan de 

oostkant begrenst. Qua karakter verschillen deze randen fundamenteel van elkaar. In het algemeen staan 

de dorpsranden van Vries bekend om hun hoge kwaliteit. De Fledders en Vries West zijn daar 

hooggewaardeerde voorbeelden van. Deze hoge kwaliteit is nu wederom van belang omdat aan de 

zuidkant van het plangebied een nieuwe dorpsrand zal ontstaan.

OPENBARE RUIMTE

Uitgangspunt bij het ontwerp van het plangebied is dat de ontwikkeling een dorpse sfeer uitademt. Hierbij is 

het van belang dat de wijk zal worden ingericht als 30 kilometer zone en zal worden ontsloten op de 

Asserstraat en de Graskampen.

GROEN

De structuur van de Taarloseweg, die langs de oostkant van Vries loopt, is aangeduid als ‘cultuurhistorisch 

en landschappelijk groen’. Dat betekent dat specifieke aandacht uitgaat naar de landschappelijke inpassing 

en dan vooral de overgang van woonwijk naar landschap.

WATERBERGING

Tussen de bestaande bebouwing aan de Graskampen en de nieuw te bouwen woningen zal een parkachtige 

waterbuffer worden gerealiseerd. 

DUURZAAMHEID

Uit de Duurzaamheidsvisie 2015-2025 'Dorp van de toekomst' blijkt dat de gemeente Tynaarlo grote 

waarde hecht aan een duurzame leefomgeving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de te bouwen 

woningen en de woonomgeving. Voorwaarden aan de te bouwen woningen zijn onder andere: zo 

energiezuinig mogelijk, het aandeel hernieuwbare energie is waar mogelijk 100 procent en het 

materiaalgebruik is zo duurzaam mogelijk. Bij de realisatie van de woonomgeving dient nadrukkelijk 

gekeken te worden naar: ruimte voor duurzame woonvormen, waterberging en duurzame mobiliteit.

Verkavelingen en overgangen

De ambitie is om van Vries Zuid een woonbuurt te maken waar het prettig wonen is, in een dorpse setting 

en ingebed in het bestaande landschappelijke casco. Derhalve worden de nieuwe verkavelingen 

gepositioneerd binnen de slagen van het bestaande verkavelingspatroon. Zo ontstaan drie opeenvolgende 

gebieden van noord naar zuid. Tussen en aan het bestaande casco van houtwalstructuren, zandpaden en 

de Asserstraat ontstaan deelgebieden waarin het dorpse karakter van Vries wordt voortgezet. Licht 

meanderende straten, verspringende rooilijnen, gedraaide configuratie van bouwvolumes en ruimte voor 

groene aders zorgen voor een ontspannen geheel. Onderstaand is het verkavelingsplan opgenomen.
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Afbeelding 2. Voorbeeldverkaveling (bron: Gemeente Tynaarlo)

Woonsferen

Het plan is op te delen in vijf deelgebieden. In deelgebied één wordt de sfeer aan de Asserstraat (een 

landelijke sfeer van vrijstaande woningen met ruimte tot de weg) overgenomen. Deelgebied twee zet de 

sfeer en de structuur van de Graskampen door. Dit behelst strakke rooilijnen met een wisseling van 

vrijstaande en ongeschakelde twee-onder-een-kappers. Mensen die wonen in deelgebied drie, wonen op 

een veld. Hier is ruimte voor bijzonder programma, met lagere nokhoogten, zodat er een getrapte 

overgang ontstaat naar de overburen die eveneens aan het veld wonen. Deelgebied vier haalt de hoogste 

dichtheden met een dorpse sfeer. Als laatst biedt deelgebied vijf een transparante rand naar het open 

landschap. Onderstaand is een afbeelding van de verschillende deelgebieden opgenomen.
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Afbeelding 3. Deelgebieden Vries Zuid (bron: stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, LAOS Landschapsarchitectuur)

Programmamix

Het bestemmingsplan maakt een gemêleerd woonprogramma mogelijk. In het stedenbouwkundig plan is 

aangegeven hoe deze verdeling zou kunnen worden gerealiseerd. Onderstaand is hier een afbeelding van 

opgenomen. Randen van het plangebied bieden voornamelijk plaats aan een afwisseling van vrijstaande 

woningen en twee-onder-één-kap woningen. Het middengebied vormt een dichtere kern, met een 

afwisseling van vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. De noordrand biedt 

plaats aan een bijzonder woonprogramma.
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Afbeelding 4. Programmamix Vries Zuid (bron: stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan, LAOS Landschapsarchitectuur)
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Hoofdstuk 3  Beleid

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 

consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de 

Mobiliteits-Aanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het de ruimtelijke 

doelen en uitspraken in de volgende documenten: PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de 

agenda landschap, de agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta.

In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar 

en veilig. Het ruimtelijke- en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. 

Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals 

een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR 

drie Rijksdoelen geformuleerd:

de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 

versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;

de bereikbaarheid verbeteren;

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

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 dit bestemmingsplan 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. Bij besluit van 28 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 staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de 

systeem-verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een goede ruimtelijke 

ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de minister er voor zorgt dat decentrale 

overheden over de juiste instrumenten kunnen beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. 

Hieronder wordt begrepen het voorkomen van overprogrammering, het faciliteren van groei, het 

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

De Ladder is onder andere van toepassing op bouwplannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Bij het bepalen óf en hoe de Ladder moet worden toegepast zijn de volgende aspecten van 

belang:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling? 

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw? 

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

In hoofdstuk 4 wordt deze Ladder verder uitgewerkt.
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3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie en Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Provinciale Staten hebben op 3 oktober 2018 de Omgevingsvisie Drenthe 2018 vastgesteld. Dit betreft een 

revisie van de Omgevingsvisie 2014. Voor de revisie is een nadere verkenning en duiding voor de thema's 

energie, stedelijke ontwikkeling en vrijetijdseconomie uitgevoerd. Daarnaast zijn de teksten (beperkt) 

aangepast, vanwege voortschrijdend inzicht, waar dit de werkbaarheid van het document ten goede komt of 

waar thematische uitwerking van beleid is vastgesteld.

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

beschrijft hierin wat de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkeling tot 2030 is.

De missie uit de Omgevingsvisie is het koesteren van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van 

een bruisend Drenthe passend bij deze kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn rust, ruimte, natuur en 

landschap, oorspronkelijkheid, naoberschap, menselijke maat, veiligheid en kleinschaligheid (Drentse 

schaal). In de Omgevingsverordening zijn deze kernkwaliteiten doorvertaald in de thema's: archeologie, 

aardkundige waarden, cultuurhistorie, landschap, rust en natuur. Om de missie te bereiken, wil de provincie 

vier robuuste systemen ontwikkelen. Deze vier systemen zijn: het sociaaleconomisch systeem, het 

watersysteem, het landbouwsysteem en het natuursysteem. Binnen deze systemen staat de ontwikkeling 

van de hoofdfunctie (respectievelijk wonen en werken, water, landbouw en natuur) voorop. Een robuust 

systeem wil zeggen dat een verstoring als gevolg van een ontwikkeling geen significante gevolgen heeft 

voor het functioneren van het systeem. Daarnaast is voor het bereiken van de missie de ruimtelijke kwaliteit 

van belang. De provincie wil ontwikkelingen stimuleren die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. 

Deze kwaliteit zit voor de provincie in zorgvuldig gebruikmaken van de ruimte, het behouden en waar 

mogelijk versterken van kernkwaliteiten en het waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de 

leefomgeving. In de Omgevingsverordening is daarom opgenomen dat uit een ruimtelijk plan moet blijken 

hoe wordt bijgedragen aan het behoud en de ontwikkeling van de betrokken kernkwaliteiten. Het plan mag 

daarbij geen activiteiten mogelijk maken die deze kernkwaliteiten significant aantasten. De kernkwaliteiten 

binnen het plangebied worden hieronder besproken.

Archeologie

De provinciale doelstellingen voor archeologie zijn:

het in de bodem bewaren (behoud ‘in situ’) van waardevol Drents archeologische erfgoed of - als dat 

niet mogelijk is - het opgraven en duurzaam veiligstellen (behoud ‘ex situ’) van het erfgoed in het 

Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis;

het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke plannen;

het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed;

het ontsluiten van de ‘archeologische verhalen van Drenthe’.

Voor het gehele plangebied geldt het beschermingsniveau 'generiek'. Het beschermingsniveau Generiek 

richt zich op het algemene uitgangspunt dat alle behoudenswaardig archeologische vindplaatsen (waarden) 

die op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) van Drenthe staan en de nieuw ontdekte 

behoudenswaardige vindplaatsen niet ongezien kunnen verdwijnen. Op dit punt wordt verwezen naar 

paragraaf 4.2.1.

Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische, 

bodemkundige verschijnselen en/of processen die onder andere onder invloed van wind en water 

gebeuren. Onder aardkundige waarden vallen bijvoorbeeld veentjes, pingoruïnes, stuwwallen, zandkoppen 

en (micro en macro)reliëf. Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter wil de 

provincie behouden en waar mogelijk herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te 

belemmeren. Voor de aardkundige waarden worden drie beschermingsniveaus onderscheiden die 

verschillen in de mate van inzet van de provincie. Het hoge en gemiddelde beschermingsniveau zijn van 

provinciaal belang. Voor het plangebied geldt een 'generiek beschermingsniveau'.
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Op grond van het provinciaal beleid is de initiatiefnemer verantwoordelijk om vroegtijdig in het planproces 

inzichtelijk te maken op welke wijze de aardkundige kwaliteiten voor nieuwe plannen worden benut. In 

paragraaf 4.2.1 wordt hier nader op ingegaan.

Cultuurhistorie

Het provinciale beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas. Hierin 

staan twee doelstellingen centraal: het herkenbaar houden van de cultuurhistorie en het versterken van de 

ruimtelijke identiteit. Wat de provincie tot de cultuurhistorie rekent, is vastgelegd in de Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur, zoals deze is weergegeven op de Kernkwaliteitenkaart van de Omgevingsvisie.

Om de cultuurhistorische waarden veilig te stellen en tegelijkertijd ruimte voor ontwikkelingen te bieden, is 

gekozen voor drie sturingsniveaus. Deze zijn gebiedsgericht toegepast. 

1. Respecteren: het waarborgen van de cultuurhistorische samenhang voor de toekomst. Plannen en 

initiatieven worden beoordeeld op het benutten van de Cultuurhistorische Hoofdstructuur als 

inspiratiebron. 

2. Voorwaarden verbinden: de cultuurhistorische samenhang geldt als randvoorwaarde. Vroegtijdig in het 

planproces moet inzichtelijk worden gemaakt op welke wijze de cultuurhistorische samenhang als een 

van de (ruimtelijke) onderleggers voor nieuwe plannen wordt benut. 

3. Eisen stellen: de provincie bedingt vanaf het begin een plek in het plan-vormingsproces en stuurt de 

ontwikkelingen in de gewenste richting.

Voor het plangebied geldt het niveau 'eisen stellen'. Het Cultuurhistorisch Kompas geeft aan dat het 

plangebied deel uit maakt van het deelgebied 'Kop van Drenthe'. Bepalend voor dit deelgebied is een gaaf 

en kleinschalig cultuurlandschap met een duidelijke samenhang in tijd en ruimte. De volgende ambities zijn 

opgenomen in het Cultuurhistorisch Kompas en relevant voor het plangebied:

Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in 

een zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld met bijbehorend microreliëf 

en beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes. Bovendien kent het esdorpenlandschap een 

grote tijdsdiepte, wat blijkt uit vele zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als 

nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields;

Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt 

getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde 

plekken en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende 

buitengebied;

Het behouden van de openheid van de brede beekdalen, als contrast met hun scherpe begrenzingen in 

de vorm van houtwallen en bossen;

Het veiligstellen van de karakteristiek van de randveenontginningen, door het behouden van licht 

slingerende wegdorpen en verder versterken van de houtwalpatronen en de opstrekkende verkaveling 

in het buitengebied.

Verwezen wordt naar paragraaf 2.2 van deze toelichting. Daarin is de toekomstige inrichting van het 

plangebied beschreven. Hiernaast is in de bijlagen van de regels een stedenbouwkundig plan en een 

beeldkwaliteitsplan opgenomen waarbij nadrukkelijk rekening is gehouden met de ruimtelijke opzet van de 

cultuurhistorische waarden en de stedenbouwkundige structuur. De cultuurhistorische kernkwaliteiten zijn 

derhalve voldoende geborgd. 

Landschap

De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan een aantrekkelijk milieu om in 

te wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het Drents landschap wordt bepaald door de 

ontstaansgeschiedenis van de diversiteit aan landschapstypen. De provincie richt zich op het in stand 

houden en versterken van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal. 

De provinciale ambitie is een Drents landschap waarin de verscheidenheid in landschapstypen zich blijvend 

manifesteert. Landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken moeten in samenhang 

behouden en versterkt worden. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap waarin het 

grondgebruik, het type natuur en het landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het 
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landschap.

Het plangebied maakt deel uit van het esdorpenlandschap. Van provinciaal belang zijn:

De essen: deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes zijn veelal omgeven met 

esrandbeplanting;

De beekdalen: onbebouwd gebied met kleinschalige beplantingsstructuren en beekdal(rand)beplanting;

De macrogradiënten: reliëfrijke overgangen versterken het contrast tussen landschapstypen en 

vertegenwoordigen landschappelijke diversiteit.

Het provinciaal beleid is gericht op behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting, het 

behoud van het onbebouwde karakter, het versterken van karakteristiek beekdal(rand)beplanting en het 

behoud en versterken van de macrogradiënten. 

Het onderhavig bestemmingsplan maakt een nieuwe ontwikkeling aan de rand van het dorp Vries mogelijk. 

Aangezien de nieuwe ontwikkeling geen invloed heeft op de bovengenoemde provinciale belangen en door 

middel van een stedenbouwkundig plan zorgvuldig wordt ingepast, heeft de ontwikkeling geen significant 

negatief effect op het Drentse landschap.

Naast de kernkwaliteiten geldt op basis van artikel 2.17 Woningbouw uit de provinciale 

Omgevingsverordening dat een ruimtelijk plan alleen kan voorzien in nieuwe woningbouw mits de behoefte 

op basis van de gemeentelijke woonvisie kan worden aangetoond en aansluit bij bestaand stedelijk gebied. 

Daarbij geldt voor de gemeentelijke woonvisie ten aanzien van de woningvoorraad:

draagt bij aan balans tussen vraag en aanbod in de gehele Drentse woningvoorraad op de lange ter 

mijn en is hiertoe afgestemd binnen de woningmarktregio’s;

benoemt tenminste de kwaliteit, kwantiteit, doelgroepen, duurzaamheid, kernenstructuur;

schetst de opgaven in de bestaande woningvoorraad;

geeft aan op welk wijze balans op lange termijn wordt gerealiseerd;

geeft een lange termijn beeld.

De ontwikkeling van Vries Zuid is in overeenstemming met de gemeentelijke woonvisie, welke voldoet aan 

bovengenoemde aspecten van de provinciale Omgevingsverordening. 

Conclusie 

De kernkwaliteiten worden met de ontwikkeling van het plangebied niet aangetast. Hiernaast is de 

ontwikkeling in overeenstemming met de gemeentelijke woonvisie. Het voornemen past dan ook binnen het 

provinciale beleid.

3.3  Regionaal beleid

3.3.1  Woningbouwafspraken Regio Groningen-Assen

In 2012 zijn er binnen de RGA afspraken gemaakt over woningbouw om ervoor te zorgen dat de vraag en 

het aanbod van locaties in goede balans kwam. In 2015 is besloten om onderzoek te doen naar de actuele 

trends en ontwikkelingen en zijn nieuwe prognoses opgesteld. Dit onderzoek bevestigde de enorme 

populariteit van het stedelijke wonen in Groningen. Tevens gaf het een geactualiseerd en genuanceerder 

beeld van de om de stad heen liggende regio. In het vervolg op dit onderzoek is tevens de vraag gesteld of 

de afspraken uit 2012, tot stand gekomen ten tijde van crisis op de woningmarkt en sterk gericht op 

aantallen, ook niet herijkt zouden moeten worden. Hiertoe is een “Regionale woningmarktanalyse regio 

Groningen Assen 2017-2030” opgesteld. Deze analyse bevestigde dat de opgave op de woningmarkt anno 

2017 anders is dan in 2012. In 2012 moest drastisch in het aantal nieuwbouwwoningen worden gesnoeid. 

Deze recente woningmarktmonitor liet zien dat er in 2017 weer een sterk toegenomen vraag naar 

woningen was. Deze vraag landt met name in de stad Groningen en de regio ten zuidwesten van de stad, 

waaronder de gemeente Tynaarlo valt. In de gemeente Tynaarlo zal naar verwachting een gemiddelde 

uitbreidingbehoefte van 1.550 woningen gelden.

De huidige planningslijst voor het woningbouwprogramma in de gemeente Tynaarlo (weliswaar met enkele 

tussentijdse aanpassingen) is gebaseerd op de woningbouwafspraken binnen de Regio Groningen-Assen uit 

2012. Een deel van het programma is ingegeven vanuit een regionale woningbouwopgave. Deze regionale 

 18



 bestemmingsplan Vries Zuid

woningbouwopgave is er nog steeds, echter zijn marktomstandigheden en actuele marktvraag aanzienlijk 

verandert ten opzichte van enkele jaren geleden.

De gebiedsontwikkeling Vries Zuid in de voorgestelde omvang past binnen de Regio Groningen-Assen 

gemaakte woningbouwafspraken. De nadruk binnen de regionale afstemming ligt op de kwalitatieve 

invulling van het programma, toegespitst op de lokale vraag en behoefte. De verwachting is dat in 2020 

nieuwe regionale afspraken gemaakt worden.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Structuurplan

Structuurplan Tynaarlo

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, cultuurhistorie, natuur en landschap en 

omgevingsveiligheid zijn inmiddels afzonderlijke visies opgesteld. Wat nog relevant is voor het plangebied, 

komt in het navolgende aan bod.

Wat betreft het thema natuur zet de gemeente in op het in standhouden en versterken van de 

samenhangende natuurgebieden met een veelheid aan ecologische relaties en uitwisselingen. In paragraaf 

4.4 wordt nader ingegaan op het aspect natuur.

Naast het thema natuur wordt voor de ontwikkeling van het onderhavig bestemmingsplan gekeken naar de 

eerder beoogde ontwikkeling van de woonwijk De Bronnen. Dit aangezien het onderhavig bestemmingsplan 

het laatste en meest zuidelijke ontwikkelingsdeel van de eerder beoogde ontwikkeling van De Bronnen 

betreft. De locatiekeuze van De Bronnen als uitbreidingslocatie wordt ruimtelijke en landschappelijk als 

volgt onderbouwd: 

“Bij de keuze van nieuwe woningbouwlocaties in Vries spelen de volgende overwegingen een rol. Aan de 

westzijde van het dorp is sprake van een waardevol es- en beekdallandschap, dat in de ruilverkaveling eind 

jaren ‘50 door landschapsarchitect De Vroome is ingericht. Dit gebied mag niet worden aangetast. Dezelfde 

waarden doen zich voor langs de westzijde van de Groningerstraat. Ook de westrand van het woongebied 

De Fledders heeft ongekende landschappelijke kwaliteiten. Aan de noordzijde wordt Vries begrensd door de 

Noordenveldweg (N386), die het dorp op vlotte wijze aansluit op de A28, maar tevens een zware barrière 

voor woningbouw vormt. Zowel oversteekbaarheid als geluidhinder spelen hierbij een rol. Aan de zuidkant 

is ervoor gekozen om een bebouwingsvrije buffer met Assen te behouden, waarin ook ruimte is voor een 

ecologische verbindingszone. Blijft over de oostzijde. Hier liggen betere mogelijkheden, namelijk in het 

gebied tussen het huidige dorp en de A28. Eind jaren ‘50 heeft in dit gebied een ruilverkaveling 

plaatsgevonden. Landschappelijk is het daardoor nog redelijk jong. Het gebied sluit logisch aan op de 

landschappelijke structuur van Vries en de recente uitbreidingen”.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is de gemeente Tynaarlo inmiddels 

gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingsvisie. Dit document zal de nieuwe 

beleidskaders gaan vormen voor de fysieke leefomgeving.

 19



 bestemmingsplan Vries Zuid

3.4.2  Structuurvisie Wonen

In augustus 2013 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de Structuurvisie Wonen 2013 vastgesteld. Hierin 

wordt de visie geschetst op het wonen in de gemeente Tynaarlo tot 2020. Het woonplan beschrijft dan ook 

de inzet voor regionale samenwerking, zowel binnen de regio Groningen-Assen als met de buurgemeenten 

in de regio Noord Drenthe (regionale woonvisie). Binnen de regio Groningen-Assen worden regionale 

bouwprojecten, zoals het in uitvoering zijnde plan Ter Borch in Eelderwolde, gefaciliteerd. De ambitie van 

deze structuurvisie wonen is om op basis van een goede marktanalyse de bestaande speerpunten van 

beleid te vertalen naar de huidige marktsituatie. Gestuurd wordt op het tot stand brengen van een 

evenwichtige toekomstbestendige woningvoorraad die:

tegemoet komt aan de woonbehoeften van de vergrijzende bevolking;

goede voorwaarden schept voor het binden van jonge huishoudens voor een zo gemêleerd mogelijke 

bevolkingssamenstelling in dorpen en wijken;

bijdraagt tot een goede (omgevings)kwaliteit van woonwijken en dorpscentra met voorzieningen;

bijdraagt tot een duurzame samenleving.

Het plan behelst het realiseren van maximaal 75 woningen in verschillende typen. Deze ontwikkeling 

voorziet in de woonbehoefte van de vergrijzende bevolking en jonge huishoudens, draagt bij aan goede 

omgevingskwaliteit en zorgt voor een duurzamere samenleving. In deze is het voornemen in 

overeenstemming met de gemeentelijke structuurvisie Wonen.

3.4.3  Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017

In de Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017 wordt specifiek ingegaan op de beoogde ontwikkeling 

van Vries Zuid: “Wij vinden de realisatie van eengezinswoningen in de sociale huursector in de beoogde 

uitbreidingslocatie wenselijk. Een beperkte toevoeging van sociale huurwoningen is volgens ons mogelijk, 

als dit wordt beschouwd in relatie tot transformatie en de kwalitatieve opgave in de sociale huursector.” 

Tevens is hierbij aangegeven dat de realisatie van sociale huurwoningen bijdraagt aan een evenwichtige en 

gemêleerde opbouw van onze woonwijken. Als concrete opgave is benoemd dat een beperkte nieuwbouw 

van sociale huurwoningen (10 à 20) wordt nagestreefd op de beoogde uitbreidingslocatie Diepsloot-Zuid en 

omgeving.

Het plan is in overeenstemming met de Notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017.

3.4.4  Woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018

Het door Companen uitgevoerde woningmarktonderzoek geeft blijk van (beperkte) ruimte voor nieuwbouw 

in Vries. Qua aantallen kan worden aangesloten bij de uitgangspunten zoals benoemd in de dorpsvisie 

Vries, mits hierbij wordt uitgegaan van geleidelijke of gefaseerde ontwikkeling.

Companen geeft aan dat het wenselijk lijkt om voor deze plancapaciteit in te zetten op levensloopgeschikte 

woningen. Daarnaast is in de Dorpsagenda Vries de ambitie uitgesproken om te komen tot gemêleerde 

woonwijken met een variatie aan woningtypen. Aangezien er in Vries geen specifieke segmenten zijn waar 

een sterk tekort aan is, lijkt een gevarieerde nieuwbouwopgave dan ook realistisch. Beoogd wordt  dat met 

de langverwachte nieuwbouw ook daadwerkelijk vestigers van buiten de kern/ gemeente worden 

aangetrokken (zoals beschreven in de Dorpsagenda). Dit sluit overigens aan bij hetgeen in de paragraaf 

3.3.1 Woningbouwafspraken Regio Groningen-Assen is aangegeven.

Het plan is in overeenstemming met het woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018.
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3.4.5  Dorpsagenda Vries

In de dorpsagenda Vries is aangegeven dat de inwoners van Vries over het algemeen redelijk tevreden zijn 

over hun dorp. Het dorp is altijd behoorlijk in trek geweest. In de vorige eeuw is Vries fors gegroeid. De 

uitbreidingswijken hebben zich altijd vrij eenvoudig gevuld met bewoners uit het dorp en de regio. De 

laatste 20 jaar is Vries echter qua uitbreiding tot stilstand gekomen. Er zijn weinig nieuwe woningen 

gerealiseerd. Dit heeft zijn weerslag op de het dorp (o.a. vergrijzing en voorzieningen onder druk). Er is 

daarom de opgave om Vries als woondorp aantrekkelijk te houden. Dit kan ondermeer door een gerichte 

uitbreiding van de woningvoorraad. Doel hiervan is dat bestaande en nieuwe inwoners er prettig kunnen 

(blijven) wonen. Net zoals in de meeste andere dorpen in de gemeente Tynaarlo zet de gemeente hierbij in 

op een gemengde uitbreiding.

Het plan is in overeenstemming met de dorpsagenda Vries.

3.4.6  Structuurvisie Archeologie

In de Structuurvisie Archeologie, welke vastgesteld is op 28 mei 2013, is vastgelegd op welke wijze de 

gemeente Tynaarlo wil omgaan met het archeologisch erfgoed. De Structuurvisie Archeologie 

inventariseert de bekende en verwachte archeologische waarden en geeft invulling aan het ruimtelijke 

beleid. Het belangrijkste instrument daarbij zijn de bestemmingsplannen. In deze bestemmingsplannen 

zullen te beschermen zones worden aangewezen en van op maat gesneden bestemmingsregels worden 

voorzien.

In paragraaf 4.2.1 wordt nader ingegaan op het aspect archeologie.

3.4.7  Structuurvisie Cultuurhistorie

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

vastgesteld. 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. 

In paragraaf 4.2.2 wordt nader ingegaan op het aspect cultuurhistorie.

3.4.8  Water- en rioleringsplan

Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet 

milieubeheer (2013). De gemeentelijke zorgplicht is geformuleerd als “zorgen voor een doelmatige 

inzameling en een doelmatig transport van het stedelijke afvalwater”. Met afvalwater wordt hier al het 

water bedoeld waarvan men zich wenst te ontdoen. Het kan dus ook gaan om afvloeiend hemelwater en 

overtollig grondwater. De gemeentelijke rioleringszorg heeft betrekking op het geheel van gemeentelijke 

voorzieningen voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

Essentie van de gemeentelijke rioleringszorg is een gezonde, prettige en veilige leefomgeving. 

Huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater wordt ingezameld en afgevoerd naar de 

rioolwaterzuiveringsinrichting. Overtollig regenwater wordt afgevoerd uit de directe woonomgeving om 

wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Waar mogelijk houdt de gemeente hemelwater vast om 

verdroging tegen te gaan. De gemeente zorgt ervoor dat onze rioolstelsels en de daaraan gekoppelde 

watersystemen klimaatbestendig blijven. Dat betekent niet dat de gemeente nooit (kortstondig) water op 

straat accepteert.

3.4.9  Duurzaamheidsvisie 2015-2025 "Dorp van de Toekomst"

Het uitgangspunt in de duurzaamheidsvisie is dat in 2030 Tynaarlo bestaat uit 18 krachtige en 

zelfvoorzienende dorpen. Met andere woorden volledig energieneutraal wonen.

De kernopgave (energieneutraal 2030) is geen blauwdruk van hoe deze opgave precies gerealiseerd dient 

te worden. De insteek is een richting waarin de gemeente met verschillende partijen (inwoners, aannemers, 

etc.) en op verschillende beleidsterreinen met elkaar bewegen, passend bij een nieuwe organisatie en 
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nieuwe overheid. Deze onderlinge beweging is ondergebracht in 4 pijlers:

Tynaarlo tintelt van energie (duurzaam opwekken energie; opslag van duurzame energie, 

energiebesparing, etc.);

toekomst bestendig wonen en ondernemen (duurzame nieuwbouw, sustainability, natuurlijke en 

groene leefomgeving);

mobiliteit & bereikbaarheid (fietsroutes woon-werkverkeer, elektrisch rijden);

afval is grondstof (hergebruik bouwmaterialen bij aanleg/bouw).

3.4.10  Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

Het verkeers- en vervoersplan (GVVP) uit 2007 geeft het actuele verkeersbeleid van Tynaarlo weer. Ten 

aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen is hierin bepaald dat de ontsluiting van woningbouwlocaties op het 

hoofdwegennet en de interne wegenstructuur op orde dient te zijn. De volgende uitgangspunten van het 

GVVP Tynaarlo zijn voor de ontwikkeling van de woonwijk Vries Zuid relevant: 

het verbeteren van de leefbaarheid door het realiseren van (grote) verblijfsgebieden, waarbij in 

beginsel wordt uitgegaan van 30 km zone binnen de bebouwde kom; 

het weren van doorgaand verkeer in verblijfsgebieden; 

specifieke aandacht voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers en mindervaliden).

3.4.11  Groene Dorpenplan/Bomenstructuurplan

Het Groene Dorpenplan omschrijft en benoemt de groene structuren van de kernen en legt verbanden 

tussen deze structuren. Het stelt daarmee kaders voor toekomstige groene ontwikkelingen in kernen. De 

doelstellingen uit het Groene Dorpenplan zijn het bevorderen van verwevenheid van bewoond gebied en 

landschap; benoemen en verbinden van de groene structuren in de kernen; benoemen en waarderen 

(groene) cultuurhistorische aspecten en bevorderen van de diversiteit in opbouw en sortiment van het 

groen. De structuur van de Taarloseweg is als Cultuurhistorisch en landschappelijk groen aangeduid.

In het bomenstructuurplan wordt eveneens de Taarloseweg benoemd. De Taarloseweg is met name 

beplant met berken en wordt aangemerkt als een secundaire structuur.

3.4.12  Speelruimtebeleid

In het Speelruimtebeleid gemeente Tynaarlo (vastgesteld 10 februari 2010) staat het als volgt omschreven: 

“De gemeente is zich bewust van het belang van buiten spelen voor kinderen en wil zorg dragen voor 

voldoende aanbod van veilige speelruimte in de openbare ruimte voor alle kinderen, zonder en met 

beperkingen. De gemeente stelt zich hiermee ook verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer en 

onderhoud van speelplekken. Speelruimte is meer dan alleen locaties met speeltoestellen en 

sportvoorzieningen. De speelruimte, waarbij jong en oud elkaar kan ontmoeten, bevordert de sociale 

cohesie en leefbaarheid in de wijk".

Ten aanzien nieuwe woningbouwlocaties is concreet aangegeven: “De visie is om bij nieuwbouwlocaties te 

streven naar een totale oppervlakte formele speelruimte van 3% van de bebouwde oppervlakte. De 

gemeente vindt het hierbij van belang dat het natuurlijk spelen ook een plek krijgt binnen het brede 

groenaanbod. Bij (nieuw)bouwprojecten moet het als vast onderdeel worden meegenomen als te 

reserveren ruimte voor spel en/of sport voor kinderen en jongeren".

Een landelijke tendens is om de Openbare Ruimte beweegvriendelijk in te richten. Binnen de nog verder uit 

te werken Omgevingsvisie van de gemeente Tynaarlo is er aandacht voor Beweegvriendelijke Inrichting 

Openbare Ruimte (BIOR) binnen het hoofdstuk Landschap, paragraaf Bewegen in het groen. Een groene en 

aantrekkelijke leefomgeving nodigt uit tot bewegen en tot het ontmoeten van dorpsgenoten. Bij de 

inrichting van de openbare ruimte buiten maar ook binnen de bebouwde kom wil de gemeente daar 

rekening mee houden. De gemeente zoekt steeds naar alternatieven om inwoners te stimuleren meer in 

beweging te komen.
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3.4.13  Beleidsvisie Omgevingsveiligheid

In de Beleidsvisie Omgevingsveiligheid, welke is vastgesteld op 26 februari 2019, wordt een visie en ambitie 

gegeven op welke wijze wordt omgegaan met het aspect veiligheid. Om zowel ruimte te bieden aan de 

ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente als ervoor te zorgen dat er geen onnodige of onacceptabele 

veiligheidsrisico’s worden gelopen is het wenselijk om sturing te geven aan de situering van bedrijven met 

een risicocontour en aan ruimtelijke ontwikkelingen binnen bestaande risicocontouren of 

aandachtsgebieden. Door onderscheid te maken in verschillende gebieden met verschillende ruimtelijke 

functies en daaraan gebiedsgerichte ambities te koppelen, combineert de gemeente Tynaarlo de gewenste 

veiligheidsniveaus optimaal met de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen.

In deze omgevingsveiligheidvisie worden de volgende gebieden onderscheiden:

woonwijken;

bedrijventerreinen;

buitengebied.

Het plangebied is gelegen in het deelgebied woonwijken. Voor woonwijken kiest de gemeente in nieuwe 

situaties voor een maximaal veiligheidsniveau. In paragraaf 4.5 wordt nader ingegaan op het aspect 

externe veiligheid.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Ladder voor duurzame verstedelijking

Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren, hanteert het Rijk de ladder voor duurzame verstedelijking. 

Zoals in hoofdstuk 3 ook al omschreven is bestaat de ladder uit de volgende aspecten:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling? 

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw? 

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

In het navolgende worden de hierboven genoemde aspecten beschreven en afgewogen.

Ad 1. 

De realisatie van maximaal 75 woningen wordt beschouwd als een 'stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld in 

artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. Gelet op het voorgaande is onderhavig bestemmingsplan 

aan te merken als een stedelijke ontwikkeling.

Ad 2.

De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden of sprake is 

van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit 

meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime 

aanwezig was, of kon worden gerealiseerd.

Ten opzichte van de vigerende beheersverordening wordt met onderhavig bestemmingsplan meer 

bebouwing mogelijk gemaakt. Er is aldus sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Ad 3.

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de behoefte aan die ontwikkeling worden 

gemotiveerd. De behoefte moet worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de 

ontwikkeling. De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de 

ruimtebehoefte moet worden afgewogen.

Voor wonen kan dit schaalniveau de gemeentegrens overstijgen. Verhuisbewegingen geven hiervoor een 

goede indicatie. Het ruimtelijk verzorgingsgebied is in onderhavig bestemmingsplan beperkt tot de regio 

Groningen-Assen. De vraag naar woningen in de steden Assen en Groningen is groot. Derhalve wijken veel 

mensen uit naar de omliggende gemeenten.

Ad 4. 

Zoals hiervoor al staat vermeld, dient de behoefte aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling die mogelijk wordt 

gemaakt, te worden beschreven.

Zoals reeds in paragraaf 3.3 en 3.4.4 is besproken bevestigen de “Regionale woningmarktanalyse regio 

Groningen Assen 2017-2030” en het "woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018" de sterk 

toegenomen vraag naar woningen in de regio. Voor de gehele regio Groningen-Assen landt de vraag met 

name in de steden Groningen en Assen en in de regio ten zuidwesten van de stad Groningen, waaronder de 

gemeente Tynaarlo valt. Op basis van de “Regionale woningmarktanalyse regio Groningen Assen 

2017-2030” zal naar verwachting een gemiddelde uitbreidingsbehoefte van 1.550 woningen gelden. In het 

"woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018" wordt dit bevestigd. Hier wordt aangegeven dat met de 

nieuwe instroom van mensen uit de regio er ruimte is voor ongeveer 770 extra woningen in de periode van 

2018-2028. 

Naast de extra aantallen woningen blijkt uit het "woningmarktonderzoek gemeente Tynaarlo 2018" dat het 

wenselijk lijkt om voor deze plancapaciteit in te zetten op levensloopgeschikte woningen. Daarnaast is in de 
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Dorpsagenda Vries de ambitie uitgesproken om te komen tot gemêleerde woonwijken met een variatie aan 

woningtypen. Aangezien er in Vries geen specifieke segmenten zijn waar een sterk tekort aan is, lijkt een 

gevarieerde nieuwbouwopgave dan ook realistisch. Voorwaarde bij dit alles is uiteraard dat met de 

langverwachte nieuwbouw ook daadwerkelijk vestigers van buiten de kern worden aangetrokken (zoals 

beoogd in de Dorpsagenda). Dit sluit overigens aan bij hetgeen in de paragraaf 3.3.1 

Woningbouwafspraken Regio Groningen-Assen.

Ad 5. 

In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' 

vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

Het plangebied ligt aan de zuidelijke rand van het dorp Vries en wordt aan de noord- en westzijde omringd 

door een woonwijk. Geconcludeerd kan worden dat het plangebied aan de rand van het bestaand stedelijk 

gebied gelegen is.

Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet aan de Ladder van duurzame verstedelijking. Het plan 

voorziet in een behoefte. Deze behoefte wordt opgevangen aan de rand van het bestaand stedelijk gebied. 

Derhalve voorziet de ontwikkeling in een zorgvuldige benutting van de ruimte.

4.2  Archeologie en cultuurhistorie

4.2.1  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.

Ten behoeve van het voormalige woningbouwplan De Bronnen is archeologisch onderzoek gedaan. Ook de 

gronden ten zuiden van Vries, welke nu voorzien zijn om te ontwikkelen, maakten deel uit van het 

onderzoeksgebied. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat er zowel op de dekzandrug als in het 

beekdal geen archeologische waarden zijn gevonden. Verder onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Het 

opnemen van een dubbelbestemming ter bescherming van de archeologische waarden is dan ook niet 

noodzakelijk. 

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

beleidskaart van de gemeente Tynaarlo is het gebied met de volgende verwachting aangeduid: "verstoord 

of archeologisch onderzocht en vrijgegeven". Vanuit de Structuurvisie Archeologie zijn er derhalve geen 

belemmeringen of aandachtspunten voor de realisatie van woningbouw in het plangebied. 

4.2.2  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 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.

In de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 valt te lezen dat het plangebied Vries Zuid wordt gekenmerkt 
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door landbouwontginning en als droog gebied. Het oostelijk gelegen pad (de huidige Taarloseweg) is 

aangeduid als een historische weg van vóór 1832. Voor het overige zijn er geen cultuurhistorische waarden 

binnen het gebied of de in directe omgeving waar rekening mee dient te worden gehouden.

Het aspect cultuurhistorie levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.3  Bodem

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

bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik van de bodem. Bij een ruimtelijk plan dient de 

bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk te worden gemaakt. Het uitgangspunt wat betreft de 

bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan zodanig moet zijn dat er geen risico's zijn voor de 

volksgezondheid bij het gebruik van het plangebied voor de voorgenomen functie en dat het de financiële 

haalbaarheid van het plan niet in gevaar brengt.

Ten behoeve van de ontwikkeling is door Lievense Milieu B.V. een verkennend milieukundig 

bodemonderzoek uitgevoerd (projectnummer: SOL010926, d.d. 02-03-2020, bijlage 1). Uit het onderzoek 

blijkt het volgende:

ter hoogte van het onverdachte terreindeel zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen die kunnen 

duiden op het voorkomen van een bodemverontreiniging. Het pad tussen de Asserstraat 27 en 29 is 

verhard met een laag van 30 tot 50 cm puin en ter hoogte van de beide erfverhardingen is de 

bovengrond plaatselijk matig puin- en/of plastichoudend. In de sloten en greppels is geen slib of een 

slibbijmenging aangetroffen;

in de boven- en ondergrond en in de waterbodem zijn geen gehalten boven de achtergrondwaarde 

aangetroffen;

in de bovengrond en in de waterbodem liggen de gehalten aan PFAS beneden de achtergrondwaarde, 

maar overschrijden de gehalten aan PFOA en PFOS wel de detectiegrens; in de ondergrond ligt het 

gehalte aan PFAS beneden de detectiegrens;

in het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties barium en/of zink gemeten; ter hoogte 

van de beide erfverhardingen zijn in de bovengrond maximaal licht verhoogde gehalten aan zware 

metalen, PAK en/of minerale olie gemeten. Het gehalte aan asbest in de matig puinhoudende 

bovengrond blijft op beide deellocaties beneden de detectiegrens;

in de puinverharding van het puinpad blijft het gehalte aan asbest (gemeten in de fijne fractie) beneden 

de grens voor verder onderzoek. In de onderliggende zandlaag zijn geen gehalten boven de 

achtergrondwaarde gemeten.

De hypothese "niet verdacht" voor het niet verdachte terreindeel dient te worden verworpen. De gemeten 

overschrijdingen van de streefwaarde zijn echter dermate gering en bovendien zeer waarschijnlijk van 

natuurlijke oorsprong (barium en zink in grondwater), dat zij vanuit milieukundig oogpunt geen bezwaar 

vormen. Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk.

Voor wat betreft de verdachte punten zijn de verwachte stoffen niet aangetroffen in zodanige concentraties 

dat nader onderzoek noodzakelijk is.

De vooraf opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ voor wat betreft de aanwezigheid van asbest ter hoogte 

van de beide erfverhardingen en het puinpad, kan worden verworpen. In de puinhoudende bovengrond en 

in de puinverharding is geen asbest boven de 50 mg/kg d.s. aangetoond. De onderzoeksresultaten geven 

geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek is de locatie zonder verder onderzoek en/of 

sanerende maatregelen, geschikt voor de voorgenomen bestemmingswijziging (woningbouw). Het aspect 

bodem levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.4  Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van het planvoornemen te toetsen, is door Bureau Waardenburg B.V. een 

natuurtoets, een stikstofberekening en een nader onderzoek naar vleermuizen uitgevoerd. De onderzoeken 

zijn als bijlage 2, 3 en 4 opgenomen.

 27



 bestemmingsplan Vries Zuid

4.4.1  Soortenbescherming

Het plangebied vormt (geschikt) leefgebied van algemeen voorkomende soorten zoogdieren van het 

‘Beschermingsregime andere soorten’ waarvoor een vrijstelling geldt voor overtreding van 

verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. In het plangebied zijn sporen aangetroffen van veldmuis, die in 

kleine aantallen aanwezig is. Tevens is spitsmuis in het gebied aangetroffen. De schuurtjes die in het 

plangebied staan hebben geen functie voor steenmarter als verblijfplaats, ze zijn namelijk niet toegankelijk 

voor steenmarter. Ecogroen heeft in 2010 nesten van eekhoorn aangetroffen in het bos nabij het 

plangebied, deze is in 2019 op min of meer dezelfde plek weer aangetroffen. Op grond van 

verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd dat het plangebied géén 

betekenis heeft voor andere beschermde soorten grondgebonden zoogdieren.

Geschikt voorplantingswater voor amfibieën ontbreekt in het plangebied. Vlak buiten het plangebied bevindt 

zich echter wel water waar mogelijk algemeen voorkomende soorten in voorkomen. Delen van het 

plangebied, zoals bijvoorbeeld het bos en de houtwallen, kunnen deel uit maken van het landhabitat van 

amfibieën. In een klein heide gebied ten zuidoosten van het plangebied is levendbarende hagedis 

aangetroffen. Het ontbreekt echter aan geschikt habitat voor deze soort in het plangebied zelf. Hij wordt 

hier niet verwacht.

In het plangebied staan geen gebouwen, enkel een paar schuurtjes die geen geschikte invliegopeningen 

hebben. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied is echter niet uitgesloten. 

Er is één boom met loszittend schors aangetroffen die mogelijk geschikt is als verblijfplaats voor 

vleermuizen. Het plangebied maakt potentieel onderdeel uit van het foerageergebied van vleermuizen. Zo 

biedt de houtwal in het noordelijk deel een geschikt foerageergebied voor onder andere gewone 

dwergvleermuizen en laatvliegers. Het betreft – op basis van de aard en omvang en de omgeving - geen 

essentieel foerageergebied (d.w.z. essentieel voor het functioneren van een verblijfplaats). In het 

plangebied zijn mogelijk wel (essentiële) vliegroutes van vleermuizen aanwezig. Dit betreft onder andere de 

hiervoor genoemde houtwal en de laanstructuur die zich in het oosten van het plangebied bevindt.

Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats vastgesteld in 

de mogelijk te kappen bomen in het plangebied. Op grond hiervan wordt de aanwezigheid van nesten van 

vogels met een jaarrond beschermde nestplaats uitgesloten. Het plangebied vormt wel geschikt 

broedbiotoop van algemeen voorkomende vogels waarvan de nestplaats niet jaarrond beschermd is. Zo 

zijn onder andere houtduif, merel, koolmees, roodborst en winterkoninkje aangetroffen.

Naar aanleiding van het bovenstaande is een nader vleermuizenonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek 

blijkt dat er geen essentiële vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen zijn aangetroffen. Het 

eventueel kappen van de bomen heeft niet tot gevolg dat verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming overtreden worden. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt geen ontheffing 

van de Wet natuurbescherming nodig geacht.

Werkzaamheden in het broedseizoen kunnen er toe leiden dat nesten van vogelsoorten die in gebruik zijn 

beschadigd raken of verlaten worden door de oudervogels als gevolg van verstoring. Effecten van de 

voorgenomen ingreep op soorten met een jaarrond beschermd nest zijn uitgesloten. Voor deze soorten 

heeft het plangebied namelijk geen betekenis.

4.4.2  Gebiedsbescherming

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. In de directe omgeving van het 

plangebied bevindt zich het Natura 2000-gebied Drentse Aa gebied (3,2 km). Zandverstuivingen (H2330), 

stuifzandheiden (H2310), Kraaiheibegroeiingen (H2320) en Jeneverbesstruwelen (H5130) behoren samen 

met oude eikenbossen (H9190) tot de belangrijke habitattypen in de droge delen van het Drentse Aa 

gebied. Bij de eerdere onderzoeken is reeds een voortoets uitgevoerd (Ecogroen advies 2013). Destijds 

werd geoordeeld dat er geen significante effecten zijn te verwachten op (het meest nabijgelegen) 

Natura-2000 gebied. 

Echter neemt door de realisatie van de woonwijk de emissie van de verbrandingsgassen toe. Derhalve zijn 
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er voor de aanlegfase en de gebruiksfase stikstofberekeningen uitgevoerd. De AERIUS berekeningen leiden 

tot de volgende uitkomst: de netto depositie in de aanlegfase en de gebruiksfase is 0 of iets lager dan de 

huidige situatie. Dit betekent dat als gevolg van de aanleg en het gebruik van de woningen in Vries Zuid 

geen sprake is van een verhoogde stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in de omliggende 

Natura 2000 gebieden. Hiermee is voldoende onderbouwd dat de Wet natuurbescherming de uitwerking 

van het plan niet in de weg staat. 

4.4.3  Conclusie

Op basis van de uitgevoerde ecologische onderzoeken is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden 

en de aard van de ontwikkeling een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.

Uit de onderzoeken komt naar voren dat bij uitvoering van het plan rekening te worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels. 

Een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de Wnb of het provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid is niet noodzakelijk. Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Voor deze activiteit is daarom geen 

vergunning op grond van de Wnb nodig. De ontwikkeling is daarnaast op het punt van provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid niet in strijd met de provinciale Omgevingsverordening Drenthe.

4.5  Externe veiligheid

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij de activiteit 

betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle 

bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport (onder andere van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de 

bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of 

omstandigheden. Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (onder andere 

lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, waterwegen) en leidingen (onder 

andere aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit).

Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobron en de personen of objecten die risico lopen (kwetsbare 

of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook 

ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen.

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 

(GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig en onbeschermd) op een bepaalde 

plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. Het GR bestaat 

uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een 

calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit.

Ten behoeve van de ontwikkeling is door de RUD Drenthe een onderzoek Externe Veiligheid opgesteld. Dit 

onderzoek (d.d. 8 oktober 2019) is als bijlage 5 opgenomen. Onderstaand zijn de belangrijkste punten van 

dit onderzoek weergegeven.

Inrichtingen

In de directe nabijheid van het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die onder de werking van het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen (bron: Risicokaart).

Buisleidingen

In de directe nabijheid van het plangebied is de aardgastransportleiding N-507-30 gelegen waardoor 

transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De buisleiding heeft ter hoogte van de planlocatie geen PR 

10-6 per jaar. Hierdoor wordt de grenswaarde van het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar niet 

overschreden. De belemmeringenstrook voor de buisleiding met een druk van maximaal 40 bar bedraagt 4 

meter. In onderhavig geval valt de buisleiding N-507-30 met bijbehorende belemmeringenstrook niet 

binnen het onderhavig bestemmingsplan. De hoge druk aardgasleiding heeft een invloedsgebied van 70 

meter. Het invloedsgebied wordt niet op de verbeelding van het bestemmingsplan geplaatst. Ten opzicht 

van de gasleiding N-507-30 ligt een klein deel van het plangebied, waar zich mensen bevinden, binnen de 
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100% letaliteitszone van deze buisleiding.

Voor een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van het 

onderzoek Externe Veiligheid van de RUD. Uit dit hoofdstuk blijkt dat het groepsrisico binnen het plangebied 

niet toeneemt. Omdat het groepsrisico niet toe neemt en ruim onder de oriënterende waarde van het 

groepsrisico blijft, zijn geen milieumaatregelen en nadere onderzoeken die kunnen leiden tot een lager 

groepsrisico noodzakelijk.

Transport

Het plangebied valt buiten de effectafstand van wegen waarover transport van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt (bron: Risicokaart).

Conclusie

Uit het onderzoek Externe Veiligheid van de RUD blijkt dat het aspect externe veiligheid geen 

belemmeringen voor het onderhavig bestemmingsplan oplevert. Vorenstaande brengt met zich mee dat 

het bestemmingsplan in overeenstemming is met wet- en regelgeving wat betreft externe veiligheid. 

4.6  Geluid

Het planvoornemen voorziet in de realisatie van maximaal 75 woningen. De Wet geluidhinder beschouwt 

een woning als zogenaamd geluidsgevoelige gebouw. Onderzocht dient derhalve te worden of toetsing aan 

de Wet geluidhinder dient plaats te vinden.

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die 

zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 

30 km/uur geldt. Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor twee-strookswegen die aan 

weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 200 meter. Buiten de 

bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor twee-strookswegen die aan weerszijden van de weg, 

gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 250 meter. In geval van het realiseren van 

geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.

Het plangebied is gelegen aan de Asserstraat en de Taarloseweg. De Asserstraat en de Taarloseweg 

kennen ter plaatse van het plangebied respectievelijk een maximum snelheid van 50 km/uur en 60 km/uur. 

In de zin van de Wet geluidhinder kent de Asserstraat een zone van 200 meter en de Taarloseweg een zone 

van 250 meter. Derhalve heeft de gemeente een indicatief akoestisch onderzoek uitgevoerd.

Uit dit onderzoek blijkt dat de 48 dB-contour van de Asserstaat op circa 75 meter uit de as van de weg ligt. 

De 48 dB-contour van de ontsluitingsweg en de Taarloseweg liggen op circa 7 meter uit de as van de weg.

Voor de woningen binnen de contour van de Asserstraat zijn hogere waarden nodig. De maximale waarde 

van 63dB ligt op het fietspad langs de Asserstraat. Bij woningen met een hogere waarde dient extra 

aandacht te zijn voor de gevelisolatie om aan het Bouwbesluit te voldoen.

4.7  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 
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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. 

Voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (met één ontsluitingsweg) of 3.000 woningen 

(met twee gelijke ontsluitingswegen), geldt dat deze niet in betekenende mate bijdragen en dat geen 

nadere beoordeling van de gevolgen voor luchtkwaliteit hoeft plaats te vinden.

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot de realisatie van maximaal 75 woningen. Derhalve is de 

verkeersgeneratie zodanig laag dat de luchtkwaliteit niet in betekenende mate verslechtert. 

Uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening moet op de beoogde woningbouwlocatie voldaan worden 

aan de geldende luchtkwaliteitsgrenswaarden. Op basis van de Atlas voor de leefomgeving kan worden 

geconcludeerd dat ter plaatse wordt voldaan aan de wettelijke luchtkwaliteitsgrenswaarden en ook aan de 

WHO-advieswaarden voor luchtkwaliteit.

Nader onderzoek naar de luchtkwaliteit kan derhalve achterwege blijven.

4.8  Milieuzonering

Milieuaspecten worden in principe geregeld via de daartoe geëigende wetgeving. Daar waar het de 

ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten echter ook rekening te worden gehouden. Het gaat dan 

met name om de situering van milieugevoelige functies ten opzichte van milieuhinderlijke inrichtingen. 

Om te bepalen welke afstanden dienen te worden aangehouden, wordt de VNG-publicatie 'Bedrijven en 

milieuzonering' gehanteerd. In deze handreiking zijn richtafstanden van bedrijven tot bebouwing 

aangegeven. Deze richtafstanden hebben betrekking op de aspecten geluid, stof, geur en gevaar. De 

gegeven afstanden zijn richtafstanden en geen harde eisen. Dit betekent dat afwijken van de afstanden, 

mits goed gemotiveerd, is toegestaan. De afstand wordt gerekend van de grens van de bestemming die 

milieubelastende functies toelaat tot de gevel van de milieugevoelige functies. Naast het omgevingstype 

'rustige woonwijk of buitengebied' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied' onderscheiden. 

De woningen betreffen milieugevoelige functies in een rustige woonwijk. In de nabijheid van het plangebied 

is een dierenartsenpraktijk en een melkveehouderij gelegen. Op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en 

milieuzonering' heeft een dierenartsenpraktijk een richtafstand van 30 meter en een melkveehouderij een 

richtafstand van 100 meter. Aangezien de milieuhinderlijke functies ten opzichte van de gevels van de 

nieuw te bouwen woningen op een grotere afstand gelegen zijn, vormen de milieuhinderlijke functies geen 

beperking voor de nieuw te bouwen woningen. Andersom hebben omliggende bedrijven reeds op kortere 

afstand woningen liggen waardoor ze door de komst van de nieuwe woningen niet in de bedrijfsvoering 

worden beperkt.

Het aspect milieuzonering levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.9  Water

Algemeen

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimtelijke plannen 

een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop 

rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil zeggen 

voor het grondwater en het oppervlaktewater.

Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: ‘het hele proces van vroegtijdig informeren, 

adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in 

ruimtelijke plannen en besluiten’.

Op 5 maart 2020 is de digitale watertoets doorlopen. Hieruit blijkt dat de normale procedure dient te 

worden doorlopen. Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het 

waterschap verder te betrekken en rekening te houden met de afgegeven adviezen. Het 

'watertoetsdocument' is als bijlage 6 bij dit bestemmingsplan opgenomen. Voor de ruimtelijke ontwikkeling 

is de gemeente bezig met het opstellen van een water- en rioleringsplan.
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Bestemmingsplan Vries Zuid

In het plan gaat  veel aandacht uit naar zaken als klimaatadaptatie en mitigatie. Er zal voor de ontwikkeling 

van het gebied Vries Zuid een robuust en klimaatbestendig water- en rioleringssysteem worden 

gerealiseerd dat voorbereid is op de opgaven van de toekomst. Dit betekent onder meer: uitgaan van de 

trits vasthouden, opvangen en afvoeren. Maar ook meer groen, minder verharding en meer onverhard 

terrein. Daarnaast zal er aandacht zijn voor zaken als hitte en droogte.

Opgave is om de berging van hemelwater zo veel mogelijk binnen het plangebied op te lossen. Is dit niet 

mogelijk, dan kan eventueel worden uitgeweken naar het buitengebied, echter heeft dit niet de voorkeur. 

Daar waar mogelijk worden zowel DWA, als HWA aangesloten op het bestaande stelsels in de wijk 

Diepsloot. Aandachtspunt hierbij is dat de bergingscapaciteiten van de vijvers in Diepsloot reeds maximaal 

worden benut. Evenals bij de wijk Diepsloot geldt als aandachtspunt het tijdig ledigen van het HWA-stelsel 

om voldoende bergingscapaciteit te behouden. Er wordt uitgegaan van een gescheiden rioolstelsel. Het 

rioleringsstelsel zal worden ontworpen conform de vereisten van de Leidraad Riolering

Uitgangspunten bij de waterberging in Vries Zuid

Er wordt gescheiden riolering aangelegd in Vries Zuid. 

Het hemelwater van Vries Zuid wat op de verharde oppervlakten valt (wegen, daken en tuinen), zal 

grotendeels worden opgevangen in de nog aan te leggen wadi. Als voorbeeld hieronder een wadi hoe 

deze eruit zou kunnen komen te zien. 

(bron: website Jonkershoveniers.nl)

Deze wadi kan circa 1.125 m3 water bergen, met een noodoverloop richting vijver Diepsloot. De vijver 

Diepsloot watert door middel van een stuwtje vertraagd af naar de volgende vijver in Diepsloot voordat 

deze afwatert via een knijpconstructie naar een hoofdwatergang van het waterschap Noorderzijlvest. 

De voet- en fietspaden wateren af op de groene bermen waar het water zal infiltreren in de 

ondergrond. 

In het water- en rioleringsplan wordt nog bekeken of er grondverbetering plaats moet vinden bij  de 

wadi of niet in verband met maximale infiltratie van opgevangen hemelwater in de bodem. Dit heeft 

een beperkte invloed op de grootte van de nog aan te leggen wadi. 

De wegen kunnen worden uitgevoerd met waterdoorlatende verharding en voor de zekerheid worden 

hier enkele kolken bij geplaatst in geval van hevige regen zodat de wegen niet onder water komen te 

staan. Van deze oppervlakten wordt gerekend dat het water eerst wordt opgevangen en geborgen in de 

groenstroken/bermen. Bij extreme neerslag is er een mogelijkheid om het teveel aan water af te 

voeren via HWA naar de wadi. Dit is optioneel, wanneer dit wordt toegepast zal de berging in de wadi 

minder groot hoeven te zijn.  
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In het water- en rioleringsplan wordt de waterberging en afwatering van het hemelwater verder uitgewerkt. 

Uitgangspunt is dat al het hemelwater wordt opgevangen, zoveel als mogelijk infiltreert en het restant in 

het plangebied zelf wordt geborgen. Een globale berekening geeft aan dat de berging van het water in de 

wadi mogelijk is. De grootte van de wadi is afhankelijk van verder te maken keuzes zoals waterdoorlatende 

verharding etc.

Het advies van drooglegging uit de watertoets van het waterschap wordt overgenomen en als 

uitgangspunten gebruikt in het nog op te stellen water- en rioleringsplan. 

4.10  Verkeer en parkeren

Ontsluiting

De ontsluiting van het plangebied loopt via de ontsluitingsweg naar de Asserstraat en naar de Graskampen. 

Deze straten hebben een voldoende capaciteit om de extra verkeersbewegingen die gepaard gaan met de 

ontwikkeling op te vangen.

Parkeren

Binnen het plangebied worden maximaal 75 woningen mogelijk gemaakt. Op basis van de CROW-publicatie 

nr. 318 'Kencijfers wonen, werken en voorzieningen' ontstaat voor de ruimtelijke ontwikkeling een 

parkeerbehoefte van afgerond 142 parkeerplaatsen. Dit aantal parkeerplaatsen is in de onderstaande tabel 

nader onderbouwd. Het uitgangspunt bestaat dat de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt opgelost. 

Mocht dit niet voldoen dan kunnen parkeerplaatsen in de openbare ruimte worden aangewezen.

Type woning Aantal Parkeernorm Parkeerbehoefte

Vrijstaand 23 2,3 52,9

Twee-onder-een-kap 20 2,2 44

Rij 16 1,6 25,6

Bijzondere woonvorm 16 1,2 19,2

Totaal 141,7
Tabel 1. Onderbouwing parkeerbehoefte

Het aspect verkeer en parkeren levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.11  M.e.r.-beoordeling

Op 1 april 2011 is het (gewijzigde) 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. Deze omstandigheden betreffen 

onder andere de kenmerken van de potentiële effecten en cumulatie. Op grond van artikel 3:46 van de 

Algemene wet bestuursrecht dient het bevoegd gezag zijn eventuele keuze voor géén m.e.r.-beoordeling 

voor een activiteit die beneden de drempelwaarde valt, te motiveren in de overwegingen van het 

moederbesluit. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Op basis van de 

vormvrije m.e.r. blijkt of al dan niet een m.e.r. of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.

Vervolgens is het Besluit m.e.r. op 7 juli 2017 gewijzigd. De wijziging is het gevolg van de implementatie van 

Richtlijn 2014/52/EU die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU. Het gewijzigde Besluit m.e.r. geldt 

vanaf 16 mei 2017 voor alle lopende vergunningaanvragen en bestemmingsplannen waarover nog geen 

besluit is genomen. 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om maximaal 75 woningen te realiseren. De activiteit die 
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mogelijk wordt gemaakt, valt onder onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 

Onderdeel D 11.2 betreft: 'uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van 

winkelcentra of parkeerterreinen'.

De drempelwaarden van de betreffende categorie worden niet overschreden of zijn niet van toepassing 

(oppervlakte van 200 ha of meer, 2.000 of meer woningen en bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of 

meer). Dit betekent dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te worden uitgevoerd. Uit de vormvrije 

m.e.r.-beoordeling zal blijken of niet alsnog een m.e.r.-procedure op grond van het Besluit m.e.r. moet 

worden doorlopen. In het navolgende is de vormvrije m.e.r.-beoordeling behandeld.

Conform bijlage III van de EU-richtlijn dienen de volgende aspecten in overweging te worden genomen:

Kenmerken van de ruimtelijke ontwikkeling

Criteria Beschrijving van de mogelijke 

effecten

Doorlopen van een 

m.e.r.-procedure noodzakelijk?

Omvang van het project Het plangebied heeft een 

oppervlakte van circa 5,75 hectare 

en is gelegen aan de zuidzijde van 

Vries. 

Binnen het plangebied worden 

maximaal 75 woningen met de 

daarbij behorende terreininrichting 

mogelijk gemaakt. 

De bestemming van het 

plangebied blijft hetzelfde.

Nee

Cumulatie met andere projecten In de omgeving van het plangebied 

zijn geen grootschalige 

ontwikkelingen bekend die kunnen 

leiden tot een stapeling (cumulatie) 

van milieueffecten.

Nee

Gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen

Het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen ten behoeve van 

realisatie van de gebouwde 

omgeving zal plaatsvinden op een 

conventionele manier en geeft 

geen aanleiding aanzienlijke 

gevolgen voor het milieu te 

veronderstellen, zodanig dat 

daarvoor een MER dient te worden 

uitgevoerd. 

De bebouwing wordt immers 

gerealiseerd met steenachtige 

materialen, staal en hout; 

grondstoffen die niet bijzonder 

schaars zijn.

Nee

Productie van afvalstoffen Door het gebruik van de woningen 

komen er geen afvalstoffen vrij.

Nee
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Verontreiniging en hinder Verontreiniging en hinder kunnen 

vrijkomen en/of ontstaan als 

gevolg van de bedrijfsvoering van 

bedrijven. Zowel bestaande als 

nieuwe bedrijven moeten voldoen 

aan de vigerende milieuwet- en 

regelgeving en best beschikbare 

technieken. 

Aangezien de ruimtelijke 

ontwikkeling de realisatie van 

woningen betreft zal het gebruik 

van het perceel geen 

verontreiniging of hinder 

veroorzaken.

Nee

Risico van ongevallen Binnen en nabij het plangebied zijn 

geen risicovolle transportroutes en 

inrichtingen gelegen waarvan het 

plaatsgebonden risicocontour of 

invloedsgebied is gelegen over het 

plangebied. 

Wel is er een risicovolle buisleiding 

nabij het plangebied gelegen. Op 

basis van onderzoek van de RUD 

blijkt echter dat deze buisleiding 

geen extra risico's veroorzaakt.

Nee

Plaats van de ruimtelijke ontwikkeling

Criteria Beschrijving van de mogelijke 

effecten

Doorlopen van een 

m.e.r.-procedure noodzakelijk?

Het bestaande grondgebruik Het plangebied is nu bestemd voor 

wonen maar wordt gebruikt voor 

voornamelijk agrarische 

doeleinden. Het plangebied 

kenmerkt zich door veel grasland 

met opgaande beplanting.

Nee

Relatieve rijkdom aan en de 

kwaliteit en het 

regeneratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen van het 

gebied

De nieuwe inrichting van het 

gebied heeft geen effect op 

natuurlijke hulpbronnen, zoals 

mineralen, ertsen of fossiele 

brandstoffen. 

Nee

Het opnamevermogen van het 

natuurlijke milieu

Naar aanleiding van de ruimtelijke 

ontwikkeling is ecologische 

onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt 

dat er geen natuurwaarden in en 

rond het projectgebied negatief 

worden beïnvloed. 

Nee

Kenmerken van het potentiële effect

Criteria Beschrijving van de mogelijke 

effecten

Doorlopen van een 

m.e.r.-procedure noodzakelijk?
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Het bereik van het effect De activiteiten die door het 

bestemmingsplan mogelijk worden 

gemaakt hebben een bereik tot 

buiten het plangebied.

Nee

Het grensoverschrijdende 

karakter van het effect

Aangezien er in de eerder 

besproken onderzoeken geen 

nadelige effecten naar voren zijn 

gekomen, heeft het bereik van het 

initiatief geen nadelige effecten.

Nee

De waarschijnlijkheid van het 

effect

Op basis van het bovenstaande 

kan worden gesteld dat de 

ruimtelijke ontwikkeling geen 

negatieve effecten met zich 

meebrengt.

Nee

Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat er geen relevante effecten zijn die het doorlopen van de 

m.e.r.-procedure zinvol maken. Om bovenstaande reden is het doorlopen van een m.e.r.-procedure niet 

noodzakelijk.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Algemeen

Dit hoofdstuk bespreekt de juridische vormgeving van het bestemmingsplan. Het voorliggende 

bestemmingsplan bestaat uit regels en een verbeelding. Daarnaast is het bestemmingsplan voorzien van 

een toelichting omdat het krachtens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht is om 

een bestemmingsplan te vergezellen met een toelichting. Deze toelichting geeft aan welke gedachten aan 

het plan ten grondslag liggen, wat de uitkomsten van verrichtte onderzoeken zijn, wat het resultaat is van 

de overleggen en tot slot doet het verslag van de georganiseerde inspraak bij het plan. Hiermee voldoet het 

bestemmingsplan aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Bro. 

Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De 

SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en 

op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe 

bestemmingsplannen volgens de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP geeft bindende 

standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal als analoog. De 

regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld volgens deze standaarden. Een bestemmingsplan bestaat 

uit een verbeelding met regels en gaat vergezeld met een toelichting. De regels bepalen op welke manier 

gronden gebruikt kunnen worden, wat de bouwmogelijkheden zijn en hoe bebouwing gebruikt mag worden. 

De opbouw van de regels sluit aan bij de eisen van de SVBP2012. De regels van het bestemmingsplan zijn 

opgedeeld in inleidende regels, bestemmingsregels, algemene regels en de overgangs- en slotregels. 

Hieronder worden de aanwezige regels puntsgewijs besproken.

5.2  Plansystematiek

Het navolgende stelt de algemeen gehanteerde opbouw van de regels aan de orde. 

5.2.1  Inleidende regels

Dit onderdeel bestaat uit de begrippen (Begrippen) en de wijze van meten (Wijze van meten). Deze 

artikelen geven aan wat in de regels onder bepaalde begrippen moet worden verstaan en hoe moet worden 

gemeten bij de toepassing van de bouwregels of sommige gebruiksregels van het plan.

5.2.2  Bestemmingsregels

Een bestemming is een omschrijving van aan de grond toegekende functies, zoals wonen, bedrijven, 

groenvoorzieningen enzovoorts. De aard van de toegelaten inrichting van de gronden (bouwwerken en 

werken, geen bouwwerken zijnde) vloeit dan voort uit de toegelaten functies. In de bestemmingsplannen 

worden meerdere bestemmingen onderscheiden. Aan deze bestemmingen zijn regelingen als de 

bestemmingsomschrijving, bebouwingsmogelijkheden en gebruiksmogelijkheden gekoppeld.

Per bestemming hanteert men de indeling volgens de SVBP 2012. Deze volgorde en de naamgeving zijn 

standaard en moet in principe worden gevolgd. Het bestemmingsplan kent de volgende bestemmingen:

Groen

Woongebied

Groen

De groenvoorzieningen in het openbaar gebied zijn bestemd als Groen. Naast groenvoorzieningen, 

nutsvoorzieningen en speelvoorzieningen zijn in de bestemming onder andere voorzieningen in de vorm 

van water, oeverstroken en verkeers- en verblijfsvoorzieningen begrepen.

Binnen de bestemming is het bouwen van gebouwen niet toegestaan. Wel zijn gebouwen ten behoeve van 

nutsvoorzieningen toegestaan.

Woongebied
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De als Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen en tuinen en erven en daarnaast 

voor verkeers- en verblijfsvoorzieningen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

Op de verbeelding zijn in deze bestemming geen bouwvlakken opgenomen waarbinnen de gebouwen 

moeten worden opgericht. Daarvoor in de plaats is in de regels een zogenaamde verbale regeling 

opgenomen. Deze schrijft onder andere afstanden tot de voorgevelrooilijn en de zijdelingse 

perceelsgrenzen voor.

Het onderscheid tussen de 5 deelgebieden is doorvertaald op de verbeelding en in de regels wat betreft 

maatvoering.

In de bouwregels wordt onderscheid gemaakt tussen het hoofdgebouw (inclusief aan- en uitbouwen) en 

bijgebouwen/overkappingen.

Binnen de woonfunctie zijn aan huis verbonden beroepen en/of een kleinschalige 

kinderopvang/gastouderschap toegelaten voor zover de woonfunctie in overwegende mate blijft 

gehandhaafd. Voor aan huis verbonden bedrijven is een afwijkingsbepaling opgenomen. Het maximale 

ruimtebeslag is gelijk aan de regeling voor aan huis verbonden beroepen.

Binnen de woonfunctie mag ook een bed and breakfast worden gerealiseerd. Als voorwaarde geldt onder 

andere dat aan maximaal vier personen nachtverblijf mag worden verschaft en dat het aantal slaapkamers 

niet meer dan twee bedraagt. Met een afwijkingsbepaling mag een bed and breakfast worden uitgebreid.

5.2.3  Algemene regels

Hieronder zijn begrepen de anti-dubbeltelregel, algemene bouwregels, algemene aanduidingsregels, 

algemene afwijkingsregels en overige regels.

5.2.4  Overgangs- en slotregels

In dit hoofdstuk zijn het overgangsrecht en de slotregel opgenomen. Voor de redactie van het 

overgangsrecht geldt het Bro. Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is 

onder het overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing met 10% is mogelijk door 

middel van de algemene bouwregels.

Het gebruik van gronden en bebouwing dat in strijd is met dit nieuwe bestemmingsplan op het tijdstip van 

inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is verboden, indien 

de afwijking van het plan wordt vergroot. Indien het strijdige gebruik, na het tijdstip van inwerkingtreding 

van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 

hervatten of te laten hervatten.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

6.1  Economische uitvoerbaarheid

Voor de realisatie van Vries Zuid is een exploitatieopzet opgesteld. De exploitatieopzet is kostendekkend. 

Verder zijn de benodigde gronden in eigendom van de gemeente, waarmee het kostenverhaal anderszins is 

verzekerd. Het is daarom niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 

van de Wet ruimtelijke ordening.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.2.1  Inspraak en vooroverleg

Het voorontwerp bestemmingsplan Vries Zuid heeft van vrijdag 3 april 2020 tot en met donderdag 30 april 

(vier weken) voor een ieder ter inzage ter inzage gelegen. Dat heeft geresulteerd in 6 schriftelijke 

inspraakreacties. 

Tevens is het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gevoerd. 

Van het Waterschap Noorderzijlvest en de Veiligheidsregio Drenthe is een reactie op het voor ontwerp 

bestemmingsplan ontvangen. 

In de Nota inspraak en vooroverleg zijn alle reacties samengevat en voorzien van een reactie. Tevens is 

aangegeven of de reactie aanleiding geeft om het voorontwerpbestemmingsplan aan te passen. De Nota 

inspraak en vooroverleg is als bijlage 7 bij dit bestemmingsplan opgenomen.

6.2.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan zal zes weken ter visie worden gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder 

een zienswijze kenbaar maken.

6.2.3  Participatie

De planvorming is tot stand gekomen na diverse participatieavonden met omwonenden en 

belanghebbenden, waarbij iedereen input kon leveren. Tevens heeft afstemming met diverse stakeholders 

plaatsgevonden.
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan Vries Zuid met identificatienummer NL.IMRO.1730.BPVriesZuid-0301 van de 

gemeente Tynaarlo;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  aan huis verbonden bedrijf:

het verrichten van werkzaamheden van dienstverlenende en/of ambachtelijk productieve aard zoals in de in 

Bijlage 1 Lijst met aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid weergegeven lijst van 

aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid, dan wel een naar de aard daarmee gelijk te 

stellen bedrijfsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan huis verbonden bedrijf dient in 

overeenstemming te zijn met de woonfunctie;

1.4  aan huis verbonden beroep:

het beroepsmatig verlenen van administratieve, juridische, medische, therapeutische, kunstzinnige, 

ontwerptechnische diensten zoals in de in Bijlage 1 Lijst met aanvaardbare vormen van aan huis verbonden 

bedrijvigheid weergegeven lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid, dan wel 

een naar de aard daarmee gelijk te stellen beroepsmatige activiteit. De ruimtelijke uitstraling van het aan 

huis verbonden beroep dient in overeenstemming te zijn met de woonfunctie;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels 

worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  achtererfgebied:

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt 

met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in 

het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.8  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.9  bebouwingsgebied:

achtererfgebied alsmede de grond onder het hoofdgebouw, uitgezonderd de grond onder het 

oorspronkelijk hoofdgebouw;

1.10  bed and breakfast:

een kleinschalige aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie voor uitsluitend logies en ontbijt;
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1.11  bestaande:

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of 

bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen;

2. het onder 1 bedoelde geldt niet voorzover sprake was van strijd met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, de voorheen geldende Beheersverordening, daaronder mede begrepen het 

overgangsrecht van het bestemmingsplan of de Beheersverordening, of een andere planologische 

toestemming;

1.12  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.14  bijgebouw:

een gebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel 

gelegen hoofdgebouw;

1.15  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-anderen en het vergroten van een 

bouwwerk; alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.16  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten;

1.17  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.18  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.19  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 

leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders 

dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.20  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 

feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een 

bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.21  gebouw:

elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

ruimte vormt;
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1.22  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 

bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 

bestemming, dan wel in bouwkundig /architectonisch opzicht het belangrijkst is;

1.23  huishouden:

persoon of groep personen die een huishouding voert, waarbij sprake is van onderlinge verbondenheid en 

continuïteit in de samenstelling ervan; hieronder niet begrepen bewoning in de vorm van kamerverhuur;

1.24  kampeermiddel:

een onderkomen dat naar aard en inrichting is bedoeld voor recreatief nachtverblijf, maar zonder een met 

de grond verbonden constructie en zonder plaatsgebonden karakter, zoals een tent, vouwwagen, camper, 

toercaravan of huifkar;

1.25  kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw of overkapping 

zijnde;

1.26  maatvoeringsvlak:

een op de verbeelding geheel of gedeeltelijk door maatvoeringsgrenzen omsloten vlak, waarmee gronden 

zijn aangeduid, waarop bebouwingsregelingen van eenzelfde aard van toepassing zijn.

1.27  normaal onderhoud:

het onderhoud, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer en gebruik 

van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.28  overkapping:

een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en met maximaal één wand is omgeven;

1.29  peil:

1. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdingang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 

plaatse van de hoofdtoegang;

2. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de hoogte van het terrein 

ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;

1.30  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch/pornografische aard 

plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf, waaronder tevens is begrepen een erotische 

massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.31  stacaravan:

een caravan, die als een bouwwerk dient te worden aangemerkt;

1.32  trekkershut:

een verblijf, bestaande uit een lichte constructie en lichte materialen, niet zijnde een kampeermiddel of een 

stacaravan, dat naar de aard en de inrichting is bedoeld voor recreatief dag- en/of nachtverblijf en geen 

groter oppervlakte heeft dan 30 m2;
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1.33  uitbouw:

een onderdeel van een hoofdgebouw dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan de 

hoofdvorm;

1.34   verblijfsrecreatie:

recreatief verblijf, waarbij wordt overnacht in kampeermiddelen, recreatiewoningen, stacaravans, 

appartementen en/of recreatieverblijven, waarbij hoofdverblijf elders wordt gehouden;

1.35  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meerdere zijden aan een weg 

grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.36  voorgevelrooilijn:

de lijn die kan worden getrokken in het verlengde van de naar het openbare gebied gekeerde gevel(s) van

de hoofdgebouwen en/of waar deze op de verbeelding met een figuur is aangegeven;

1.37  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning, waaronder niet inbegrepen kamerverhuur en inwoning;

1.38  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te 

stellen constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

boven peil tussen de bovenzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 

de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 

uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 

gelijk te stellen bouwonderdelen alsmede dakopbouwen op woningen, voor zover de hoogte daarvan niet 

meer dan 115% van de bouwhoogte van de woning is;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op 

het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  de oppervlakte van een overkapping:

tussen de buitenwerkse constructiedelen, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het 

afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.7  de afstand tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel:

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) grens van een bouwperceel;

2.8  lessenaarsdak:

In afwijking van het bepaalde onder 2.2 en 2.4 wordt bij een woning met een lessenaarsdak het hoogste 

punt van dak aangemerkt als bouwhoogte en het laagste punt van de goot c.q. de druiplijn, het boeiboord, of 

een daarmee gelijk te stellen constructiedeel als goothoogte.

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de plaatsing van gebouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, rookkanalen, gevel- en 

kroonlijsten, luifels, erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 

overschrijding niet meer dan 1 m bedraagt.

Voor zover in de regels een goothoogte of dakhelling is voorgeschreven, is het bepaalde onder 2.1 en 2.2 

niet van toepassing op dakkapellen, dakopbouwen en op dakvlakken die niet evenwijdig aan de noklijn zijn 

gelegen.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. water, wadi's en oeverstroken;

c. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

d. parkeervoorzieningen;

e. speelvoorzieningen;

f. openbare nutsvoorzieningen;

g. kunstobjecten.

Binnen de bestemming zijn eveneens voorzieningen in de vorm fiets- en voetpaden en overige 

verhardingen begrepen.

Ter plaatse van de aanduiding 'pad' wordt het behoud van het bestaande zandpad nagestreefd. 

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen

Ten aanzien van deze bestemming geldt dat, met uitzondering van gebouwen en overkappingen zoals 

toegestaan op grond van artikel 3.2.2, geen gebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd.

3.2.2  Nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeer en 

verblijf, gelden de volgende regels:

a. de inhoud van een gebouw bedraagt niet meer dan 30 m2;

b. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeer en verblijf bedraagt niet 

meer dan 3 m.

3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

1. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 5 m;

2. de bouwhoogte van terreinafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m.

3.3  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan, met oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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Artikel 4  Woongebied

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen, al dan niet in combinatie met:

1. een aan huis verbonden beroep;

2. een bed and breakfast;

3. kleinschalige kinderopvang/gastouderschap;

b. wegen met een functie voor de ontsluiting van aanliggende gronden;

c. voet- en fietspaden;

d. verkeers- en verblijfsvoorzieningen;

e. openbare nutsvoorzieningen;

f. groenvoorzieningen en water;

g. tuinen en erven;

h. speelvoorzieningen;

i. parkeervoorzieningen;

j. kunstobjecten.

De aanduiding 'verkeer' geeft de globale ligging van een ontsluitingsweg aan, met verstande dat de 

wegbreedte maximaal 6 m bedraagt en het beloop van de weg maximaal 5 m mag verschuiven ten opzichte 

de aanduiding.

Aan huis verbonden beroepen zijn toegestaan, voorzover wordt voldaan aan onderstaande criteria:

1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;

2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het beroep mogen zowel in het hoofdgebouw als in 

een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden verricht;

3. het beroep dient uitgeoefend te worden door de bewoner van de woning;

4. het deel van de voor uitoefening van een aan huis verbonden beroep mag tot 30% van de met 

omgevingsvergunning gerealiseerde oppervlakte van het hoofdgebouw en bijgebouwen met een 

maximum van 45 m² bedragen, met dien verstande dat de aan huis verbonden activiteiten plaatsvinden 

in een afgebakend en/of helder begrensd deel van het hoofdgebouw en/of bijgebouw;

5. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaatsvinden, ook mag geen 

prostitutie- of seksinrichting worden opgericht;

6. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;

7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand zijn slechts 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m². 

Lichtreclame is niet toegestaan;

8. buitenopslag is niet toegestaan.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen dienen met de voorgevel te worden geplaatst binnen een strook van 3 m tot 5 m 

gemeten vanuit de naar de weg gekeerde bouwperceelgrens, met dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' de voorgevel van de hoofdgebouwen in deze 

voorgevelrooilijn worden gebouwd;

2. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - b' en 'specifieke bouwaanduiding - d' 

dient de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst binnen een strook van 4 tot 5 m 

vanuit de naar de weg gekeerde bouwperceelgrens; 

b. in afwijking van het gestelde onder a geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 
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a' en de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - c' dat de hoofdgebouwen binnen het bouwperceel 

moeten worden gebouwd;

c. het maximum aantal woningen bedraagt niet meer dan 75, waarbij op de verbeelding is aangegeven 

'het maximum aantal wooneenheden' per maatvoeringsvlak,

d. per bouwperceel wordt niet meer dan 1 woning gebouwd;

e. de hoofdgebouwen worden vrijstaand dan wel twee-aaneen gebouwd, met dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' en de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - a' 

de hoofdgebouwen ook aaneengesloten mogen worden gebouwd;

2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - a' ook gestapelde woningen mogen 

worden gebouwd;

f. de afstand van een niet-aaneengebouwde gevel van een hoofdgebouw tot de zijdelingse 

bouwperceelgrens bedraagt niet minder dan 3 m en de afstand van een hoofdgebouw tot de achterste 

bouwperceelgrens bedraagt niet minder dan 8 m;

g. in afwijking van het gestelde onder f geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

a' dat de hoofdgebouwen tot in de zijdelingse en achterste bouwperceelgrens mogen worden gebouwd;

h. in afwijking van het gestelde onder f geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - c' 

dat de hoofdgebouwen tot in de zijdelingse bouwperceelgrens mogen worden gebouwd;

i. de goot- en bouwhoogte bedragen niet meer dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogten;

j. in afwijking van het gestelde onder i geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - e' 

dat:

1. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande hoofdgebouwen niet meer dan respectievelijk 3,50 m en 9 

m mogen bedragen;  

2. de goot- en bouwhoogte van twee-aaneen gebouwde hoofdgebouwen niet meer dan 

respectievelijk 6 m en 10 m mogen bedragen;

k. hoofdgebouwen dienen te worden voorzien van een kap met een dakhelling van minimaal 20° en 

maximaal 80°, met dien verstande dat:

1. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - a', 'specifieke bouwaanduiding - c' 

en 'specifieke bouwaanduiding - d' de hoofdgebouwen mogen worden voorzien van een platte 

afdekking, met dien verstande dat in geval van platte afdekking de bouwhoogte niet meer dan 6 m 

bedraagt;

l. de maximale oppervlakte van een hoofdgebouw mag per bouwperceel bedragen:

1. bij een perceelsgrootte tot en met 600 m²: maximaal 40%;

2. bij een perceelsgrootte van 600 m² tot 1000 m²: 240 m² vermeerderd met 30% van de 

perceelsgrootte die de 600 m² te boven gaat;

3. bij een perceelsgrootte vanaf 1.000 m2: 360 m2 vermeerderd met 20% van de perceelsgrootte die 

de 1.000 m2 te boven gaat tot een maximum van 600 m2;

m. in afwijking van het gestelde onder l geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - c' 

dat de maximale oppervlakte van een hoofdgebouw niet meer dan 25% van het bouwperceel mag 

bedragen;

n. in afwijking van het gestelde onder l geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - a' 

dat de maximale oppervlakte van een hoofdgebouw niet meer dan 80% van het bouwperceel mag 

bedragen;

o. aan- en uitbouwen dienen aan het hiervoor gestelde te voldoen, dan wel aan het gestelde onder 4.2.2 

(regeling bijbehorende bouwwerken).

4.2.2  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. de bijgebouwen en overkappingen worden in het achtererfgebied gebouwd;

b. in afwijking van het gestelde onder a geldt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

c' dat bijgebouwen en overkappingen binnen het bouwperceel moeten worden gebouwd;

c. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 6 m, met dien verstande dat in geval van platte afdekking de 

bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt;

d. de goothoogte van een bijgebouw en de bouwhoogte van een overkapping bedraagt niet meer dan 3 m;
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e. de gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen, inclusief de oppervlakte van aan- en 

uitbouwen, die niet voldoen aan de eisen van het hoofdgebouw, bedraagt niet meer dan:

1. in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 100 m2: 50% van dat 

bebouwingsgebied;

2. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 100 m2 en kleiner dan of gelijk aan 300 m2: 50 m2, 

vermeerderd met 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2;

3. in geval van een bebouwingsgebied groter dan 300 m2: 90 m2, vermeerderd met 10% van het deel 

van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van in totaal 150 m2.

f. in afwijking van het gestelde onder e geldt bij een perceel waarbij zowel de voorgevel als de zijgevel 

naar de weg gekeerd zijn (hoekperceel): 80% van het bebouwingsgebied met een maximum van 150 

m2.

4.2.3  Nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeer en 

verblijf, gelden de volgende regels:

a. de inhoud van een gebouw bedraagt niet meer dan 30 m2;

b. de bouwhoogte van gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en verkeer en verblijf bedraagt niet 

meer dan 3 m.

4.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt voor de voorgevelrooilijn niet meer dan 1,00 

m en daarachter niet meer dan 2,00 m, met dien verstande dat:

1. de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen 

twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1,00 m of minder uit de 

perceelgrens, niet meer dan 1,00 m bedraagt;

b. in afwijking van voorgaande geldt ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - a' en 

'specifieke bouwaanduiding - c' dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheiding ten hoogste 2,00 m 

bedraagt;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 5 m.

4.2.5  Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan:

a. de plaats van bouwwerken.

4.2.6  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. lid 4.2.1 onder f en toestaan dat op een geringere afstand tot de perceelgrens mag worden gebouwd, 

dan wel op de perceelgrens mag worden gebouwd;

b. lid 4.2.1 onder k en toestaan dat een geringere dakhelling wordt toegepast en/of een platte afdekking 

of een andere afwijkende dakvorm;

c. lid 4.2.2 onder a en toestaan dat buiten het achtererfgebied mag worden gebouwd wanneer het gaat 

om woningen met meer dan één naar de weg gekeerde gevel en voor zo ver het gaat om bouwen voor 

de voorgevel.
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4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Toegestaan gebruik

In overeenstemming met deze bestemming is:

a. Het gebruik van de gebouwen voor een bed and breakfastvoorziening, uitsluitend indien wordt voldaan 

aan de volgende voorwaarden:

1. de vestiging van een bed and breakfast wordt gerealiseerd binnen de woning, waarbij geen 

afzonderlijke entree en/of oprit wordt aangelegd;

2. er mag aan maximaal vier personen nachtverblijf worden verschaft;

3. het aantal slaapkamers bedraagt niet meer dan twee;

4. de oppervlakte van de bed and breakfast bedraagt niet meer dan 30% van het bestaande 

vloeroppervlak van de woning waarbij de totale oppervlakte ten hoogste 45 m2 bedraagt;

5. een bed and breakfast mag geen tekenen van een wooneenheid vertonen, zoals een keuken. Eigen 

sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan;

6. een bed and breakfast dient te worden geëxploiteerd door de bewoner van de woning;

7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand is slechts 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m2. 

Lichtreclame is niet toegestaan;

8. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein.

b. Kleinschalige kinderopvang/gastouderschap, voor zover wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. de criteria voor aan huis verbonden beroepen zoals bepaald in artikel 4.1;

2. er zijn maximaal 6 kinderen (inclusief eigen kinderen tot 10 jaar) toegestaan;

3. de opvang dient uitgeoefend te worden door de bewoner van de woning, personeel is niet 

toegestaan;

4.3.2  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruik van de gebouwen ten behoeve van de uitoefening van aan huis verbonden 

bedrijfsactiviteiten;

b. het gebruik van gronden voor reclamedoeleinden anders dan voor het op de gronden gevestigde 

beroep/bedrijf;

c. het gebruiken van vrijstaande bijgebouwen ten behoeve van woonfuncties.

d. het gebruik van een woning voor meer dan één huishouden;

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels voor:

Aan huis verbonden bedrijf

a. het gebruik ten behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, met dien verstande dat voor het gebruik 

van een deel van de woning voor de uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten de 

volgende criteria in acht dienen te worden genomen:

1. de woonfunctie moet in ruimtelijke en visuele zin primair blijven;

2. de aan huis verbonden activiteiten ten behoeve van het bedrijf mogen zowel in het hoofdgebouw 

als in een al dan niet vrijstaand bijgebouw worden verricht;

3. het bedrijf dient te worden uitgeoefend door de bewoner van de woning;

4. het deel van de voor uitoefening van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten mag tot 30% van de 

met omgevingsvergunning en vergunningvrij gerealiseerde oppervlakte van het hoofdgebouw en 

bijgebouw bedragen met een maximum oppervlakte van 45 m2, met dien verstande dat de aan 

huis verbonden activiteiten plaatsvinden in een afgebakend en/of helder begrensd deel van het 

hoofdgebouw- en/of bijgebouw;
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5. er mogen geen omgevingsvergunningplichtige activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of meldingsplichtige activiteiten volgens het 

Activiteitenbesluit plaatsvinden;

6. vanuit de woning mag geen detailhandel, horeca en groothandel plaatsvinden, ook mag geen 

prostitutie- of seksinrichting worden opgericht;

7. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein;

8. er mag geen onevenredige aantasting van het woonklimaat optreden door overlast van gebruikte 

apparatuur (geluidsoverlast, geuroverlast et cetera);

9. bedrijfsactiviteiten zijn alleen toegestaan als het gaat om aan huis verbonden activiteiten die zijn 

vermeld in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid in Bijlage 1 bij 

de regels of als ze daarmee gelijk te stellen zijn;

10. buitenopslag is niet toegestaan;

11. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand zijn slechts 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m2. 

Lichtreclame is niet toegestaan.

Uitbreiding bed and breakfastregeling

b. een grotere bed and breakfast en/of een bed and breakfast in bijgebouwen, met dien verstande dat:

1. de vestiging van een bed and breakfast wordt gerealiseerd binnen de woning en/of in bijgebouwen, 

waarbij geen afzonderlijke entree en/of oprit worden aangelegd;

2. per bouwperceel aan maximaal acht personen nachtverblijf wordt verschaft;

3. per bouwperceel het aantal slaapkamers niet meer bedraagt dan vier;

4. de oppervlakte van de bed and breakfast niet meer bedraagt dan 30% van het bestaande 

vloeroppervlak van de woning en bijgebouwen en de na vaststelling van deze beheersverordening 

met omgevingsvergunning en vergunningvrij gerealiseerde vloeroppervlakte, waarbij de totale 

vloeroppervlakte ten behoeve van een bed and breakfast per bouwperceel ten hoogste 100 m2 

bedraagt;

5. een bed and breakfast geen tekenen vertoont van een wooneenheid, zoals een keuken. Eigen 

sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan;

6. een bed and breakfast wordt geëxploiteerd door de bewoner van de woning;

7. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand is 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,5 m2 en 

lichtreclame niet is toegestaan;

8. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de verkeersafwikkeling en de parkeersituatie ter 

plaatse; ten aanzien van het laatste geldt als uitgangspunt dat er dient te worden geparkeerd op 

eigen terrein;

9. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, waaronder onder meer belemmeringen voor de ontwikkeling van omliggende 

(agrarische) bedrijven worden verstaan.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, 

waaronder in elk geval wordt begrepen:

a. het gebruik van gronden als stort- en opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 

voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens voor zover deze opslag geschiedt in het kader van het 

normale onderhoud en behoudens de gronden waar dit overeenkomstig dit plan is toegestaan;

b. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor overige verblijfsrecreatie;

d. het gebruik of laten gebruiken van gronden en/of gebouwen voor een seksinrichting;

e. het storten van puin en/of afvalstoffen;

f. het gebruik van bijgebouwen voor zelfstandige bewoning.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

Bij omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwingsbeeld;

de verkeersveiligheid;

de milieusituatie;

worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages, tot niet meer dan 10% van die 

maten, afmetingen en percentages,;

b. de bestemmingsregels in die zin dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 

onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe 

aanleiding geeft.

c. het bepaalde in het plan en worden toegestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden 

overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

d. het bepaalde in het plan voor de bouw van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, van 

openbaar nut zoals gemalen, transformatorstations, telefooncellen, wachthuisjes en dergelijke, tot een 

maximum inhoud van 200 m³ en een bouwhoogte van niet meer dan 3,00 m, mits deze op zorgvuldige 

wijze landschappelijk worden ingepast.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  Parkeergelegenheid en los- en laadmogelijkheden

a. Bij de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen of een omgevingsvergunning voor een 

gebruiksverandering moet, indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding 

geeft, ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's, (motor)fietsen of andere voertuigen in 

voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

bijbehorend bouwperceel. Dit betekent dat moet worden voldaan aan de normen in de 

parkeerkencijfers in de CROW-publicatie 381 'Toekomstbestendig parkeren (deel A) Kencijfers 

parkeren en verkeersgeneratie' en dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden 

gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

b. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a, dienen na de realisering in stand te worden  

gehouden.

c. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in sub a en b: indien het voldoen aan 

die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of voor zover op 

andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte wordt voorzien.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 

afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 

waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 

voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 

geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 

veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 

verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te 

laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Vries Zuid. 
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1 Inleiding 
In opdracht van Gemeente Tynaarlo is een verkennend milieukundig (water)bodemonderzoek 
verricht ter plaatse van een gebied ten oosten van de Asserstraat te Vries (Vries-Zuid).  
De ligging van de locatie en de situatieschets zijn opgenomen in bijlagen 1 en 2. 
De aanleiding voor het uitvoeren van het (water)bodemonderzoek is de voorgenomen woning-
bouw in het gebied.  

1.1 Doel en opzet van het onderzoek 
Het doel van het verkennend (water)bodemonderzoek is het vaststellen van de milieu-
hygiënische kwaliteit van de bodem, waterbodem en halfverhardingen, voorafgaand aan de 
wijziging van het bestemmingsplan (woningbouw).  
 
De opzet van het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de Nederlandse norm 
"Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" (NEN 5740:2009+A1:2016). 
De opzet van het verkennend asbestonderzoek is gebaseerd op de NEN 5707+C2:2017 (grond) 
en de NEN 5897+C2:2017 (puinverharding).  
De opzet van het verkennend waterbodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5720:2017.  

1.2 Kwaliteit 
Lievense Milieu B.V. is door Normec Certification gecertificeerd voor de ISO 9001 en  
ISO 14001, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 
6000. Lievense Milieu B.V. is gecertificeerd als deskundig inventarisatiebedrijf volgens het 
asbestcertificatieschema en de CO2-prestatieladder trede 5. De certificaten van alle vestigingen 
van Lievense Milieu B.V. staan geregistreerd op onze hoofdvestiging te Nieuwegein. 
 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform het VKB-protocol 2001 “Plaatsen van hand-
boringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en water-
passen”, het VKB-protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”, het VKB-protocol 2003 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek" en het VKB-protocol 2018 “Locatie-
inspectie en monsterneming van asbest in bodem”. 
Lievense Milieu B.V. is hiervoor gecertificeerd volgens de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij milieu-
hygiënisch bodemonderzoek” en door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu erkend.  
 
De analyses zijn uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V. en door Eurofins Analytico 
B.V. Deze laboratoria zijn geaccrediteerd conform de NEN-EN-ISO 17025:2005 en de AS3000 
“Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch bodemonderzoek”. De analyses zijn waar mogelijk 
verricht conform de AS3000.  
 
De onderzoekslocatie is geen eigendom van Lievense Milieu B.V., daaraan gelieerde 
ondernemingen of overige bij de uitvoering van het onderzoek betrokken partijen. Derhalve 
voldoet het onderzoek aan de onafhankelijkheidseisen uit de Regeling bodemkwaliteit en het 
procescertificaat BRL 2000. 
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Disclaimer 
Bodemonderzoek betreft per definitie een steekproef. Het hanteren van de actuele normen en 
protocollen levert met een grote mate van zekerheid een correct beeld van de actuele milieu-
hygiënische kwaliteit van de bodem. Het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek maakt 
het echter onmogelijk om garanties te geven ten aanzien van de resultaten van het onderzoek. 
Lievense Milieu B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele beslissingen die 
opdrachtgever of derden op basis van dit onderzoek nemen.  
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2 Vooronderzoek 
2.1 Beschrijving van de locatie 
Het onderzochte terrein ligt ten oosten van de Asserstraat 21 t/m 29 en ten zuiden van Vries en 
heeft een oppervlakte van ongeveer 5,9 hectare. De topografische kaart is opgenomen in 
bijlage 1. 
 
Het terrein kent een tot op heden een agrarisch grondgebruik. In het gebied gaat in de toekomst 
mogelijk woningbouw plaats vinden.  

2.2 Historische gegevens 
In het kader van het verkennend onderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd overeenkomstig 
de NEN 5725:2017. In dit kader hiervan zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
� Gemeente Tynaarlo / RUD Drenthe. 
� Bodemloket. 
� Historisch kaartmateriaal (www.topotijdreis.nl). 
� Terreininspectie. 
 
Gemeente Tynaarlo / RUD Drenthe 
Ter hoogte van de onderzoekslocatie en omgeving zijn twee bodemonderzoeken bekend: 
1. Verkennend bodemonderzoek locatie Diepsloot Zuidoost, gelegen in de gemeente Vries, 

Grontmij, projectnummer ON.93/8950, oktober 1994. 
2. Verkennend bodemonderzoek voor toekomstig bestemmingsplan Diepsloot Z-O te Vries, 

Milfac, rapport BA 2356VO, d.d. 20 december 1995. 
 
Het verkennend onderzoek uit 1994 [1] is uitgevoerd op de landbouwpercelen grotendeels ten 
noorden van de huidige onderzoekslocatie (circa 11 hectare). Enkel de noordoostelijke hoek 
van de huidige onderzoekslocatie is destijds onderzocht. Zintuiglijk zijn geen bodemvreemde 
waarnemingen gedaan die kunnen duiden op het voorkomen van een bodemverontreiniging. In 
de boven- en ondergrond zijn gehalten aan EOX boven de detectiegrens gemeten (maximaal 
0,46 mg/kg d.s.). Verder zijn in de grond geen gehalten boven de toetsingswaarden 
aangetoond. In het grondwater zijn verspreid over het gehele terrein licht verhoogde 
concentraties metalen gemeten en plaatselijk zijn matig tot sterk verhoogde concentraties 
koper, lood en/of zink aangetroffen waarvan werd gesteld dat dit van natuurlijke oorsprong is. 
Ter hoogte van de huidige onderzoekslocatie is in het grondwater een sterk verhoogde 
koperconcentratie aangetroffen.  
 
Het verkennend onderzoek uit 1995 [2] had betrekking op een groot gedeelte van de huidige 
onderzoekslocatie en het gebied ten zuiden van de onderzoekslocatie (circa 10 hectare). 
Zintuiglijk zijn geen bodemvreemde waarnemingen gedaan die kunnen duiden op het voor-
komen van een bodemverontreiniging. In de bovengrond zijn gehalten aan EOX boven de 
detectiegrens gemeten (maximaal 0,6 mg/kg d.s.). Verder zijn in de boven- en ondergrond geen 
gehalten boven de toetsingswaarden aangetoond. In het grondwater zijn verspreid over het 
gehele terrein licht verhoogde concentraties metalen gemeten en plaatselijk zijn matig tot sterk 
verhoogde concentraties nikkel, lood en/of zink aangetroffen waarvan werd gesteld dat dit van 
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natuurlijke oorsprong is. Ter hoogte van de huidige onderzoekslocatie is in het grondwater een 
matig verhoogde concentratie zink aangetroffen.  
 
Van oost naar west zijn enkele sloten/greppels op het terrein aanwezig en verder zijn vijf 
(kleine) opstallen (gebouwd in de periode 1950 - 2011), twee erfverhardingen en een (puin)pad 
op de locatie aanwezig.   
 
Bodemloket 
Op www.bodemloket.nl zijn de door de RUD Drenthe verstrekte bodemrapporten weergegeven. 
Verder zijn geen bijzonderheden voor de locatie opgenomen.  
 
Historisch kaartmateriaal 
Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen op het historische kaartmateriaal van de internetsite 
www.topotijdreis.nl. 
Op de topografische kaarten heeft het gebied altijd een agrarisch grondgebruik gekend (bouw- 
en weiland) waarbij van oost naar west enkele sloten/greppels aanwezig zijn. Het (puin)pad 
gelegen tussen de Asserstraat 27 en 29 is sinds 1929 op deze locatie aanwezig.  
Onderstaand enkele uitsnedes van de topografische kaarten.  
 
 

1935 
 

1965 
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1990 2018 
 
Terreininspectie 
Tijdens de terreininspectie ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen waarnemingen 
gedaan die kunnen duiden op de mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging. 
 
Bij de vier opstallen op het terrein daterend uit de periode 1950 - 1980 is door de veldwerker 
(tevens Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)) de buitenzijde geïnspecteerd op het 
voorkomen van asbestverdacht plaatmateriaal. Bij de opstallen gelegen achter Asserstraat 23 
en 27 is visueel aan de buitenzijde geen asbestverdacht materiaal aanwezig. Bij de opstallen 
gelegen achter Asserstraat 21 is vermoedelijk geen asbestverdacht materiaal aanwezig. Bij de 
opstal gelegen achter Asserstraat 21 daterend uit 2011 is visueel geen asbestverdacht 
materiaal zichtbaar.  
 
Ter plaatse van de beide erfverhardingen nabij de Asserstraat zijn aan maaiveld geen zichtbare 
sporen of resten te onderscheiden.  

2.3 Conclusies vooronderzoek 
Verkennend bodemonderzoek 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende verdachte deellocaties te onderscheiden:  
1. erfverharding (1989) tussen Asserstraat 21 en 23, oppervlakte 400 m2; 
2. erfverharding (1989) ten oosten van Asserstraat 25 en 27, oppervlakte 400 m2; 
3. puinpad tussen de Asserstraat 27 en 29, lengte circa 170 meter. 
 
Het verkennend bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740:2009+A1:2016.  
De bovengenoemde verdachte deellocaties worden beschouwd als verdacht ten aanzien van 
mogelijke bodemverontreiniging (verontreinigingen kunnen ontstaan als gevolg van opgebracht 
puin(houdende grond)) en hier is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform de 
onderzoeksstrategie voor een ‘verdachte locatie’ (VED-HE-L (puinpad) en VEP 
(erfverhardingen)) van de NEN 5740. Hierbij is geen onderzoek naar de kwaliteit van het 
grondwater uitgevoerd.   
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Voor het overige wordt de locatie als grootschalig onverdacht beschouwd (strategie ONV-GR-
NL). Tijdens voorgaand onderzoek zijn verspreid in en rond de onderzoekslocatie matig tot 
sterk verhoogde concentraties zware metalen in het grondwater aangetroffen. Verder zijn in 
zowel grond als grondwater geen verontreinigingen aangetoond.  
Voor de vaststelling van de grondwaterkwaliteit ten aanzien van zware metalen is geen 
aanvullend of nader onderzoek uitgevoerd. Gezien de onverdachtheid van de onderzoeks-
locatie en omgeving (agrarisch) en het verspreid voorkomen van diverse zware metalen in het 
grondwater over een groot gebied, wordt aangenomen dat de verhoogde concentraties een 
natuurlijke oorsprong hebben. Voor de vaststelling van de actuele grondwaterkwaliteit is gebruik 
gemaakt van de voor het verkennend onderzoek te plaatsen peilbuizen.  
 
Verkennend waterbodemonderzoek 
Gezien het onverdachte karakter van de onderzoekslocatie en omgeving (agrarisch gebied), het 
feit dat in 1994 en 1995 in de grond geen verontreinigingen zijn aangetroffen, de afwezigheid van 
bebouwing, wegen en beschoeiingen langs de sloten, de kleinschaligheid van de sloten en de 
afwezigheid van puntbronnen (voor zover bekend), is voor de onderzoeksinspanning uitgegaan 
van een lichte onderzoeksinspanning, volgens de onderzoeksstrategie lintvormig water (LL) uit 
de vigerende NEN 5720. 
 
Verkennend asbestonderzoek (puin)pad / erfverhardingen 
Ter hoogte het (puin)pad en de beide erfverhardingen kan asbestverdacht materiaal in de grond 
en/of in het puin aanwezig zijn. Ter plaatse van het (puin)pad en de beide erfverhardingen is 
naast een verkennend bodemonderzoek tevens een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd 
conform de NEN 5707 (strategie ‘verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeelde (asbest)verontreiniging op schaal van monsterneming’). Wanneer meer dan 50% 
puin voorkomt, is de desbetreffende locatie onderzocht conform de NEN 5897 middels de 
strategie geldend voor halfverhardingslagen. Analyses op asbest zijn enkel ingezet als 
daadwerkelijk sprake is van een voor asbest verdachte puinhoudende grondlaag of puinlaag.  
 
Het westelijke gedeelte van het pad tussen de Asserstraat 27 en 29 betreft een asfaltpad.  
Dit gedeelte heeft op verzoek van de RUD Drenthe geen deel uitgemaakt van het onderzoek.  
Ook het puinpad aan de oostzijde van de onderzoekslocatie heeft geen deel uitgemaakt van het 
onderzoek.  
 
Opstallen 
Ten aanzien van de vier opstallen daterend van voor 1993 (in bebouwing van voor 1993 kan 
asbest zijn verwerkt), geldt dat deze asbestverdacht zijn. Een asbestinventarisatie is niet 
beschikbaar of uitgevoerd. Door de veldwerker (tevens deskundig inspecteur asbest (dia)) zijn 
de opstallen aan de buitenzijde geïnspecteerd of de daken en wanden asbestverdachte 
materialen bevatten en wat de staat van deze materialen is (verweerd of niet, aanwezigheid 
verdachte druppelzone e.d.).  
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PFAS 
Vanaf 8 juli 2019 is middels een kamerbrief het handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie van kracht (kenmerk IENW/BSK-2019/131399). Hiermee is 
PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) een aanvulling geworden van de analyse op het 
standaardpakket. 
 
Vrijkomende grond die bij graafwerkzaamheden vrijkomt, en elders wordt hergebruikt, kan na  
1 oktober 2019 zonder aanvullende analyse op PFAS niet meer worden hergebruikt. 
Uitzondering op het aanvullend onderzoek op PFAS betreffen bodemlagen die evident niet 
verdacht zijn op verontreiniging van PFAS. Bijvoorbeeld onverdachte ongeroerde diepere 
bodemlagen dieper dan 1,0 m -mv.  
 
Dit betekent dat voor de geplande werkzaamheden de grond aanvullend op PFAS 
geanalyseerd dient te worden om afvoer van de grond naar elders mogelijk te maken. Omdat 
de ontwikkeling van het gebied nog enkele jaren zal duren en daarmee het vrijkomen van grond 
en de recente ontwikkelingen op het gebied van PFAS, is het de verwachting dat de 
normstelling en het beleid voor PFAS nog zal veranderen. Tevens zal PFAS in de bodem-
kwaliteitskaarten worden opgenomen. Derhalve is in samenspraak met de RUD Drenthe een 
beperkt onderzoek naar PFAS uitgevoerd.  
Formeel dienen alle te analyseren grond(meng)monsters conform de NEN 5740 en NEN 5720 
aanvullend te worden geanalyseerd op PFAS (eerste meter van de (water)bodem). In onder-
havig geval zijn vijf grond(meng)monsters en één slibmengmonster verspreid over het gebied 
aanvullend geanalyseerd op PFAS.  
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3 Veldwerk en chemische analyses 
3.1 Veldwerk 
Het veldwerk is uitgevoerd op 16 en 17 december 2019 door de heer M. Uineken en op  
18 december 2019 door de heer J. Kooistra. Tijdens het veldwerk zijn de volgende 
werkzaamheden verricht:  
 
Tabel 1: Overzicht uitgevoerde werkzaamheden 

Deellocatie Boringen Boordiepte  
(m -mv) 

Filterdiepte  
(m -mv) 

Onverdacht terrein (5,9 hectare) 1 t/m 7 2,0 à 2,5 1,0 - 2,0 à 1,5 - 2,5 

 8 t/m 11 2,0 � 

 12 t/m 39 0,5 � 

Puinpad Asserstraat 27 en 29 (ca. 170 meter) * A1, A2, A4, A5 1,0 � 

 A3 2,0 � 

Erfverharding Asserstraat 25 en 27 (400 m2) * B1, B3, B4 1,0 � 

 B2 2,0 � 

Erfverharding Asserstraat 21 en 23 (400 m2) * C1 2,0 � 

 C2 t/m C4 1,0 � 

Sloten S1 t/m S30 0,7 à 1,7  � 

* betreft asbestinspectiegaten (0,3 x 0,3 meter tot 0,5 m -mv), doorgeboord met een 12 cm boor 
 
De boringen zijn ingemeten ten opzichte van markante terreinpunten en met behulp van 06-
GPS (x, y en z-coördinaten). De situatieschets met boorpunten is opgenomen in bijlage 2. 
 
In bijlage 3 zijn de gedetailleerde boorbeschrijvingen met vermelding van de GPS-coördinaten 
weergegeven.  

3.2 Zintuiglijke waarnemingen 
Tijdens de veldwerkzaamheden is ter hoogte van het (puin)pad tussen de Asserstraat 25 en 27 
vastgesteld dat daadwerkelijk sprake is van een puinpad; er is een puinverharding van 30 tot 50 cm 
dikte aangetroffen (asbestinspectiegaten A1 t/m A5). Ter hoogte van de erfverharding achter de 
Asserstraat 25 en 27 is de bovengrond bij de asbestinspectiegaten B1 en B2 matig puinhoudend en 
plaatselijk matig plastichoudend. Ter hoogte van de erfverharding tussen de Asserstraat 21 en 23 is 
de bovengrond bij asbestinspectiegat C1 matig puinhoudend. 
 
In de aanwezige sloten en greppels is nagenoeg geen oppervlaktewater aangetroffen en in 
geen van de onderzochte sloten/greppels is slib of slibbijmenging waargenomen.  
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Asbest 
Voorafgaand aan het verkennend asbestonderzoek ter plaatse van het puinpad en ter plaatse 
van de beide erfverhardingen is het maaiveld visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen. Hierbij is in stroken van maximaal 1,5 meter breed, en haaks 
hierop, het maaiveld geïnspecteerd. 
Op het maaiveld zijn tijdens de inspectie geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
Tijdens de uitvoering van het veldwerk bleek meer dan 25% van het maaiveld vrij inspecteer-
baar en was het bodemvochtpercentage groter dan 10%. 
 
Bij het graven van de asbestinspectiegaten als ook in het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk 
geen asbestverdachte materialen waargenomen. Onderstaand zijn een tweetal foto’s van de 
onderzoekslocatie opgenomen.  
 

 
puinpad tussen Asserstraat 27 en 29 

 
sloot/greppel ter hoogte van S13 en S14 

 

3.3 Grondwaterbemonstering 
Het grondwater is bemonsterd op 7 januari 2020 door de heer M. Uineken. Tijdens de 
bemonstering zijn aan het grondwater geen afwijkingen waargenomen. De grondwaterstand, de 
zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EGV) en de troebelheid van het grondwater zijn 
tijdens de monstername in het veld bepaald. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande 
tabel en geven geen aanleiding de analysestrategie te wijzigen. 
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Tabel 2: Peilbuisgegevens 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

Belucht 
(ja/nee) 

pH EGV 
(mS/m) 

Troebelheid 
(NTU) 

1 1,5 - 2,5 0,78 nee 7,54 46 89 

2 1,5 - 2,5 0,33 nee 7,61 51 99 

3 1,5 - 2,5 0,39 nee 7,32 52 88 

4 1,5 - 2,5 0,73 nee 7,36 56 96 

5 1,3 - 2,3 0,05 nee 7,45 66 55 

6 1,3 - 2,3 0,28 nee 7,32 56 78 

7 1,0 - 2,0 0,15 nee 7,36 72 83 

 
De gemeten waarden voor EGV en pH zijn normaal voor grondwater in deze omgeving. 
De NTU is een maat voor de troebelheid (turbiditeit) van een vloeistof. Een direct verband 
tussen de hoeveelheid deeltjes en de gemeten NTU is niet te leggen aangezien de reflectie, 
vorm en kleur van de deeltjes sterk kunnen verschillen. 

3.4 Chemische analyses 
De geanalyseerde monsters van grond, grondwater, waterbodem en puin, inclusief weergave 
van de parameters waarop de monsters zijn geanalyseerd, zijn opgenomen in de tabellen met 
analyseresultaten (hoofdstuk 4.1).  
 
Voor de samenstelling van de standaardpakketten voor grond, grondwater en waterbodem 
wordt verwezen naar de analysestaten, welke zijn opgenomen als bijlage 4. 
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4 Bespreking onderzoeksresultaten 
4.1 Toetsing van de analyseresultaten 
Grond en grondwater 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventie-
waarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling 
bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor 
grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. 
 
De betekenis van deze waarden is als volgt: 
� Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de 

achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over 
niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de 
streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte. 

� Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde 
wordt gesproken over een sterk verhoogd gehalte.  

 
De achtergrond- en interventiewaarden gelden voor een zogenaamde standaardbodem: bodem 
met een lutumgehalte van 25% en een organisch stofgehalte van 10%. Conform de Regeling 
bodemkwaliteit zijn de analyseresultaten op basis van het gemeten lutum- en organische 
stofgehalte omgerekend naar deze standaardbodem en vervolgens getoetst. Zowel de originele 
als de gecorrigeerde analyseresultaten zijn opgenomen in de toetsingstabellen in bijlage 5. 
Hierin zijn tevens de toetsingswaarden opgenomen. 
 
Naast de achtergrond-, streef- en interventiewaarde is er een zogenaamde tussenwaarde.  
Dit is het gemiddelde van de achtergrond- en de interventiewaarde. Een overschrijding van de 
tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige verontreiniging genoemd. Deze waarde 
kan, afhankelijk van het doel van het onderzoek, als triggerwaarde worden gehanteerd voor het 
uitvoeren van een nader onderzoek. 
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is in de Circulaire bodemsanering vastgesteld op 100 mg/kg 
gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie). 
Dit is gelijk aan de hergebruikswaarde volgens de Regeling bodemkwaliteit. Als triggerwaarde voor 
nader asbestonderzoek wordt 0,5 x de interventiewaarde (50 mg/kg.ds.) gehanteerd. De resultaten 
van de toetsingen zijn opgenomen in onderstaande tabel 6 en in bijlage 5 is de rekensheet voor de 
bepaling van het asbestgehalte opgenomen.  
 
PFAS 
De analyseresultaten zijn getoetst aan het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-
houdende grond en baggerspecie (geactualiseerde versie van 29 november 2019). Binnen het 
tijdelijk handelingskader worden de volgende kwaliteitsklassen voor grond onderscheiden: 
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� Voorlopige achtergrondwaarden/AW2000 (landbouw/natuur). 
� Wonen. 
� Industrie. 
� Niet Toepasbaar. 
 
Waterbodem 
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 
met behulp van het toetsprogramma BoToVa, te weten: 
1. verspreiden op het aangrenzende perceel (toepassen in een weilanddepot); 
2. toepassen op landbodem (bodemkwaliteitsklasse); 
3. toepassen in oppervlaktewater; 
4. verspreiden in zoet oppervlaktewater. 
 
De resultaten van de toetsingen zijn opgenomen in tabel 5. De volledige toetsing is opgenomen 
in bijlage 5.  
 
Ernst en spoed 
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien in meer dan 25 m3 bodemvolume in 
het geval van grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3 bodemvolume in het geval 
van grondwaterverontreiniging, het gemiddelde gehalte de interventiewaarde overschrijdt. Bij een 
verontreiniging met asbest in grond is het volumecriterium niet van toepassing en is bij overschrijding 
van de interventiewaarde direct sprake van een geval van ernstige verontreiniging. 
De spoedeisendheid van de sanering is afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige veront-
reiniging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het grondwater. Indien geen 
sprake is van actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen geen spoed. 
 
Zorgplicht 
Voor bodemverontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel (artikel 13 
Wet bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd om aantasting van de bodem te voorkomen, 
danwel de bodem te saneren en de gevolgen van verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk 
ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk  
van de ernst van de verontreiniging of de spoedeisendheid. 
 
Een overzicht van de toetsingsresultaten staat weergegeven in de volgende tabellen. 
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Tabel 3: Toetsingsresultaten grond 

(Meng)monster met 
boringen 

Diepte 
(m -mv) 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Analysepakket > Achtergrond-
waarde 

> Tussen-
waarde 

> Interventie-
waarde 

Onverdacht terrein       

M1 (boringen 1,2,8 en 
12 t/m 16) 

0,0 - 0,5 – standaardpakket en 
PFAS 

– – – 

M2 (boringen 6,7,29 en 
33 t/m 37) 

0,0 - 0,5 – standaardpakket en 
PFAS 

– – – 

M3 (boringen 4,5,21, 
22,24,28,31,32) 

0,0 - 0,4 – standaardpakket en 
PFAS 

– – – 

M4 (boringen 17 t/m 
20,23,25,27) 

0,0 - 0,5 – standaardpakket – – – 

M5 (boringen 4 t/m 7, 
11) 

0,3 - 1,0 – standaardpakket en 
PFAS 

– – – 

M6 (boringen 1,2,3,8,9)  0,2 - 1,0 – standaardpakket – – – 

M7 (boringen 4,6,7,11) 1,0 - 1,5 – standaardpakket – – – 

M8 (boringen 1,2,8) 1,0 - 1,5 – standaardpakket – – – 

Puinpad       

M11 (boringen A1 t/m 
A5) 

0,3 - 1,0 – (onder puinlaag) standaardpakket – – – 

Erfverharding 
(Asserstraat 25/27) 

      

M21 (boringen B1,B2) 0,0 - 0,5 matig puin- en 
plastichoudend 

standaardpakket en 
PFAS 

– – – 

M22 (boringen B3,B4) 0,0 - 0,5 – standaardpakket cadmium, zink – – 

Erfverharding 
(Asserstraat 21/23) 

      

M31 (boring C1) 0,0 - 0,5 matig puinhoudend standaardpakket PAK, minerale 
olie 

– – 

M32 (boringen C2 t/m 
C4) 

0,0 - 0,5 – standaardpakket – – – 

� : Geen zintuiglijke waarnemingen / geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
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Tabel 4: Toetsingsresultaten grondwater 

Peilbuis Filterdiepte 
(m -mv) 

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Analysepakket > Streefwaarde > Tussen-
waarde 

> Interventie-
waarde 

Onverdacht 
terrein 

      

1 1,5 - 2,5 – standaardpakket barium – – 

2 1,5 - 2,5 – standaardpakket – – – 

3 1,5 - 2,5 – standaardpakket – – – 

4 1,5 - 2,5 – standaardpakket – – – 

5 1,3 - 2,3 – standaardpakket barium – – 

6 1,3 - 2,3 – standaardpakket – – – 

7 1,0 - 2,0 – standaardpakket barium, zink – – 

� : Geen zintuiglijke waarnemingen / geen van de onderzochte parameters overschrijdt de betreffende toetsingswaarde 
 
 

Tabel 5: Toetsingsresultaten waterbodem 

Mengmonster met 
slibsteken  

Zintuiglijke 
waarnemingen 

Analysepakket Toepassen op 
landbodem 

Verspreidbaar 
aangrenzende 

percelen 

Toepassen in 
oppervlakte-

water 

Verspreiden in 
zoet 

oppervlaktewater 

M41 (S1 t/m S10) – standaardpakket Altijd toepasbaar Verspreidbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

M42 (S11 t/m S20) – standaardpakket Altijd toepasbaar Verspreidbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

M43 (S21 t/m S30) – standaardpakket 
en PFAS Altijd toepasbaar Verspreidbaar Altijd toepasbaar Verspreidbaar 

 
Tabel 6: Gewogen gehalten asbest (grove + fijne fractie) 

Asbest-
inspectiegat 

Analyse m
onster 

fijne fractie 

Analysem
onsters 

grove fractie 

Traject     
(m -mv) 

Gewogen gehalte asbest grove 
fractie (>20 mm) (mg/kg d.s.) 

G
ew

ogen gehalte 
asbest fijne fractie 
(< 20 m

m
) (m

g/kg d.s.) 

G
ew

ogen gehalte 
asbest grove + fijne 
fractie (m

g/kg d.s.) 

serpentijn
1 

am
fibool 2 

A1 t/m A5 M12 - 0,0 - 0,5 - - 48 48 

B1 en B2 M23 - 0,0 - 0,5 - - < 0,5 < 0,5 

C1 M33 - 0,0 - 0,5 - - < 0,6 < 0,6 

Toelichting bij tabel: 
na: niet aantoonbaar; 
1: serpentijnasbest = chrysotiel; 
2: amfiboolasbest = amosiet, crocidoliet, anthofilliet, tremoliet en actinoliet. 
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4.2 Interpretatie 
Onverdacht terrein 
Zintuiglijk zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op het voorkomen van een 
bodemverontreiniging.  
 
In zowel de mengmonsters van de bovengrond als van de ondergrond is voor geen van de 
onderzochte parameters een gehalte boven de achtergrondwaarde aangetoond (M1 t/m M8). 
 
In het grondwater (peilbuizen 1 t/m 7) zijn maximaal licht verhoogde concentraties barium en/of 
zink gemeten.  
 
Puinpad tussen Asserstraat 27 en 29 
Bij alle vijf de asbestinspectiegaten (A1 t/m A5) is een puinverharding van 30 tot 50 cm dikte 
aangetroffen. Onder deze puinverharding zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden 
op het voorkomen van een bodemverontreiniging. 
 
In de zandlaag onder de puinverharding (M11) is voor geen van de onderzochte parameters 
een gehalte boven de achtergrondwaarde gemeten.  
 
In de puinverharding is een gewogen asbestgehalte van 48 mg/kg d.s. gemeten (fijne fractie; 
M12). Bij asbestgehalten gelijk aan of beneden de 50 mg/kg d.s. is geen verder onderzoek 
noodzakelijk. Er is geen sprake van een asbesthoudend puinpad (het gehalte aan asbest blijft 
beneden de 100 mg/kg d.s.).   
 
Erfverharding (Asserstraat 25/27) 
Bij de asbestinspectiegaten B1 en B2 is de bovengrond matig puin- en/of plastichoudend; bij de 
asbestinspectiegaten B3 en B4 zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op het 
voorkomen van een bodemverontreiniging. 
 
In de matig puin- en plastichoudende bovengrond (M21) is voor geen van de onderzochte 
parameters een gehalte boven de achtergrondwaarde gemeten. Asbest is evenmin in deze 
matig puinhoudende grondlaag aangetroffen (M23). 
In de zintuiglijk schone bovengrond bij de asbestinspectiegaten B3 en B4 (M22) zijn licht 
verhoogde gehalten aan cadmium en zink aangetroffen.  
 
Erfverharding (Asserstraat 21/23) 
Bij asbestinspectiegat C1 is de bovengrond matig puinhoudend; bij de asbestinspectiegaten C2 
t/m C4 zijn geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op het voorkomen van een 
bodemverontreiniging. 
 
In de matig puinhoudende bovengrond (M31) zijn licht verhoogde gehalten aan PAK en 
minerale olie aangetroffen. Het gehalte aan asbest in deze puinhoudende bovengrond (M33) 
blijft benden de detectiegrens. 
In de zintuiglijk schone bovengrond bij de asbestinspectiegaten C2 t/m C4 (M32) is voor geen 
van de onderzochte parameters een gehalte boven de achtergrondwaarde gemeten. 
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Sloten/greppels 
In de bemonsterde sloten en greppels is geen slib en geen slibbijmenging waargenomen. In de 
drie samengestelde mengmonsters van de top van de waterbodem (betreft humeuze 
zandgrond) zijn geen overschrijdingen van de achtergrondwaarden gemeten (M41 t/m M43).  
 
Opmerking asbestcertificaat (grond) 
De schatting van het vochtpercentage in het veld blijkt lager te zijn dan de meting op het 
laboratorium, waardoor na droging op het laboratorium minder dan de in de NEN 5707 vereiste 
hoeveelheid van 10 kg d.s. monstermateriaal is aangeleverd (M23 en M33; 9,9 en 9,0 kg). 
Aangezien alle bij de asbestinspectiegaten vrijgekomen grond is gezeefd in het veld (circa 70 
kg per asbestinspectiegat), er geen asbestverdachte materialen in de grove fractie zijn 
aangetroffen en de analyse heeft aangetoond dat in de fijne fractie evenmin asbest voorkomt, 
verwachten wij niet dat deze afwijking op de norm invloed heeft op het analyseresultaat.  
 
Verklaring verhoogde waarden in grond en grondwater 
In bebouwde omgeving worden regelmatig licht verhoogde gehalten in de bovengrond 
aangetroffen. Dit is vaak het gevolg van jarenlange activiteiten op en rond het terrein, waardoor 
verhoogde gehalten van een groot aantal stoffen zijn ontstaan. Vaak gaan de verhoogde gehalten 
samen met de aanwezigheid van puin in de bodem. De hier aangetroffen licht verhoogde gehalten 
aan metalen, PAK en/of minerale olie in de bovengrond ter plaatse van de erfverhardingen 
moeten vermoedelijk in dit licht worden bezien. 
 
In het grondwater zijn verspreid over het terrein licht verhoogde concentraties barium en/of zink 
gemeten. In ondiep grondwater worden zware metalen (waaronder barium en zink) vrij 
regelmatig aangetroffen in gehalten die de toetsingswaarden overschrijden. Er is in deze 
gevallen doorgaans sprake van een van nature verhoogde achtergrondwaarde. Wij gaan ervan 
uit dat dat ook hier het geval is en de licht verhoogde concentraties barium en zink behoeven 
derhalve niet nader te worden onderzocht. 
De in de eerdere bodemonderzoeken aangetroffen matig tot sterk verhoogde concentraties 
zware metalen in het grondwater zijn bij onderhavig onderzoek niet bevestigd.  
 
PFAS 
In de op PFAS geanalyseerde grond- en waterbodemmonsters zijn geen gehalten aan PFAS 
boven de achtergrondwaarde gemeten. Wel overschrijden de gehalten aan PFOA en PFOS in 
de bovengrond (M1 t/m M3), in de puinhoudende grond bij de erfverharding (M21) en in de 
waterbodem (M43) de detectiegrens (zijnde gehalten boven de 0,1 µg/kg d.s.). In de onder-
grond (M5) blijven de gehalten aan PFAS allen beneden de detectiegrens.  

4.3 Toetsing hypothese 
Uit het voorgaande blijkt dat de hypothese "niet verdacht" voor het niet verdachte terreindeel dient 
te worden verworpen. De gemeten overschrijdingen van de streefwaarde zijn echter dermate 
gering en bovendien zeer waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong (barium en zink in grondwater), 
dat zij vanuit milieukundig oogpunt geen bezwaar vormen. Nader onderzoek is daarom niet 
noodzakelijk. 
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Voor wat betreft de verdachte punten zijn de verwachte stoffen niet aangetroffen in zodanige 
concentraties dat nader onderzoek noodzakelijk is. 
 
De vooraf opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ voor wat betreft de aanwezigheid van 
asbest ter hoogte van de beide erfverhardingen en het puinpad, kan worden verworpen. In de 
puinhoudende bovengrond en in de puinverharding is geen asbest boven de 50 mg/kg d.s. 
aangetoond. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend 
onderzoek. 
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5 Conclusies 
In opdracht van gemeente Tynaarlo is een verkennend milieukundig (water)bodemonderzoek 
verricht ter plaatse van een gebied ten zuiden van Vries (Vries-Zuid). De aanleiding voor het 
uitvoeren van een (water)bodemonderzoek is de voorgenomen woningbouw in het gebied. 
 
Uit het onderzoek blijkt het volgende: 
� ter hoogte van het onverdachte terreindeel zijn zintuiglijk geen afwijkingen waargenomen 

die kunnen duiden op het voorkomen van een bodemverontreiniging. Het pad tussen de 
Asserstraat 27 en 29 is verhard met een laag van 30 tot 50 cm puin en ter hoogte van de 
beide erfverhardingen is de bovengrond plaatselijk matig puin- en/of plastichoudend. In de 
sloten en greppels is geen slib of een slibbijmenging aangetroffen; 

� in de boven- en ondergrond en in de waterbodem zijn geen gehalten boven de 
achtergrondwaarde aangetroffen; 

� in de bovengrond en in de waterbodem liggen de gehalten aan PFAS beneden de 
achtergrondwaarde, maar overschrijden de gehalten aan PFOA en PFOS wel de 
detectiegrens; in de ondergrond ligt het gehalte aan PFAS beneden de detectiegrens; 

� in het grondwater zijn maximaal licht verhoogde concentraties barium en/of zink gemeten; 
� ter hoogte van de beide erfverhardingen zijn in de bovengrond maximaal licht verhoogde 

gehalten aan zware metalen, PAK en/of minerale olie gemeten. Het gehalte aan asbest in 
de matig puinhoudende bovengrond blijft op beide deellocatie beneden de detectiegrens; 

� in de puinverharding van het puinpad blijft het gehalte aan asbest (gemeten in de fijne 
fractie) beneden de grens voor verder onderzoek. In de onderliggende zandlaag zijn geen 
gehalten boven de achtergrondwaarde gemeten. 

 
De hypothese "niet verdacht" voor het niet verdachte terreindeel dient te worden verworpen. De 
gemeten overschrijdingen van de streefwaarde zijn echter dermate gering en bovendien zeer 
waarschijnlijk van natuurlijke oorsprong (barium en zink in grondwater), dat zij vanuit milieukundig 
oogpunt geen bezwaar vormen. Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk. 
 
Voor wat betreft de verdachte punten zijn de verwachte stoffen niet aangetroffen in zodanige 
concentraties dat nader onderzoek noodzakelijk is. 
 
De vooraf opgestelde hypothese ‘verdachte locatie’ voor wat betreft de aanwezigheid van 
asbest ter hoogte van de beide erfverhardingen en het puinpad, kan worden verworpen. In de 
puinhoudende bovengrond en in de puinverharding is geen asbest boven de 50 mg/kg d.s. 
aangetoond. De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend 
onderzoek. 
 
Op basis van de resultaten van het bodemonderzoek is de locatie zonder verder onderzoek 
en/of sanerende maatregelen, geschikt voor de voorgenomen bestemmingswijziging 
(woningbouw).  
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Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond, die kunnen leiden tot 
extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen bij grondverzet zoveel mogelijk grond op de locatie te 
hergebruiken. 

 Indien bij eventuele graafwerkzaamheden op deze locatie grond vrijkomt, die elders zal worden 
hergebruikt, is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Ten aanzien van het Besluit bodemkwaliteit is de 
gemeente het bevoegd gezag.   

Omdat in de bovengrond en in de waterbodem gehalten aan PFAS boven de detectiegrens zijn gemeten, 
mag deze grond bij vrijkomen niet in grondwaterbeschermingsgebieden worden toegepast (hiervoor geldt 
als norm de bepalingsgrens van 0,1 µg/kg d.s.).   
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100

150

200

1

2

3

4

5

gras1016

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

976

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingeel, 
Edelmanboor

916

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

816

Boring: 10

Datum: 16-12-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingeel, 
Edelmanboor

-150

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

-200

Boring: 11

X: 234975,87 Y: 565073,61

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,597

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras960

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

910

Zand, matig fijn, matig siltig, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie, neutraal bruingeel, 
Edelmanboor

860

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

760

Boring: 12

X: 235004,53 Y: 564848,78

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,408

0

50

1

gras1041

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

991



Projectcode: SOL010926

Projectnaam: Asserstraat Vries
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

X: 234936,42 Y: 564881,99

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,516

0

50

1

gras1052

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

1002

Boring: 14

X: 234910,83 Y: 564851,34

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,615

0

50

1

gras1061

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

1011

Boring: 15

X: 234901,32 Y: 564917,93

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,463

0

50

1

gras1046

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

1001

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

996

Boring: 16

X: 234967,75 Y: 564911,11

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,489

0

50

1

gras1049

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

1004

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

999



Projectcode: SOL010926

Projectnaam: Asserstraat Vries
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

X: 234969,29 Y: 564950,15

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,237

0

50

1

gras1024

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

979

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

974

Boring: 18

X: 234943,00 Y: 564951,22

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,267

0

50

1

gras1027

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

977

Boring: 19

X: 234873,65 Y: 564958,65

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,197

0

50

1

gras1020

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

970

Boring: 20

X: 234831,04 Y: 564964,97

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,235

0

50

1

gras1023

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

973
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 21

X: 234777,87 Y: 564978,72

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,334

0

50

1

gras1033

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

993

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

983

Boring: 22

X: 234778,78 Y: 565028,68

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,359

0

50

1

gras1036

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

996

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

986

Boring: 23

X: 234879,04 Y: 564971,23

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,131

0

50

1

gras1013

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

968

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

963

Boring: 24

X: 234881,09 Y: 565023,78

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,758

0

50

1

gras976

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

936

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

926
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Projectnaam: Asserstraat Vries
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 25

X: 234947,05 Y: 564965,44

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,184

0

50

1

gras1018

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

978

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

968

Boring: 26

X: 234952,34 Y: 565017,52

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,006

0

50

1

gras1001

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

961

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

951

Boring: 27

X: 235013,18 Y: 564963,80

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,144

0

50

1

gras1014

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

974

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

964

Boring: 28

X: 235021,31 Y: 565014,04

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,834

0

50

1

gras983

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

943

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

933



Projectcode: SOL010926

Projectnaam: Asserstraat Vries
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 29

X: 235015,48 Y: 565039,96

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,844

0

50

1

gras984

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

944

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

934

Boring: 30

X: 234996,90 Y: 565036,78

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,834

0

50

1

gras983

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

943

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

933

Boring: 31

X: 234902,02 Y: 565043,18

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,837

0

50

1

gras984

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

944

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

934

Boring: 32

X: 234830,27 Y: 565048,43

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,982

0

50

1

gras998

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

958

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
bruingeel, Edelmanboor

948



Projectcode: SOL010926

Projectnaam: Asserstraat Vries

Pagina 9Pagina 9 / 13

getekend volgens NEN 5104

Boring: 33

X: 234831,79 Y: 565082,70

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,798

0

50

1

gras980

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

930

Boring: 34

X: 234846,98 Y: 565113,66

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,857

0

50

1

gras986

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

936

Boring: 35

X: 234947,86 Y: 565106,74

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP8,86

0

50

1

gras886

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

836

Boring: 36

X: 234909,10 Y: 565084,65

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,083

0

50

1

gras908

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

858



Projectcode: SOL010926

Projectnaam: Asserstraat Vries
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 37

X: 235004,20 Y: 565086,26

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP9,22

0

50

1

gras922

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

872

Boring: 38

X: 234829,36 Y: 565101,43

Datum: 25-02-2020

0

50

100

1

2

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
roestoranje, Edelmanboor

-100

Boring: 39

X: 234827,91 Y: 565117,05

Datum: 25-02-2020

0

50

100

1

2

3

gazon0

Zand, matig fijn, matig siltig, 
matig humeus, geen olie-water 
reactie, donker bruingrijs, 
Edelmanboor

-70

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig roesthoudend, geen 
olie-water reactie, neutraal 
roestoranje, Edelmanboor-100

Boring: A1

X: 234843,04 Y: 564899,65

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,905

0

50

100

1

puin1090

Geen olie-water reactie, Schep, 
Puinverharding

1040

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

990



Projectcode: SOL010926

Projectnaam: Asserstraat Vries
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getekend volgens NEN 5104

Boring: A2

X: 234871,76 Y: 564897,77

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,712

0

50

100

1

2

puin1071

Geen olie-water reactie, Schep, 
Puinverharding

1021

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

1001

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

971

Boring: A3

X: 234902,71 Y: 564895,61

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,739

0

50

100

150

200

1

2

3

4

puin1074

Geen olie-water reactie, Schep, 
Puinverharding

1024

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

924

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

874

Boring: A4

X: 234938,00 Y: 564893,11

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,596

0

50

100

1

2

puin1060

Geen olie-water reactie, Schep, 
Puinverharding

1030

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

1010

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

960

Boring: A5

X: 234994,82 Y: 564889,19

Datum: 16-12-2019

Z:              m NAP10,632

0

50

100

1

2

puin1063

Geen olie-water reactie, Schep, 
Puinverharding

1033

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
brokken leem, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Edelmanboor

1013

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
geelbruin, Edelmanboor

963



Projectcode: SOL010926

Projectnaam: Asserstraat Vries
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getekend volgens NEN 5104

Boring: B1

X: 234826,74 Y: 564909,14

Datum: 17-12-2019

Z:              m NAP10,895

0

50

100

1

2

gras1090

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, matig 
puinhoudend, matig 
plastichoudend, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Schep

1040

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

990

Boring: B2

X: 234825,35 Y: 564917,03

Datum: 17-12-2019

Z:              m NAP10,783

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras1078

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Schep

1028

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

878

Boring: B3

X: 234811,32 Y: 564953,62

Datum: 17-12-2019

Z:              m NAP10,251

0

50

100

1

2

gras1025

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Schep

975

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

925

Boring: B4

X: 234812,50 Y: 564967,90

Datum: 17-12-2019

Z:              m NAP10,356

0

50

100

1

2

gras1036

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Schep

986

Zand, matig fijn, matig siltig, 
geen olie-water reactie, neutraal 
beigebruin, Edelmanboor

936
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getekend volgens NEN 5104

Boring: C1

X: 234780,26 Y: 565082,17

Datum: 17-12-2019

Z:              m NAP10,133

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak1013

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, matig 
puinhoudend, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Schep

963

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

913

Leem, sterk zandig, geen 
olie-water reactie, neutraal 
bruingrijs, Edelmanboor

813

Boring: C2

X: 234800,42 Y: 565083,52

Datum: 17-12-2019

Z:              m NAP10,009

0

50

100

1

2

braak1001

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Schep

951

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

901

Boring: C3

X: 234815,34 Y: 565085,67

Datum: 17-12-2019

Z:              m NAP12,983

0

50

100

1

2

braak1298

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Schep

1248

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

1198

Boring: C4

X: 234811,63 Y: 565068,80

Datum: 17-12-2019

Z:              m NAP13,109

0

50

100

1

2

braak1311

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, geen olie-water 
reactie, donker beigebruin, 
Schep

1261

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

1211
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getekend volgens NEN 5104

Boring: S01

X: 234848,04 Y: 564855,31
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,584
0

50

100

1

braak1058

Geen olie-water reactie

1003

Water, geen olie-water reactie
998

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

958

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

948

Boring: S02

X: 234916,75 Y: 564849,10
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,699
0

50
1

braak1070

Geen olie-water reactie

1035

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig990

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

980

Boring: S03

X: 234993,14 Y: 564842,39
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,524
0

50
1

braak1052

Geen olie-water reactie

1022

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

992

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

962

Boring: S04

X: 234864,23 Y: 564894,96
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,39
0

50

100
1

braak1039

Geen olie-water reactie

974

Water, geen olie-water reactie959

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

939

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

909
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getekend volgens NEN 5104

Boring: S05

X: 234933,38 Y: 564890,61
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,346
0

50

100

1

braak1035

Geen olie-water reactie

973

Water, geen olie-water reactie960

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

940

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

915

Boring: S06

X: 234998,19 Y: 564886,38
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,357
0

50

100

1

braak1036

Geen olie-water reactie

976

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

956

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

926

Boring: S07

X: 234850,28 Y: 564903,08
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,814
0

50

100

1

braak1081

Geen olie-water reactie

1021

Zand, matig fijn, sterk siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig976

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

971

Boring: S08

X: 234924,00 Y: 564898,37
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,752
0

50

100

1

braak1075

Geen olie-water reactie

1035

Zand, matig fijn, sterk siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig995

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

975
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Boring: S09

X: 234988,10 Y: 564894,05
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,698
0

50

100

1

braak1070

Geen olie-water reactie

1020

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

990

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

970

Boring: S10

X: 235015,07 Y: 564906,68
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP14,289
0

50

100

1

braak1429

Geen olie-water reactie

1399

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig1359

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

1329

Boring: S11

X: 235021,26 Y: 564985,74
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP11,195
0

50

100

1

braak1119

Geen olie-water reactie

1064

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

1019

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

1009

Boring: S12

X: 235017,91 Y: 564950,10
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,395
0

50

100

1

braak1040

Geen olie-water reactie

980

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Edelmanboor

950

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

930
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Boring: S13

X: 235000,71 Y: 564921,95
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,735
0

50

100

1

braak973

Geen olie-water reactie

934

Water, geen olie-water reactie923

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

913

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

873

Boring: S14

X: 234940,03 Y: 564926,31
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,802
0

50

100

1

braak980

Geen olie-water reactie

950

Water, geen olie-water reactie940

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

900

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

880

Boring: S15

X: 234858,54 Y: 564932,51
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,817
0

50

100

1

braak982

Geen olie-water reactie

922

Water, geen olie-water reactie912

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

882

Zand, matig fijn, zwak siltig,
brokken leem, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Zuigerboor handmatig

872

Boring: S16

X: 234809,21 Y: 564955,51
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP10,075
0

50

100

1

braak1007

Geen olie-water reactie

968

Water, geen olie-water reactie957

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

927

Zand, matig fijn, zwak siltig,
brokken leem, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Zuigerboor handmatig

897
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Boring: S17

X: 234793,87 Y: 564970,59
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,818
0

50

100

1

braak982

Geen olie-water reactie

942

Water, geen olie-water reactie932

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, matig
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

902

Zand, matig fijn, zwak siltig,
brokken leem, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Zuigerboor handmatig

872

Boring: S18

X: 234770,30 Y: 564995,97
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,445
0

50

100

150

1

braak944

Geen olie-water reactie

894

Water, geen olie-water reactie

844

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

824

Zand, matig fijn, zwak siltig,
brokken leem, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Zuigerboor handmatig

774

Boring: S19

X: 234982,97 Y: 565021,54
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP8,601
0

50

100

1

braak860

Geen olie-water reactie

820

Water, geen olie-water reactie810

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, sterk
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

770

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

760

Boring: S20

X: 234895,21 Y: 565026,75
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,525
0

50

100

1

braak952

Geen olie-water reactie

922

Water, geen olie-water reactie907

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, sterk
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

892

Zand, matig fijn, zwak siltig,
geen olie-water reactie,
beigegeel, Zuigerboor
handmatig

852
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Boring: S21

X: 235021,97 Y: 565046,12
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP8,405
0

50

100

150

1

braak840

Geen olie-water reactie

720

Water, geen olie-water reactie
715

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, sterk
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

710

Leem, zwak zandig, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Edelmanboor

690

Boring: S22

X: 235011,51 Y: 565084,65
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,598
0

50

100

150

1

braak960

Geen olie-water reactie

840

Water, geen olie-water reactie
835

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, sterk
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

830

Leem, zwak zandig, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Edelmanboor

810

Boring: S23

X: 234990,89 Y: 565108,98
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,664
0

50

100

1

braak966

Geen olie-water reactie

906

Water, geen olie-water reactie
901

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

886

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

866

Boring: S24

X: 234952,47 Y: 565105,90
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP7,841
0

50

100

1

braak784

Geen olie-water reactie

724

Water, geen olie-water reactie
719

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

704

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

684
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Boring: S25

X: 234916,47 Y: 565117,62
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP4,528
0

50

100
1

braak453

Geen olie-water reactie

373

Water, geen olie-water reactie
368

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, sterk
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

353

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

333

Boring: S26

X: 234876,91 Y: 565121,01
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP6,39
0

50

100
1

braak639

Geen olie-water reactie

559

Water, geen olie-water reactie
554

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, sterk
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

539

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

519

Boring: S27

X: 234850,46 Y: 565121,65
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP7,432
0

50
1

braak743

Geen olie-water reactie

713

Water, geen olie-water reactie
708

Zand, matig fijn, zwak siltig,
matig humeus, sterk
plantenresten houdend, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

688

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

673

Boring: S28

X: 234848,61 Y: 565090,12
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,756
0

50
1

braak976

Geen olie-water reactie

946

Water, geen olie-water reactie
941

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

926

Zand, matig fijn, zwak siltig,
brokken leem, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Edelmanboor

891
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Boring: S29

X: 234877,15 Y: 565088,89
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,731
0

50

1

braak973

Geen olie-water reactie
953

Water, geen olie-water reactie
948

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

933

Zand, matig fijn, zwak siltig,
brokken leem, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Edelmanboor

898

Boring: S30

X: 234909,48 Y: 565086,74
Datum: 18-12-2019

Z:              m NAP9,331
0

50 1

braak933

Geen olie-water reactie
913

Water, geen olie-water reactie903

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, geen
olie-water reactie, grijsbruin,
Zuigerboor handmatig

863

Zand, matig fijn, zwak siltig,
brokken leem, geen
olie-water reactie, beigegeel,
Edelmanboor

853



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Lievense Milieu B.V.
J.C. Pleumeekers
Postbus 422
8901 BE  Leeuwarden

Uw projectnaam : Asserstraat Vries
Uw projectnummer : SOL010926
SYNLAB rapportnummer : 13168286, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : PE4ACPIC

Rotterdam, 07-01-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
SOL010926. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 18 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 01 (0-50) 02 (0-50) 08 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-45) 16 (0-45)
002 Grond (AS3000) M2 06 (0-50) 07 (0-50) 29 (0-40) 33 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50)
003 Grond (AS3000) M3 04 (0-30) 05 (0-30) 21 (0-40) 22 (0-40) 24 (0-40) 28 (0-40) 31 (0-40) 32 (0-40)
004 Grond (AS3000) M4 17 (0-45) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 23 (0-45) 25 (0-40) 27 (0-40)
005 Grond (AS3000) M5 04 (30-50) 04 (50-100) 05 (30-50) 05 (50-100) 06 (50-100) 07 (50-100) 11 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 78.7 74.7 78.7 75.7 84.4
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.1 5.8 4.8 6.5 0.8

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 4.0 6.1 3.7 5.4 1.9

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2 0.22 0.28 <0.2
kobalt mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
koper mg/kgds S 5.6 <5 6.0 5.7 <5
kwik mg/kgds S <0.05 <0.05 0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds S 15 15 20 16 <10
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 3.1 <3 3.3 3.1 3.5
zink mg/kgds S 27 <20 26 27 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.03 0.01 0.01 0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.10 0.03 0.04 0.02 <0.01
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.04 0.02 1) 0.02 0.01 <0.01
chryseen mg/kgds S 0.04 0.02 1) 0.02 0.01 <0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03 0.02 0.02 0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04 0.01 0.02 0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04 0.02 0.02 0.01 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03 1) 0.02 0.02 <0.01 <0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.364 2) 0.164 2) 0.184 2) 0.101 2) 0.07 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 101 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 138 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 153 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1
PCB 180 µg/kgds S <1 <1 <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Lievense Milieu B.V.

Asserstraat Vries
SOL010926
13168286

18-12-2019

J.C. Pleumeekers

18-12-2019

07-01-2020

Blad 3 van 18

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 01 (0-50) 02 (0-50) 08 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-45) 16 (0-45)
002 Grond (AS3000) M2 06 (0-50) 07 (0-50) 29 (0-40) 33 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50)
003 Grond (AS3000) M3 04 (0-30) 05 (0-30) 21 (0-40) 22 (0-40) 24 (0-40) 28 (0-40) 31 (0-40) 32 (0-40)
004 Grond (AS3000) M4 17 (0-45) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 23 (0-45) 25 (0-40) 27 (0-40)
005 Grond (AS3000) M5 04 (30-50) 04 (50-100) 05 (30-50) 05 (50-100) 06 (50-100) 07 (50-100) 11 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.34 3) 0.35 3) 0.33 3) 0.14 3)

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.26 3) 0.24 3) 0.21 3) 0.14 3)

Adviespakket PFAS 30
componenten

zie bijlage zie bijlage zie bijlage zie bijlage

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het
resultaat vergroot.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. Deze berekening is uitgevoerd door

SYNLAB A&S B.V. (Rotterdam). De analyse is uitbesteed.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (30-50) 03 (50-100) 08 (20-50) 08 (50-100) 09 (40-50) 09 (50-100)
007 Grond (AS3000) M7 04 (100-150) 06 (100-150) 07 (100-150) 11 (100-150)
008 Grond (AS3000) M8 01 (100-150) 02 (100-150) 08 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006 007 008

droge stof gew.-% S 83.6 86.8 83.3
gewicht artefacten g S <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.0 <0.5 0.5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.3 9.8 2.5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20 <20 <20
cadmium mg/kgds S <0.2 <0.2 <0.2
kobalt mg/kgds S <1.5 1.7 <1.5
koper mg/kgds S <5 <5 <5
kwik mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05
lood mg/kgds S <10 <10 <10
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S 6.0 5.2 <3
zink mg/kgds S <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
fenantreen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
fluoranteen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
chryseen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.07 2) 0.07 2) 0.07 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 101 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 138 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 153 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 180 µg/kgds S <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) M6 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (30-50) 03 (50-100) 08 (20-50) 08 (50-100) 09 (40-50) 09 (50-100)
007 Grond (AS3000) M7 04 (100-150) 06 (100-150) 07 (100-150) 11 (100-150)
008 Grond (AS3000) M8 01 (100-150) 02 (100-150) 08 (100-150)

Analyse Eenheid Q 006 007 008

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C30-C40 mg/kgds <5 <5 <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 <20 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

008 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Analyse uitbesteed
som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
Adviespakket PFAS 30
componenten

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8059873 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8059900 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8059870 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8059830 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8060165 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8060186 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8059866 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8060189 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8059986 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8059985 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8059663 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8059990 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8059997 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8060005 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8059987 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8059674 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
003 Y8060081 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
003 Y8060009 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
003 Y8060037 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
003 Y8060026 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
003 Y8059999 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
003 Y8060097 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
003 Y8060008 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
003 Y8060121 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
004 Y8060155 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
004 Y8059995 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
004 Y8059994 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
004 Y8060172 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
004 Y8060182 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
004 Y8059992 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
004 Y8060140 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
005 Y8059846 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
005 Y8059669 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
005 Y8059852 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
005 Y8059667 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
005 Y8060106 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
005 Y8059993 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
005 Y8060114 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
006 Y8060188 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
006 Y8060175 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
006 Y8060177 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
006 Y8060117 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
006 Y8060185 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
006 Y8059903 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
006 Y8060110 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
006 Y8060170 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
007 Y8060089 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

007 Y8059671 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
007 Y8059660 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
007 Y8059982 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
008 Y8060183 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
008 Y8060179 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
008 Y8059901 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Lievense Milieu B.V.
J.C. Pleumeekers
Postbus 422
8901 BE  Leeuwarden

Uw projectnaam : Asserstraat Vries
Uw projectnummer : SOL010926
SYNLAB rapportnummer : 13168289, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : PZT1VHPD

Rotterdam, 30-12-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
SOL010926. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M11 A1 (50-100) A2 (50-70) A3 (50-70) A4 (30-50) A5 (30-50)
002 Grond (AS3000) M21 B1 (0-50) B2 (0-50)
003 Grond (AS3000) M22 B3 (0-50) B4 (0-50)
004 Grond (AS3000) M31 C1 (0-50)
005 Grond (AS3000) M32 C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

droge stof gew.-% S 79.3 78.8 69.5 81.2 76.2
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.1 4.1 7.7 5.8 6.6

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 1.6 2.6 5.7 2.7 6.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20 25 39 23 <20
cadmium mg/kgds S <0.2 0.22 0.53 0.24 0.22
kobalt mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5
koper mg/kgds S <5 6.7 14 6.1 5.4
kwik mg/kgds S <0.05 0.05 0.07 <0.05 0.05
lood mg/kgds S 11 21 33 25 16
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
nikkel mg/kgds S <3 3.9 4.9 4.1 <3
zink mg/kgds S <20 57 100 30 26

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 0.82 4) <0.01
fenantreen mg/kgds S 0.04 0.15 0.10 0.09 4) 0.01
antraceen mg/kgds S 0.01 0.04 0.02 0.03 <0.01
fluoranteen mg/kgds S 0.15 0.37 0.26 0.17 0.04 4)

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.10 0.17 0.12 0.09 0.01 4)

chryseen mg/kgds S 0.07 0.16 0.13 0.09 0.02 4)

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05 0.12 0.09 0.08 0.03
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07 0.16 0.09 0.12 0.02
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06 0.14 0.10 4) 0.16 0.03 4)

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05 0.13 0.10 0.14 0.03
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 0.607 1) 1.447 1) 1.017 1) 1.79 1) 0.204 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1 <2.1 5) <1
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1 <2.4 5) <1
PCB 101 µg/kgds S <1 <1 <1 <1.9 5) <1
PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1 <2.2 5) <1
PCB 138 µg/kgds S <1 <1 <1 <2.1 5) <1
PCB 153 µg/kgds S <1 <1 <1 <1.5 5) <1
PCB 180 µg/kgds S <1 <1 <1 <2.1 5) <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M11 A1 (50-100) A2 (50-70) A3 (50-70) A4 (30-50) A5 (30-50)
002 Grond (AS3000) M21 B1 (0-50) B2 (0-50)
003 Grond (AS3000) M22 B3 (0-50) B4 (0-50)
004 Grond (AS3000) M31 C1 (0-50)
005 Grond (AS3000) M32 C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1) 10.01 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 12 <5 47 <5
fractie C22-C30 mg/kgds <5 15 10 230 <5
fractie C30-C40 mg/kgds 6 16 12 660 6) <5
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20 40 20 940 <20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN
PFBA (perfluorbutaanzuur) µg/kgds 0.18
PFPeA (perfluorpentaanzuur) µg/kgds <0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur) µg/kgds <0.1
PFHpA
(perfluorheptaanzuur)

µg/kgds <0.1

PFOA lineair
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds 0.29

PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

µg/kgds <0.1

som PFOA (0.7 factor) µg/kgds 0.36 2)

PFNA (perfluornonaanzuur) µg/kgds <0.1
PFDA (perfluordecaanzuur) µg/kgds <0.1
PFUnDA
(perfluorundecaanzuur)

µg/kgds <0.1

PFDoDA
(perfluordodecaanzuur)

µg/kgds <0.1

PFTrDA
(perfluortridecaanzuur)

µg/kgds <0.1

PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

µg/kgds <0.1

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

µg/kgds <0.1

PFODA
(perfluoroctadecaanzuur)

µg/kgds <0.1

PFBS
(perfluorbutaansulfonzuur)

µg/kgds <0.1

PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

µg/kgds <0.1

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

µg/kgds <0.1

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

µg/kgds <0.1

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds 0.67

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kgds 0.14 3)

som PFOS (0.7 factor) µg/kgds 0.81 2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M11 A1 (50-100) A2 (50-70) A3 (50-70) A4 (30-50) A5 (30-50)
002 Grond (AS3000) M21 B1 (0-50) B2 (0-50)
003 Grond (AS3000) M22 B3 (0-50) B4 (0-50)
004 Grond (AS3000) M31 C1 (0-50)
005 Grond (AS3000) M32 C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PFDS
(perfluordecaansulfonzuur)

µg/kgds <0.1

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds <0.1

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds <0.1

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds <0.1

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

µg/kgds <0.1

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds <0.1

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

µg/kgds <0.1

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds <0.1

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kgds <0.1

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

µg/kgds <0.1
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Paraaf :
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot.
4 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
5 De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
6 Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Idem
lood Grond (AS3000) Idem
molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
PFBA (perfluorbutaanzuur) Grond (AS3000) Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFOA vertakt
(perfluoroctaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOA (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFNA (perfluornonaanzuur) Grond (AS3000) Idem
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PFDA (perfluordecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFTeDA
(perfluortetradecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxDA
(perfluorhexadecaanzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) Grond (AS3000) Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
PFPeS
(perfluorpentaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHxS
(perfluorhexaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFHpS
(perfluorheptaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS lineair
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

PFOS vertakt
(perfluoroctaansulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

som PFOS (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) Grond (AS3000) Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer
sulfonzuur)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSAA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

EtFOSAA (n-ethyl
perfluoroctaansulfonamide
acetaat)

Grond (AS3000) Idem

PFOSA
(perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

MeFOSA (n-methyl
perfluoroctaansulfonamide)

Grond (AS3000) Idem

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer
fosfaat diester)

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8059894 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8059899 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8059880 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8059897 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
001 Y8059872 17-12-2019 16-12-2019 ALC201
002 Y8059409 17-12-2019 17-12-2019 ALC201
002 Y8059395 17-12-2019 17-12-2019 ALC201
003 Y8059427 17-12-2019 17-12-2019 ALC201
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

003 Y8059420 17-12-2019 17-12-2019 ALC201
004 Y7892483 17-12-2019 17-12-2019 ALC201
005 Y7892528 17-12-2019 17-12-2019 ALC201
005 Y7892486 17-12-2019 17-12-2019 ALC201
005 Y7892527 17-12-2019 17-12-2019 ALC201
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M11A1 (50-100) A2 (50-70) A3 (50-70) A4 (30-50) A5 (30-50)
001
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Analyserapport
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M21B1 (0-50) B2 (0-50)
002
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M22B3 (0-50) B4 (0-50)
003
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Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M31C1 (0-50)
004
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Monstercode : 6194118
Uw referentie : M12 MMA01 (0-50) MMA02 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.F.
Datum geanalyseerd : 30-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (Q).

Massa aangeleverde monster : 31500 g
Droge massa aangeleverde monster : 28224 g
Percentage droogrest : 89,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 22255,6 79,9 12,8 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 394,4 1,4 73,3 18,59 0 0,0
1-2 mm 527,9 1,9 167,1 31,65 0 0,0
2-4 mm 758,3 2,7 521,7 68,80 9 271,9
4-8 mm 1301,1 4,7 1301,1 100,00 8 1001,6
8-20 mm 1444,0 5,2 1444,0 100,00 11 9793,5
>20 mm 1189,7 4,3 1189,7 100,00 0 0,0
Totaal 27871,0 100,0 4709,7 28 11067,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,8 1,2 2,7 1,8 1,2 2,7 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 4,5 3,6 5,4 4,5 3,6 5,4 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 44 35 53 44 35 53 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 50 40 61 50 40 61 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 50 0,0 50
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 50 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 50 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982952
Project omschrijving : 2019193050-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RNBK-PGNL-VYZQ-YQKZ Ref.: 982952_certificaat_v1



Monstercode : 6194118
Uw referentie : M12 MMA01 (0-50) MMA02 (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 16/12/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

2-4 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

8-20 mm cement, golfplaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982952
Project omschrijving : 2019193050-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: RNBK-PGNL-VYZQ-YQKZ Ref.: 982952_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982952
Project omschrijving : 2019193050-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RNBK-PGNL-VYZQ-YQKZ Ref.: 982952_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6194118 M12 MMA01 (0-50) MMA02 (0-50) MMA02 0-.5 1551413MG
MMA01 0-.5 1551414MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982952
Project omschrijving : 2019193050-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RNBK-PGNL-VYZQ-YQKZ Ref.: 982952_certificaat_v1



Analysemethoden in Puin
In dit analysecertificaat zijn de met 'Q' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. De
matrix puin is representatief voor bouw- en sloopafval, puin en granulaat. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende
accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982952
Project omschrijving : 2019193050-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RNBK-PGNL-VYZQ-YQKZ Ref.: 982952_certificaat_v1
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Monstercode : 6194125
Uw referentie : M23 MMB (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.F.
Datum geanalyseerd : 30-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12340 g
Droge massa aangeleverde monster : 9897 g
Percentage droogrest : 80,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)
<0,5 mm 9460,0 96,5 12,8 0,14 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 101,9 1,0 26,2 25,71 0 0,0
1-2 mm 98,9 1,0 34,4 34,78 0 0,0
2-4 mm 31,2 0,3 31,2 100,00 0 0,0
4-8 mm 45,4 0,5 45,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 55,8 0,6 55,8 100,00 0 0,0
>20 mm 7,2 0,1 7,2 100,00 0 0,0
Totaal 9800,4 100,0 213,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982959
Project omschrijving : 2019193053-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JYNG-PNRR-UDKW-PCNI Ref.: 982959_certificaat_v1



Monstercode : 6194126
Uw referentie : M33 MMC (0-50)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.S.
Datum geanalyseerd : 30-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 11760 g
Droge massa aangeleverde monster : 8973 g
Percentage droogrest : 76,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)
<0,5 mm 7355,3 82,9 2,5 0,03 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 31,1 0,4 4,4 14,15 0 0,0
1-2 mm 88,1 1,0 35,6 40,41 0 0,0
2-4 mm 163,1 1,8 163,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 491,9 5,5 491,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 744,2 8,4 744,2 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 8873,7 100,0 1441,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,6 <0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond
hecht 0,0 0,0 0,0

niet hecht 0,0 0,0 0,0
totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982959
Project omschrijving : 2019193053-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JYNG-PNRR-UDKW-PCNI Ref.: 982959_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Uw referentie : M33 MMC (0-50)
Monstercode : 6194126

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.
- De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982959
Project omschrijving : 2019193053-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JYNG-PNRR-UDKW-PCNI Ref.: 982959_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6194125 M23 MMB (0-50) MMB 0-.5 1551415MG

6194126 M33 MMC (0-50) MMC 0-.5 1551416MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982959
Project omschrijving : 2019193053-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JYNG-PNRR-UDKW-PCNI Ref.: 982959_certificaat_v1



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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982959
Project omschrijving : 2019193053-SOL010926
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JYNG-PNRR-UDKW-PCNI Ref.: 982959_certificaat_v1
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Lievense Milieu B.V.
J.C. Pleumeekers
Postbus 422
8901 BE  Leeuwarden

Uw projectnaam : Asserstraat Vries
Uw projectnummer : SOL010926
SYNLAB rapportnummer : 13168754, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : XH8UC89I

Rotterdam, 07-01-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
SOL010926. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

M41 MM S01 T/M S10 (0-1)

002 Waterbodem
(AS3000)

M42 MM S11 TM S20 (0-1)

003 Waterbodem
(AS3000)

M43 MM S21 T/M S30 (0-1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

droge stof gew.-% S 60.8 58.0 65.6
gewicht artefacten g S 38.16 0 18.6
aard van de artefacten - S div. materialen geen div. materialen

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 8.5 8.8 5.6
gloeirest % vd DS 91.1 90.9 94.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING
min. delen <2um % vd DS S 5.0 4.1 4.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN
barium mg/kgds S <20 26 <20
cadmium mg/kgds S 0.20 0.22 <0.2
kobalt mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5
koper mg/kgds S 7.0 5.2 <5
kwik mg/kgds S <0.05 0.06 <0.05
lood mg/kgds S 16 16 11
molybdeen mg/kgds S <1.5 <1.5 <1.5
nikkel mg/kgds S 3.4 4.2 <3
zink mg/kgds S 43 33 27

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.03 <0.03 <0.03
fenantreen mg/kgds S 0.29 <0.03 <0.03
antraceen mg/kgds S 0.08 <0.03 <0.03
fluoranteen mg/kgds S 0.48 <0.03 0.07
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.28 <0.03 0.04
chryseen mg/kgds S 0.20 <0.03 0.04
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.13 <0.03 0.03
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.22 <0.03 0.03
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.15 <0.03 0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15 <0.03 0.03
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 2.001 1) 0.21 1) 0.333 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 52 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 101 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 118 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 138 µg/kgds S <1 <1 <1
PCB 153 µg/kgds S <1 <1 <1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.



Lievense Milieu B.V.

Asserstraat Vries
SOL010926
13168754

18-12-2019

J.C. Pleumeekers

18-12-2019

07-01-2020

Blad 3 van 10

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Waterbodem
(AS3000)

M41 MM S01 T/M S10 (0-1)

002 Waterbodem
(AS3000)

M42 MM S11 TM S20 (0-1)

003 Waterbodem
(AS3000)

M43 MM S21 T/M S30 (0-1)

Analyse Eenheid Q 001 002 003

PCB 180 µg/kgds S <1 <1 <1
som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 4.9 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C12-C22 mg/kgds <5 <5 <5
fractie C22-C30 mg/kgds 12 8 6
fractie C30-C40 mg/kgds 10 6 7
totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <35 <35 <35

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Adviespakket PFAS 30
componenten

zie bijlage

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Waterbodem (AS3000) Waterbodem: Eigen methode (analyse gelijkwaardig aan ISO-11465 
en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 ). AS3000-waterbodem: conform
 AS3210-1 en conform NEN-EN 15934

gewicht artefacten Waterbodem (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Waterbodem (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-2 en gelijkwaardig aan NEN 5754
gloeirest Waterbodem (AS3000) Gloeirest bepaling is gelijkwaardig aan NEN-EN 12879
min. delen <2um Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-3
barium Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-4 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform 

NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium Waterbodem (AS3000) Idem
kobalt Waterbodem (AS3000) Idem
koper Waterbodem (AS3000) Idem
kwik Waterbodem (AS3000) Idem
lood Waterbodem (AS3000) Idem
molybdeen Waterbodem (AS3000) Idem
nikkel Waterbodem (AS3000) Idem
zink Waterbodem (AS3000) Idem
naftaleen Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-5
fenantreen Waterbodem (AS3000) Idem
antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Waterbodem (AS3000) Idem
chryseen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Waterbodem (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Waterbodem (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Waterbodem (AS3000) Idem

PCB 28 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-7
PCB 52 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 101 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 118 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 138 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 153 Waterbodem (AS3000) Idem
PCB 180 Waterbodem (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Waterbodem (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Waterbodem (AS3000) Conform AS3210-6 en conform NEN-EN-ISO 16703
Adviespakket PFAS 30
componenten

Waterbodem (AS3000) Analyse uitbesteed

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1822938 18-12-2019 18-12-2019 ALC291
002 E1822939 18-12-2019 18-12-2019 ALC291
003 E1822940 18-12-2019 18-12-2019 ALC291
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M41MM S01 T/M S10 (0-1)
001
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M42MM S11 TM S20 (0-1)
002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M43MM S21 T/M S30 (0-1)
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Lievense Milieu B.V.
J.C. Pleumeekers
Postbus 422
8901 BE  Leeuwarden

Uw projectnaam : Asserstraat Vries
Uw projectnummer : SOL010926
SYNLAB rapportnummer : 13174727, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : MSTSUQ5Y

Rotterdam, 10-01-2020

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
SOL010926. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het
project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (150-250)

002 Grondwater
(AS3000)

2-1-1 2 (150-250)

003 Grondwater
(AS3000)

3-1-1 3 (150-250)

004 Grondwater
(AS3000)

4-1-1 4 (150-250)

005 Grondwater
(AS3000)

5-1-1 5 (130-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 67 1) 50 1) 26 1) 31 1) 58 1)

cadmium µg/l S <0.20 1) <0.20 1) <0.20 1) <0.20 1) <0.20 1)

kobalt µg/l S 2.3 1) 2.7 1) <2 1) <2 1) 2.0 1)

koper µg/l S 5.9 1) 12 1) 5.1 1) 5.0 1) 6.7 1)

kwik µg/l S <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
lood µg/l S <2.0 1) 3.7 1) <2.0 1) <2.0 1) 2.9 1)

molybdeen µg/l S <2 1) <2 1) <2 1) <2 1) <2 1)

nikkel µg/l S 3.4 1) 3.3 1) <3 1) 6.6 1) 3.8 1)

zink µg/l S 28 1) 16 1) <10 1) 56 1) 22 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tolueen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
ethylbenzeen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
o-xyleen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
p- en m-xyleen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 2) 0.21 2) 0.21 2) 0.21 2) 0.21 2)

styreen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 2) 0.14 2) 0.14 2) 0.14 2) 0.14 2)

dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 2) 0.42 2) 0.42 2) 0.42 2) 0.42 2)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (150-250)

002 Grondwater
(AS3000)

2-1-1 2 (150-250)

003 Grondwater
(AS3000)

3-1-1 3 (150-250)

004 Grondwater
(AS3000)

4-1-1 4 (150-250)

005 Grondwater
(AS3000)

5-1-1 5 (130-230)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
chloroform µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
vinylchloride µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
tribroommethaan µg/l S <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C12-C22 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C22-C30 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
fractie C30-C40 µg/l <25 <25 <25 <25 <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <50 <50 <50 <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

6-1-1 6 (130-230)

007 Grondwater
(AS3000)

7-1-1 7 (100-200)

Analyse Eenheid Q 006 007

METALEN
barium µg/l S 24 1) 88 1)

cadmium µg/l S <0.20 1) <0.20 1)

kobalt µg/l S <2 1) 3.9 1)

koper µg/l S 4.7 1) <2.0 1)

kwik µg/l S <0.05 <0.05
lood µg/l S <2.0 1) <2.0 1)

molybdeen µg/l S <2 1) <2 1)

nikkel µg/l S 3.7 1) 11 1)

zink µg/l S 29 1) 150 1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2 <0.2
tolueen µg/l S <0.2 <0.2
ethylbenzeen µg/l S <0.2 <0.2
o-xyleen µg/l S <0.1 <0.1
p- en m-xyleen µg/l S <0.2 <0.2
xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 2) 0.21 2)

styreen µg/l S <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02 <0.02

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2 <0.2
1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2 <0.2
1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1
cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1
trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1 <0.1
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14 2) 0.14 2)

dichloormethaan µg/l S <0.2 <0.2
1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2
1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2
1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2 <0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 2) 0.42 2)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1 <0.1
tetrachloormethaan µg/l S <0.1 <0.1
1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1
1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1 <0.1
trichlooretheen µg/l S <0.2 <0.2
chloroform µg/l S <0.2 <0.2
vinylchloride µg/l S <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

6-1-1 6 (130-230)

007 Grondwater
(AS3000)

7-1-1 7 (100-200)

Analyse Eenheid Q 006 007

tribroommethaan µg/l S <0.2 <0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l <25 <25
fractie C12-C22 µg/l <25 <25
fractie C22-C30 µg/l <25 <25
fractie C30-C40 µg/l <25 <25
totaal olie C10 - C40 µg/l S <50 <50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

007 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 
11885

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 en conform NEN-EN-ISO 

11885
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6766225 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
001 G6766257 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
001 B1904731 07-01-2020 07-01-2020 ALC204
002 G6766256 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 B1904749 07-01-2020 07-01-2020 ALC204
002 G6766251 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
003 B1904762 07-01-2020 07-01-2020 ALC204
003 G6766250 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
003 G6766245 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
004 B1904756 07-01-2020 07-01-2020 ALC204
004 G6766239 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
004 G6766238 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
005 G6766232 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
005 B1904774 07-01-2020 07-01-2020 ALC204
005 G6766233 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
006 G6766226 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
006 G6766227 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
006 B1904768 07-01-2020 07-01-2020 ALC204
007 B1904755 07-01-2020 07-01-2020 ALC204
007 G6766220 07-01-2020 07-01-2020 ALC236
007 G6766221 07-01-2020 07-01-2020 ALC236



 

 

Bijlage 5 
Getoetste analyseresultaten en 
toetsingswaarden 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:15) 

 

Projectcode SOL010926 SOL010926 SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries Asserstraat Vries Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M1 M2 M3 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 78.7 78.7   74.7 74.7   78.7 78.7   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 5.1 5.1   5.8 5.8   4.8 4.8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS4.0 4.0   6.1 6.1   3.7 3.7   

              

METALEN 
barium+ mg/kg <20 43.4 --  <20 35.9 --  <20 44.7 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.205 <=AW-0.03 <0.2 0.195 <=AW -0.03 0.22 0.328 <=AW-0.02 
kobalt mg/kg <1.5 3.03 <=AW-0.07 <1.5 2.55 <=AW -0.07 <1.5 3.11 <=AW-0.07 
koper mg/kg 5.6 9.85 <=AW-0.20 <5 5.69 <=AW -0.23 6.0 10.7 <=AW-0.20 
kwik° mg/kg <0.05 0.0476 <=AW0.00 <0.05 0.0458<=AW 0.00 0.05 0.0684<=AW0.00 
lood mg/kg 15 21.6 <=AW-0.06 15 20.6 <=AW -0.06 20 29.1 <=AW-0.04 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 3.1 7.75 <=AW-0.42 <3 4.57 <=AW -0.47 3.3 8.43 <=AW-0.41 
zink mg/kg 27 54.3 <=AW-0.15 <20 25.5 <=AW -0.20 26 53.3 <=AW-0.15 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  <0.01 0.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.364 0.364 <=AW-0.03 0.164 0.164 <=AW -0.03 0.184 0.184 <=AW-0.03 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.61 <=AW - 4.9 8.45 <=AW - 4.9 10.2 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 27.5 <=AW-0.03 <20 24.1 <=AW -0.03 <20 29.2 <=AW-0.03 

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) 

μg/kgds <0.1 0.07 -- 
 

<0.1 0.07 -- 
 

<0.1 0.07 -- 
 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFHpA (perfluorheptaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) 
μg/kgds 0.27 0.27 ¤ -- 

 
0.28 0.28 ¤ -- 

 
0.26 0.26 ¤ -- 

 

PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

PFNA (perfluornonaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFDA (perfluordecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 



PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds 0.19 0.19 ¤ -- 

 
0.17 0.17 ¤ -- 

 
0.14 0.14 ¤ -- 

 

PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 
<0.1 0.07 -- 

 

MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
<0.1 0.07 - 

 
              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
som PFOA (0.7 factor) 

μg/kgds 0.34 0.34 ¤ - 
 

0.35 0.35 ¤ - 
 

0.33 0.33 ¤ - 
 

som PFOS (0.7 factor) 
μg/kgds 0.26 0.26 ¤ - 

 
0.24 0.24 ¤ - 

 
0.21 0.21 ¤ - 

 

Adviespakket PFAS 30 
componenten  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

zie 
bijlage  -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168286-001 M1 01 (0-50) 02 (0-50) 08 (0-20) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 15 (0-45) 16 (0-45) 
13168286-002 M2 06 (0-50) 07 (0-50) 29 (0-40) 33 (0-50) 34 (0-50) 35 (0-50) 36 (0-50) 37 (0-50) 
13168286-003 M3 04 (0-30) 05 (0-30) 21 (0-40) 22 (0-40) 24 (0-40) 28 (0-40) 31 (0-40) 32 (0-40) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:15) 

 

Projectcode SOL010926 SOL010926 SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries Asserstraat Vries Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M4 M5 M6 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 75.7 75.7   84.4 84.4   83.6 83.6   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 6.5 6.5   0.8 0.8   1.0 1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 5.4 5.4   1.9 1.9   3.3 3.3   

              

METALEN 
barium+ mg/kg <20 38.1 --  <20 54.2 --  <20 46.7 --  
cadmium mg/kg 0.28 0.383 <=AW-0.02 <0.2 0.241 <=AW-0.03 <0.2 0.236 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 2.69 <=AW-0.07 <1.5 3.69 <=AW-0.06 <1.5 3.23 <=AW -0.07 
koper mg/kg 5.7 9.27 <=AW-0.20 <5 7.24 <=AW-0.22 <5 6.93 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.050.0461<=AW0.00 <0.05 0.0503<=AW0.00 <0.050.0492<=AW 0.00 
lood mg/kg 16 22 <=AW-0.06 <10 11 <=AW-0.08 <10 10.8 <=AW -0.08 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 3.1 7.05 <=AW-0.43 3.5 10.2 <=AW-0.38 6.0 15.8 <=AW -0.30 
zink mg/kg 27 49.8 <=AW-0.16 <20 33.2 <=AW-0.18 <20 31.2 <=AW -0.19 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 -  <0.01 0.007 -  <0.010.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.101 0.101 <=AW-0.04 0.07 0.07 <=AW-0.04 0.07 0.07 <=AW -0.04 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.54 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 21.5 <=AW-0.04 <20 70 <=AW-0.02 <20 70 <=AW -0.02 

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) 

μg/kgds  - 
 

<0.1 0.07 -- 
 

 - 
 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFHpA (perfluorheptaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

PFNA (perfluornonaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFDA (perfluordecaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

PFODA (perfluoroctadecaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 



PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) 
μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 -- 

 
 - 

 

MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) μg/kgds  - 

 
<0.1 0.07 - 

 
 - 

 
              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
som PFOA (0.7 factor) 

μg/kgds  - 
 

0.14 0.14 ¤ - 
 

 - 
 

som PFOS (0.7 factor) 
μg/kgds  - 

 
0.14 0.14 ¤ - 

 
 - 

 

Adviespakket PFAS 30 
componenten    -  

zie 
bijlage  -    -  

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168286-004 M4 17 (0-45) 18 (0-50) 19 (0-50) 20 (0-50) 23 (0-45) 25 (0-40) 27 (0-40) 
13168286-005 M5 04 (30-50) 04 (50-100) 05 (30-50) 05 (50-100) 06 (50-100) 07 (50-100) 11 (50-100) 
13168286-006 M6 01 (50-100) 02 (50-100) 03 (30-50) 03 (50-100) 08 (20-50) 08 (50-100) 09 (40-50) 09 (50-100)
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:15) 

 

Projectcode SOL010926 SOL010926 SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries Asserstraat Vries Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M7 M8 M11 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 86.8 86.8   83.3 83.3   79.3 79.3   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof 
(gloeiverlies) % <0.5 0.5   0.5 0.5   5.1 5.1   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS9.8 9.8   2.5 2.5   1.6 1.6   

              

METALEN 
barium+ mg/kg <20 27.5 --  <20 51.1 --  <20 54.2 --  
cadmium mg/kg <0.2 0.215 <=AW -0.03 <0.2 0.239 <=AW -0.03 <0.2 0.211 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg 1.7 3.23 <=AW -0.07 <1.5 3.5 <=AW -0.07 <1.5 3.69 <=AW -0.06 
koper mg/kg <5 5.71 <=AW -0.23 <5 7.12 <=AW -0.22 <5 6.54 <=AW -0.22 
kwik° mg/kg <0.050.0447<=AW 0.00 <0.050.0499<=AW 0.00 <0.050.0491<=AW 0.00 
lood mg/kg <10 9.63 <=AW -0.08 <10 10.9 <=AW -0.08 11 16.4 <=AW -0.07 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg 5.2 9.19 <=AW -0.40 <3 5.88 <=AW -0.45 <3 6.12 <=AW -0.44 
zink mg/kg <20 23.8 <=AW -0.20 <20 32.4 <=AW -0.19 <20 30.8 <=AW -0.19 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 -  <0.010.007 -  <0.010.007 -  
pak-totaal (10 van 
VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.07 <=AW -0.04 0.07 0.07 <=AW -0.04 0.607 0.607 <=AW -0.02 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW - 4.9 24.5 <=AW - 4.9 9.61 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 <=AW -0.02 <20 70 <=AW -0.02 <20 27.5 <=AW -0.03 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168286-007 M7 04 (100-150) 06 (100-150) 07 (100-150) 11 (100-150) 
13168286-008 M8 01 (100-150) 02 (100-150) 08 (100-150) 
13168289-001 M11 A1 (50-100) A2 (50-70) A3 (50-70) A4 (30-50) A5 (30-50)
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:15) 

 

Projectcode SOL010926 SOL010926 SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries Asserstraat Vries Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M21 M22 M31 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Voldoet aan 

Achtergrondwaarde 
Voldoet aan 
Achtergrondwaarde 

Overschrijding 
Achtergrondwaarde 

    
Analyse Eenheid SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 78.8 78.8   69.5 69.5   81.2 81.2   
gewicht artefacten g <1    <1    <1    
aard van de artefacten - Geen    Geen    Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1   7.7 7.7   5.8 5.8   

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS2.6 2.6   5.7 5.7   2.7 2.7   

              

METALEN 
barium+ mg/kg 25 90.1 --  39 103 --  23 82 --  
cadmium mg/kg 0.22 0.342 <=AW-0.02 0.53 0.692 WO 0.01 0.24 0.348 <=AW-0.02 
kobalt mg/kg <1.5 3.46 <=AW-0.07 <1.5 2.63 <=AW -0.07 <1.5 3.43 <=AW-0.07 
koper mg/kg 6.7 12.7 <=AW-0.18 14 21.9 <=AW -0.12 6.1 10.9 <=AW-0.19 
kwik° mg/kg 0.05 0.07 <=AW0.00 0.07 0.0909<=AW 0.00 <0.050.0483<=AW0.00 
lood mg/kg 21 31.5 <=AW-0.04 33 44.2 <=AW -0.01 25 36.3 <=AW-0.03 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW-0.01 <0.5 0.35 <=AW -0.01 <0.5 0.35 <=AW-0.01 
nikkel mg/kg 3.9 10.8 <=AW-0.37 4.9 10.9 <=AW -0.37 4.1 11.3 <=AW-0.36 
zink mg/kg 57 125 <=AW-0.03 100 178 WO 0.07 30 62.9 <=AW-0.13 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 -  <0.010.007 -  0.82 0.82 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 1.447 1.45 <=AW0.00 1.017 1.02 <=AW -0.01 1.79 1.79 WO 0.01 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 <=AW - 4.9 6.36 <=AW - 10.01 17.3 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 40 97.6 <=AW-0.02 20 26 <=AW -0.03 940 1620 >IND 0.30 

              

PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) 

μg/kgds 0.18 0.18 ¤ -- 
 

 - 
 

 - 
 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFHpA (perfluorheptaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) 
μg/kgds 0.29 0.29 ¤ -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

som PFOA (0.7 factor) 
μg/kgds 0.36 0.36 ¤ - 

 
 - 

 
 - 

 

PFNA (perfluornonaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFDA (perfluordecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFUnDA (perfluorundecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFDoDA (perfluordodecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFTrDA (perfluortridecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 



PFODA (perfluoroctadecaanzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds 0.67 0.67 ¤ -- 

 
 - 

 
 - 

 

PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds 0.14 0.14 ¤ - 

 
 - 

 
 - 

 

som PFOS (0.7 factor) 
μg/kgds 0.81 0.81 ¤ - 

 
 - 

 
 - 

 

PFDS (perfluordecaansulfonzuur) 
μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds <0.1 0.07 -- 

 
 - 

 
 - 

 

MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) μg/kgds <0.1 0.07 - 

 
 - 

 
 - 

 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168289-002 M21 B1 (0-50) B2 (0-50)
13168289-003 M22 B3 (0-50) B4 (0-50)
13168289-004 M31 C1 (0-50) 
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:15) 

 

Projectcode SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M32 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid SR  BT  BC  BI 

      

droge stof % 76.2 76.2   
gewicht artefacten g <1    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 6.6 6.6   

      

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS6.1 6.1   

      

METALEN 
barium+ mg/kg <20 35.9 --  
cadmium mg/kg 0.22 0.297 <=AW -0.02 
kobalt mg/kg <1.5 2.55 <=AW -0.07 
koper mg/kg 5.4 8.59 <=AW -0.21 
kwik° mg/kg 0.05 0.0651<=AW 0.00 
lood mg/kg 16 21.7 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW -0.01 
nikkel mg/kg <3 4.57 <=AW -0.47 
zink mg/kg 26 46.5 <=AW -0.16 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.010.007 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.204 0.204 <=AW -0.03 

      

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.42 <=AW - 

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 21.2 <=AW -0.04 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168289-005 M32 C2 (0-50) C3 (0-50) C4 (0-50)
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. 
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 
36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen 

van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   
  



Normenblad 
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 
      

METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 7 7 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
ANALYSES UITGEVOERD DOOR SYNLAB A&S Sweden (Linköping)-toetsing uitgevoerd door SYNLAB
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.8 7 7 -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.8 7 7 -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.9 3 3 -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.9 3 3 -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 0.8 3 3 -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 0.8 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 0.8 3 3 -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 0.8 3 3 -- 

      
ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 0.8 7 7 -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 0.9 3 3 -- 

      
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.8 7 7 -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.8 7 7 -- 
som PFOA (0.7 factor) ug/kg 0.8 7 7 -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 



PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.9 3 3 -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.9 3 3 -- 
som PFOS (0.7 factor) ug/kg 0.9 3 3 -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 0.8 3 3 -- 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 0.8 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 0.8 3 3 -- 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 0.8 3 3 -- 

      
 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:27) 

 
Projectcode SOL010926 SOL010926 SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries Asserstraat Vries Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving 01-1-1 2-1-1 3-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding 

Streefwaarde 
Voldoet aan 
Streefwaarde 

Voldoet aan 
Streefwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 67 67 >S 0.03 50 50 <=S - 26 26 <=S - 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - <0.200.14 <=S - <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l 2.3 2.3 <=S - 2.7 2.7 <=S - <2 1.4 <=S - 
koper ug/l 5.9 5.9 <=S - 12 12 <=S - 5.1 5.1 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - <0.050.035<=S - <0.050.035<=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - 3.7 3.7 <=S - <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 3.4 3.4 <=S - 3.3 3.3 <=S - <3 2.1 <=S - 
zink ug/l 28 28 <=S - 16 16 <=S - <10 7 <=S - 

              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.020.014<=S - <0.020.014<=S - <0.020.014<=S - 

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  <0.2 0.14 ---  <0.2 0.14 ---  

              

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13174727-001 01-1-1 01 (150-250) 
13174727-002 2-1-1 2 (150-250) 
13174727-003 3-1-1 3 (150-250) 
 
  



 
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:27) 

 
Projectcode SOL010926 SOL010926 SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries Asserstraat Vries Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving 4-1-1 5-1-1 6-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan 

Streefwaarde 
Overschrijding 
Streefwaarde 

Voldoet aan 
Streefwaarde 

    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              
              

METALEN 
barium ug/l 31 31 <=S - 58 58 >S 0.01 24 24 <=S - 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - <0.200.14 <=S - <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l <2 1.4 <=S - 2.0 2 <=S - <2 1.4 <=S - 
koper ug/l 5.0 5 <=S - 6.7 6.7 <=S - 4.7 4.7 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - <0.050.035<=S - <0.050.035<=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - 2.9 2.9 <=S - <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 6.6 6.6 <=S - 3.8 3.8 <=S - 3.7 3.7 <=S - 
zink ug/l 56 56 <=S - 22 22 <=S - 29 29 <=S - 

              

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S - 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.020.014<=S - <0.020.014<=S - <0.020.014<=S - 

              

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen 
(0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S - 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S - 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  <0.2 0.14 ---  <0.2 0.14 ---  

              

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - <50 35 <=S - <50 35 <=S - 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13174727-004 4-1-1 4 (150-250) 
13174727-005 5-1-1 5 (130-230) 
13174727-006 6-1-1 6 (130-230) 
 
  



 
 
Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:27) 

 
Projectcode SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving 7-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI 

      
      

METALEN 
barium ug/l 88 88 >S 0.07 
cadmium ug/l <0.200.14 <=S - 
kobalt ug/l 3.9 3.9 <=S - 
koper ug/l <2.0 1.4 <=S - 
kwik ug/l <0.050.035<=S - 
lood ug/l <2.0 1.4 <=S - 
molybdeen ug/l <2 1.4 <=S - 
nikkel ug/l 11 11 <=S - 
zink ug/l 150 150 >S 0.12 

      

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 -  
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 -  
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 <=S - 
styreen ug/l <0.2 0.14 <=S - 

      

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.020.014<=S - 

      

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 -  
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor)ug/l 0.14 0.14 <=S - 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <=S - 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 -  
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 <=S - 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <=S - 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <=S - 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <=S - 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <=S - 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <=S - 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 ---  

      

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <=S - 
 
Monstercode Monsteromschrijving 
13174727-007 7-1-1 7 (100-200) 
 
 
  



   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de 

voor de toetsing gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  > streefwaarde 
 
 

  

Normenblad 
Toetskeuze: T.13: Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
 
Analyse Eenheid S I 

    
METALEN 
barium ug/l 50 625 
cadmium ug/l 0.4 6 
kobalt ug/l 20 100 
koper ug/l 15 75 
kwik ug/l 0.05 0.3 
lood ug/l 15 75 
molybdeen ug/l 5 300 
nikkel ug/l 15 75 
zink ug/l 65 800 

    
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l 0.2 30 
tolueen ug/l 7 1000 
ethylbenzeen ug/l 4 150 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.2 70 
styreen ug/l 6 300 

    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.01 70 

    
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l 7 900 
1,2-dichloorethaan ug/l 7 400 
1,1-dichlooretheen ug/l 0.01 10 
dichloormethaan ug/l 0.01 1000 
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 
factor) 

ug/l 0.01 20 

som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.8 80 
tetrachlooretheen ug/l 0.01 40 
tetrachloormethaan ug/l 0.01 10 
1,1,1-trichloorethaan ug/l 0.01 300 
1,1,2-trichloorethaan ug/l 0.01 130 
trichlooretheen ug/l 24 500 
chloroform ug/l 6 400 
vinylchloride ug/l 0.01 5 
tribroommethaan ug/l  630 

    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 ug/l 50 600 

    
     
 
Legenda normenblad 

  

S = Streefwaarden 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:19) 

 

Projectcode SOL010926 SOL010926 SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries Asserstraat Vries Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M41 M42 M43 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) Waterbodem (AS3000) Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
    
Analyse Eenheid  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI  SR  BT  BC  BI 

              

droge stof % 60.8 60.8   58.0 58   65.6 65.6   
gewicht artefacten g 38.16    0    18.6    
aard van de artefacten 

- 
Div. 
materialen    Geen    

Div. 
materialen    

organische stof (gloeiverlies) % 8.5 8.5   8.8 8.8   5.6 5.6   
gloeirest % vd DS 91.1  -  90.9  -  94.1  -  

              

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 5.0 5.0   4.1 4.1   4.2 4.2   

              

METALEN 
barium+ mg/kg <20 39.5 --  26 79.8 --  <20 42.5 --  
cadmium mg/kg 0.20 0.256 <=AW-0.03 0.22 0.281 <=AW -0.02 <0.2 0.201 <=AW -0.03 
kobalt mg/kg <1.5 2.78 <=AW-0.05 <1.5 3 <=AW -0.05 <1.5 2.98 <=AW -0.05 
koper mg/kg 7.0 10.9 <=AW-0.19 5.2 8.23 <=AW -0.21 <5 6.03 <=AW -0.23 
kwik° mg/kg <0.05 0.0457<=AW-0.01 0.06 0.0792<=AW -0.01 <0.05 0.0472<=AW -0.01 
lood mg/kg 16 21.4 <=AW-0.05 16 21.6 <=AW -0.05 11 15.6 <=AW -0.06 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=AW0.00 <1.5 1.05 <=AW 0.00 <1.5 1.05 <=AW 0.00 
nikkel mg/kg 3.4 7.93 <=AW-0.15 4.2 10.4 <=AW -0.14 <3 5.18 <=AW -0.17 
zink mg/kg 43 77.4 <=AW-0.03 33 61.2 <=AW -0.04 27 53.2 <=AW -0.05 

              

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021 -  <0.030.021 -  <0.03 0.021 -  
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 2.001 2 WO 0.01 0.21 0.21 <=AW -0.03 0.333 0.333 <=AW -0.03 

              

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.76 <=AW - 4.9 5.57 <=AW - 4.9 8.75 <=AW - 

              

MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 28.8 <=AW-0.03 <35 27.8 <=AW -0.03 <35 43.8 <=AW -0.03 

              

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) 

μg/kgds  - 
 

 - 
 

<0.1 0.07 -- 
 

PFPeA (perfluorpentaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFHxA (perfluorhexaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFHpA (perfluorheptaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFOA lineair 
(perfluoroctaanzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
0.19 0.19 ¤ -- 

 

PFOA vertakt 
(perfluoroctaanzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

som PFOA 
μg/kgds  - 

 
 - 

 
0.19 0.19 ¤ - 

 

PFNA (perfluornonaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFDA (perfluordecaanzuur) 
μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFUnDA 
(perfluorundecaanzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFDoDA 
(perfluordodecaanzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFTrDA 
(perfluortridecaanzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFTeDA 
(perfluortetradecaanzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFHxDA 
(perfluorhexadecaanzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 



PFODA 
(perfluoroctadecaanzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

PFBS 
(perfluorbutaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFPeS 
(perfluorpentaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

PFHxS 
(perfluorhexaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFHpS 
(perfluorheptaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

PFOS lineair 
(perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
0.33 0.33 ¤ -- 

 

PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

som PFOS 
μg/kgds  - 

 
 - 

 
0.33 0.33 ¤ - 

 

PFDS 
(perfluordecaansulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

4:2 FTS (4:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

6:2 FTS (6:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

8:2 FTS (8:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer 
sulfonzuur) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

EtFOSAA (n-ethyl 
perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

PFOSA 
(perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 -- 

 

MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer 
fosfaat diester) μg/kgds  - 

 
 - 

 
<0.1 0.07 - 

 

Adviespakket PFAS 30 
componenten    -    -  zie bijlage  -  
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168754-001 M41 MM S01 T/M S10 (0-1)
13168754-002 M42 MM S11 TM S20 (0-1) 
13168754-003 M43 MM S21 T/M S30 (0-1)
 
  



 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
BI  SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) ) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan 
kwik. Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de 
eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
NT  (Pfas) Niet toepasbaar 
¤  Voor PFAS in oa. grondwaterbeschermingsgebieden blijft de bepalingsgrens de toepassingsnorm voor het toepassen 

van grond en baggerspecie boven grondwaterniveau. Dit is 0,1 ug/kg d.s. 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing. 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
NT>I  Niet toepasbaar > interventiewaarde 
NT  Niet toepasbaar 
BT/BC 
gem 

 gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 

   
Kleur informatie   
Rood  overschrijding klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) of groter dan de B waarde (component niveau) 
  Klasse wonen of klasse industrie (monsterniveau) 
Blauw  >= Achtergrond waarde, industrie of wonen op component niveau 
   
  



Normenblad 
Toetskeuze: T.1: Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem
 

Analyse Eenheid AW Wo Ind I 
      

METALEN 
cadmium mg/kg 0.6 7 7 13 
kobalt mg/kg 15 35 190 190 
koper mg/kg 40 54 190 190 
kwik° mg/kg 0.15 0.83 4.8 36 
lood mg/kg 50 210 530 530 
molybdeen mg/kg 1.5 88 190 190 
nikkel mg/kg 35 39 100 100 
zink mg/kg 140 200 720 720 

      
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.5 6.8 40 40 

      
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 20 40 500 1000 

      
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 mg/kg 190 190 500 5000 

      
ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.8 7 7 -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.8 7 7 -- 
som PFOA ug/kg 0.8 7 7 -- 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.9 3 3 -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.9 3 3 -- 
som PFOS ug/kg 0.9 3 3 -- 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) ug/kg 0.8 3 3 -- 
MeFOSAA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide acetaat) 

ug/kg 0.8 3 3 -- 

EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) 

ug/kg 0.8 3 3 -- 

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg 0.8 3 3 -- 
MeFOSA (n-methyl 
perfluoroctaansulfonamide) 

ug/kg 0.8 3 3 -- 

8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) ug/kg 0.8 3 3 -- 
      

 

     
* Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging 
Legenda normenblad   
AW = Achtergrondwaarden 
WO = Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen 
IND = Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie 
I = Interventiewaarden 
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads 
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.3-Beoordeling kwaliteit van  bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een 
oppervlaktewaterlichaam 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:21) 

 

Projectcode SOL010926 SOL010926 SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries Asserstraat Vries Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M41 M42 M43 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) Waterbodem 

(AS3000) 
Waterbodem (AS3000) 

Monster conclusie (excl PFAS) Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 
    
Analyse Eenheid SR  BT  BC  SR  BT  BC  SR  BT  BC 

           

droge stof % 60.8 60.8  58.0 58  65.6 65.6  
gewicht artefacten g 38.16   0   18.6   
aard van de artefacten 

- 
Div. 
materialen   Geen   

Div. 
materialen   

organische stof (gloeiverlies) % 8.5 8.5  8.8 8.8  5.6 5.6  
gloeirest % vd DS91.1  - 90.9  - 94.1  - 

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS5.0 5.0  4.1 4.1  4.2 4.2  

           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 39.5 -- 26 79.8 -- <20 42.5 -- 
cadmium mg/kg 0.20 0.256 <=AW 0.22 0.281 <=AW <0.2 0.201 <=AW
kobalt mg/kg <1.5 2.78 <=AW <1.5 3 <=AW <1.5 2.98 <=AW
koper mg/kg 7.0 10.9 <=AW 5.2 8.23 <=AW <5 6.03 <=AW
kwik mg/kg <0.05 0.0457<=AW 0.06 0.0792 <=AW <0.05 0.0472 <=AW
lood mg/kg 16 21.4 <=AW 16 21.6 <=AW 11 15.6 <=AW
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 <=AW <1.5 1.05 <=AW <1.5 1.05 <=AW
nikkel mg/kg 3.4 7.93 <=AW 4.2 10.4 <=AW <3 5.18 <=AW
zink mg/kg 43 77.4 <=AW 33 61.2 <=AW 27 53.2 <=AW

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021 - <0.03 0.021 - <0.03 0.021 - 
fenantreen mg/kg 0.29 0.29 - <0.03 0.021 - <0.03 0.021 - 
antraceen mg/kg 0.08 0.08 - <0.03 0.021 - <0.03 0.021 - 
fluoranteen mg/kg 0.48 0.48 - <0.03 0.021 - 0.07 0.07 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.28 0.28 - <0.03 0.021 - 0.04 0.04 - 
chryseen mg/kg 0.20 0.2 - <0.03 0.021 - 0.04 0.04 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.13 0.13 - <0.03 0.021 - 0.03 0.03 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.22 0.22 - <0.03 0.021 - 0.03 0.03 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.15 0.15 - <0.03 0.021 - 0.03 0.03 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.15 0.15 - <0.03 0.021 - 0.03 0.03 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.001 2 A 0.21 0.21 <=AW 0.333 0.333 <=AW

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.824 <=AW <1 0.795 <=AW <1 1.25 <=AW
PCB 52 ug/kg <1 0.824 <=AW <1 0.795 <=AW <1 1.25 <=AW
PCB 101 ug/kg <1 0.824 <=AW <1 0.795 <=AW <1 1.25 <=AW
PCB 118 ug/kg <1 0.824 <=AW <1 0.795 <=AW <1 1.25 <=AW
PCB 138 ug/kg <1 0.824 <=AW <1 0.795 <=AW <1 1.25 <=AW
PCB 153 ug/kg <1 0.824 <=AW <1 0.795 <=AW <1 1.25 <=AW
PCB 180 ug/kg <1 0.824 <=AW <1 0.795 <=AW <1 1.25 <=AW
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.76 <=AW 4.9 5.57 <=AW 4.9 8.75 <=AW

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.12 -- <5 3.98 -- <5 6.25 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.12 -- <5 3.98 -- <5 6.25 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 12 14.1 -- 8 9.09 -- 6 10.7 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 10 11.8 -- 6 6.82 -- 7 12.5 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 28.8 <=AW <35 27.8 <=AW <35 43.8 <=AW

           

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg   -   - 0.19 0.19 *** -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
som PFOA μg/kgds   -   - 0.19  - 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 



PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
PFODA (perfluoroctadecaanzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg   -   - 0.33 0.33 *** -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
som PFOS μg/kgds   -   - 0.33  - 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds   -   - <0.1  - 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds   -   - <0.1  - 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds   -   - <0.1  - 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg   -   - <0.1 0.07 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds   -   - <0.1  - 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) μg/kgds   -   - <0.1  - 
Adviespakket PFAS 30 componenten    -   - zie bijlage  - 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168754-001 M41 MM S01 T/M S10 (0-1)
13168754-002 M42 MM S11 TM S20 (0-1) 
13168754-003 M43 MM S21 T/M S30 (0-1)
 
 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
A  Klasse A 
B  Klasse B 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  > klasse B / Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Blauw  >= Achtergrondwaarde, voldoet aan Klasse A (op component niveau) 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 
(landbodem) 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:22) 

 

Projectcode SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M41 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 
  
Analyse Eenheid SR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 60.8 60.8   
gewicht artefacten g 38.16    
aard van de artefacten 

- 
Div. 
materialen    

organische stof (gloeiverlies) % 8.5 8.5   
gloeirest % vd DS91.1  -  

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS5.0 5.0   

     

METALEN 
barium+ mg/kg <20 39.5 - << 
cadmium mg/kg 0.20 0.256 V << 
kobalt mg/kg <1.5 2.78 - << 
koper mg/kg 7.0 10.9 - << 
kwik mg/kg <0.05 0.0457 - << 
lood mg/kg 16 21.4 - << 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 
nikkel mg/kg 3.4 7.93 - << 
zink mg/kg 43 77.4 - << 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021 - 0.000626
fenantreen mg/kg 0.29 0.29 - 0.204 
antraceen mg/kg 0.08 0.08 - 0.00858 
fluoranteen mg/kg 0.48 0.48 - 0.0731 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.28 0.28 - 0.00818 
chryseen mg/kg 0.20 0.2 - 0.0053 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.13 0.13 - 0.000503
benzo(a)pyreen mg/kg 0.22 0.22 - 0.023 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.15 0.15 - 0.00576 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.15 0.15 - 0.021 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.001 2 -  

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.824 - << 
PCB 52 ug/kg <1 0.824 - << 
PCB 101 ug/kg <1 0.824 - << 
PCB 118 ug/kg <1 0.824 - << 
PCB 138 ug/kg <1 0.824 - << 
PCB 153 ug/kg <1 0.824 - << 
PCB 180 ug/kg <1 0.824 - << 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.76 -  

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.12 --  
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.12 --  
fractie C22-C30 mg/kg 12 14.1 --  
fractie C30-C40 mg/kg 10 11.8 --  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 28.8 V  
 

  



ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
13168754-001    
arseen % <<  
chroom % <<  
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
endosulfansulfaat % 0.00575  
alfa-endosulfan % 0.0247  
aldrin % <<  
beta-hexachloorcyclohexaan % 0.0004  
som chloordaan (som cis- en trans-) % 0.000418  
delta-hexachloorcyclohexaan % 0.00102  
dieldrin % 0.0173  
alfa-hexachloorcyclohexaan % 0.00125  
endrin % 0.0712  
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) % 0.0107  
hexachloorbenzeen % <<  
hexachloorbutadieen % <<  
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) % 0.00254  
heptachloor % 0.0111  
isodrin % 0.0265  
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<  
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<  
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<  
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<  
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<  
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<  
pentachloorfenol % <<  
pentachloorbenzeen % 0.00144  
telodrin % <<  
meersoorten PAF metalen % << V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 1.97 V 
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168754-001 M41 MM S01 T/M S10 (0-1)
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 
(landbodem) 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:22) 

 

Projectcode SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M42 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 
  
Analyse Eenheid SR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 58.0 58   
gewicht artefacten g 0    
aard van de artefacten - Geen    
organische stof (gloeiverlies) % 8.8 8.8   
gloeirest % vd DS90.9  -  

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS4.1 4.1   

     

METALEN 
barium+ mg/kg 26 79.8 - << 
cadmium mg/kg 0.22 0.281 V << 
kobalt mg/kg <1.5 3 - << 
koper mg/kg 5.2 8.23 - << 
kwik mg/kg 0.06 0.0792 - << 
lood mg/kg 16 21.6 - << 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 
nikkel mg/kg 4.2 10.4 - << 
zink mg/kg 33 61.2 - << 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.030.021 - 0.000568
fenantreen mg/kg <0.030.021 - 0.000342
antraceen mg/kg <0.030.021 - 0.000214
fluoranteen mg/kg <0.030.021 - << 
benzo(a)antraceen mg/kg <0.030.021 - << 
chryseen mg/kg <0.030.021 - << 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.030.021 - << 
benzo(a)pyreen mg/kg <0.030.021 - << 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.030.021 - << 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.030.021 - 0.000101
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.21 -  

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.795 - << 
PCB 52 ug/kg <1 0.795 - << 
PCB 101 ug/kg <1 0.795 - << 
PCB 118 ug/kg <1 0.795 - << 
PCB 138 ug/kg <1 0.795 - << 
PCB 153 ug/kg <1 0.795 - << 
PCB 180 ug/kg <1 0.795 - << 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.57 -  

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.98 --  
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.98 --  
fractie C22-C30 mg/kg 8 9.09 --  
fractie C30-C40 mg/kg 6 6.82 --  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 27.8 V  
 

  



ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
13168754-002    
arseen % <<  
chroom % <<  
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
endosulfansulfaat % 0.00544  
alfa-endosulfan % 0.0235  
aldrin % <<  
beta-hexachloorcyclohexaan % 0.000375  
som chloordaan (som cis- en trans-) % 0.000393  
delta-hexachloorcyclohexaan % 0.000961  
dieldrin % 0.0164  
alfa-hexachloorcyclohexaan % 0.00117  
endrin % 0.0679  
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) % 0.0101  
hexachloorbenzeen % <<  
hexachloorbutadieen % <<  
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) % 0.00239  
heptachloor % 0.0105  
isodrin % 0.0252  
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<  
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<  
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<  
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<  
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<  
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<  
pentachloorfenol % <<  
pentachloorbenzeen % 0.00136  
telodrin % <<  
meersoorten PAF metalen % << V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 0.361 V 
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168754-002 M42 MM S11 TM S20 (0-1)
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.5-Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op een aangrenzend perceel 
(landbodem) 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:22) 

 

Projectcode SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M43 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Verspreidbaar 
  
Analyse Eenheid SR  BT  BC  msPAF 

     

droge stof % 65.6 65.6   
gewicht artefacten g 18.6    
aard van de artefacten 

- 
Div. 
materialen    

organische stof (gloeiverlies) % 5.6 5.6   
gloeirest % vd DS94.1  -  

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS4.2 4.2   

     

METALEN 
barium+ mg/kg <20 42.5 - << 
cadmium mg/kg <0.2 0.201 V << 
kobalt mg/kg <1.5 2.98 - << 
koper mg/kg <5 6.03 - << 
kwik mg/kg <0.05 0.0472 - << 
lood mg/kg 11 15.6 - << 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 - << 
nikkel mg/kg <3 5.18 - << 
zink mg/kg 27 53.2 - << 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021 - 0.00195 
fenantreen mg/kg <0.03 0.021 - 0.00121 
antraceen mg/kg <0.03 0.021 - 0.000778 
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07 - 0.00202 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04 - 0.000127 
chryseen mg/kg 0.04 0.04 - 0.000205 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03 - << 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03 - 0.000398 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03 - 0.000227 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 - 0.00104 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.333 0.333 -  

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.25 - << 
PCB 52 ug/kg <1 1.25 - << 
PCB 101 ug/kg <1 1.25 - << 
PCB 118 ug/kg <1 1.25 - << 
PCB 138 ug/kg <1 1.25 - << 
PCB 153 ug/kg <1 1.25 - << 
PCB 180 ug/kg <1 1.25 - << 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.75 -  

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.25 --  
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.25 --  
fractie C22-C30 mg/kg 6 10.7 --  
fractie C30-C40 mg/kg 7 12.5 --  
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 43.8 V  

     

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.19 0.19 *** --  
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) μg/kgds <0.1  -  
som PFOA μg/kgds 0.19  -  
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) μg/kgds <0.1  -  



PFODA (perfluoroctadecaanzuur) μg/kgds <0.1  -  
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) μg/kgds <0.1  -  
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.33 0.33 *** --  
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds <0.1  -  
som PFOS μg/kgds 0.33  -  
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg <0.1 0.07 --  
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds <0.1  -  
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds <0.1  -  
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds <0.1  -  
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds <0.1  -  
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide 
acetaat) μg/kgds <0.1  -  
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) μg/kgds <0.1  -  
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg <0.1 0.07 --  
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds <0.1  -  
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) μg/kgds <0.1  -  
Adviespakket PFAS 30 componenten  zie bijlage  -  
 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS EenheidBT BC 
13168754-003    
arseen % <<  
chroom % <<  
antimoon % <<  
tin % <<  
vanadium % <<  
endosulfansulfaat % 0.0111  
alfa-endosulfan % 0.045  
aldrin % <<  
beta-hexachloorcyclohexaan % 0.000846  
som chloordaan (som cis- en trans-) % 0.000884  
delta-hexachloorcyclohexaan % 0.00209  
dieldrin % 0.0319  
alfa-hexachloorcyclohexaan % 0.00254  
endrin % 0.124  
gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) % 0.02  
hexachloorbenzeen % 0.000159  
hexachloorbutadieen % <<  
som heptachloorepoxide (som cis- en trans-) % 0.00503  
heptachloor % 0.0209  
isodrin % 0.0481  
2,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<  
2,4'-dichloordifenyldichlooretheen % <<  
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<  
4,4'-dichloordifenyldichloorethaan % <<  
4,4'-dichloordifenyldichlooretheen % 0.000201  
4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan % <<  
pentachloorfenol % <<  
pentachloorbenzeen % 0.00292  
telodrin % <<  
meersoorten PAF metalen % << V 
meersoorten PAF organische verbindingen % 0.705 V 
    
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168754-003 M43 MM S21 T/M S30 (0-1)
 
 
  



   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
msPAF Meer-soorten potentieel aangetaste fractie (in %) 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
V  Verspreidbaar 
NV  Niet verspreidbaar 
NoV  Nooit verspreidbaar 
<<  msPAF getal extreem klein 
   
Kleur informatie   
Rood  Niet of nooit verspreidbaar 
   
 



Toetsing volgens BoToVa, module T.6-Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zoet 
oppervlaktewaterlichaam 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:24) 

 

Projectcode SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M41 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 
  
Analyse Eenheid SR  BT  BC 

     

droge stof % 60.8 60.8  
gewicht artefacten g 38.16   
aard van de artefacten 

- 
Div. 
materialen   

organische stof (gloeiverlies) % 8.5 8.5  
gloeirest % vd DS91.1  - 

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS5.0 5.0  

     

METALEN 
barium+ mg/kg <20 39.5 -- 
cadmium mg/kg 0.20 0.256 V 
kobalt mg/kg <1.5 2.78 V 
koper mg/kg 7.0 10.9 V 
kwik mg/kg <0.05 0.0457 V 
lood mg/kg 16 21.4 V 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 V 
nikkel mg/kg 3.4 7.93 V 
zink mg/kg 43 77.4 V 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021 - 
fenantreen mg/kg 0.29 0.29 - 
antraceen mg/kg 0.08 0.08 - 
fluoranteen mg/kg 0.48 0.48 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.28 0.28 - 
chryseen mg/kg 0.20 0.2 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.13 0.13 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.22 0.22 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.15 0.15 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.15 0.15 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 2.001 2 V 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.824 V 
PCB 52 ug/kg <1 0.824 V 
PCB 101 ug/kg <1 0.824 V 
PCB 118 ug/kg <1 0.824 V 
PCB 138 ug/kg <1 0.824 V 
PCB 153 ug/kg <1 0.824 V 
PCB 180 ug/kg <1 0.824 V 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.76 V 

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.12 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.12 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 12 14.1 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 10 11.8 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 28.8 V 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168754-001 M41 MM S01 T/M S10 (0-1)
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.6-Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zoet 
oppervlaktewaterlichaam 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:24) 

 

Projectcode SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M42 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie Verspreidbaar 
  
Analyse Eenheid SR  BT  BC 

     

droge stof % 58.0 58  
gewicht artefacten g 0   
aard van de artefacten - Geen   
organische stof (gloeiverlies) % 8.8 8.8  
gloeirest % vd DS90.9  - 

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS4.1 4.1  

     

METALEN 
barium+ mg/kg 26 79.8 -- 
cadmium mg/kg 0.22 0.281 V 
kobalt mg/kg <1.5 3 V 
koper mg/kg 5.2 8.23 V 
kwik mg/kg 0.06 0.0792 V 
lood mg/kg 16 21.6 V 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 V 
nikkel mg/kg 4.2 10.4 V 
zink mg/kg 33 61.2 V 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021 - 
fenantreen mg/kg <0.03 0.021 - 
antraceen mg/kg <0.03 0.021 - 
fluoranteen mg/kg <0.03 0.021 - 
benzo(a)antraceen mg/kg <0.03 0.021 - 
chryseen mg/kg <0.03 0.021 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.03 0.021 - 
benzo(a)pyreen mg/kg <0.03 0.021 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.03 0.021 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.03 0.021 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.21 0.21 V 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.795 V 
PCB 52 ug/kg <1 0.795 V 
PCB 101 ug/kg <1 0.795 V 
PCB 118 ug/kg <1 0.795 V 
PCB 138 ug/kg <1 0.795 V 
PCB 153 ug/kg <1 0.795 V 
PCB 180 ug/kg <1 0.795 V 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 5.57 V 

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 3.98 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 3.98 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 8 9.09 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 6 6.82 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 27.8 V 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168754-002 M42 MM S11 TM S20 (0-1)
 
  



Toetsing volgens BoToVa, module T.6-Beoordeling kwaliteit van  bagger bij verspreiden in een zoet 
oppervlaktewaterlichaam 
(Toetsversie 2.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 16-01-2020 - 17:24) 

 

Projectcode SOL010926 
Projectnaam Asserstraat Vries 
Monsteromschrijving M43 
Monstersoort Waterbodem (AS3000) 
Monster conclusie (excl PFAS) Verspreidbaar 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  BC 

     

droge stof % 65.6 65.6  
gewicht artefacten g 18.6   
aard van de artefacten 

- 
Div. 
materialen   

organische stof (gloeiverlies) % 5.6 5.6  
gloeirest % vd DS 94.1  - 

     

KORRELGROOTTEVERDELING 
min. delen <2um % vd DS 4.2 4.2  

     

METALEN 
barium+ mg/kg <20 42.5 -- 
cadmium mg/kg <0.2 0.201 V 
kobalt mg/kg <1.5 2.98 V 
koper mg/kg <5 6.03 V 
kwik mg/kg <0.05 0.0472 V 
lood mg/kg 11 15.6 V 
molybdeen mg/kg <1.5 1.05 V 
nikkel mg/kg <3 5.18 V 
zink mg/kg 27 53.2 V 

     

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.03 0.021 - 
fenantreen mg/kg <0.03 0.021 - 
antraceen mg/kg <0.03 0.021 - 
fluoranteen mg/kg 0.07 0.07 - 
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04 - 
chryseen mg/kg 0.04 0.04 - 
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03 - 
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03 - 
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03 - 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03 - 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.333 0.333 V 

     

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.25 V 
PCB 52 ug/kg <1 1.25 V 
PCB 101 ug/kg <1 1.25 V 
PCB 118 ug/kg <1 1.25 V 
PCB 138 ug/kg <1 1.25 V 
PCB 153 ug/kg <1 1.25 V 
PCB 180 ug/kg <1 1.25 V 
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.75 V 

     

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.25 -- 
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.25 -- 
fractie C22-C30 mg/kg 6 10.7 -- 
fractie C30-C40 mg/kg 7 12.5 -- 
totaal olie C10 - C40 mg/kg <35 43.8 V 

     

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN-toetsing uitgevoerd door SYNLAB 
PFBA (perfluorbutaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFPeA (perfluorpentaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFHxA (perfluorhexaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFHpA (perfluorheptaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur) ug/kg 0.19 0.19 *** -- 
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) μg/kgds <0.1  - 
som PFOA μg/kgds 0.19  - 
PFNA (perfluornonaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFDA (perfluordecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFUnDA (perfluorundecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFDoDA (perfluordodecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFTrDA (perfluortridecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur) μg/kgds <0.1  - 



PFODA (perfluoroctadecaanzuur) μg/kgds <0.1  - 
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur) μg/kgds <0.1  - 
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) ug/kg 0.33 0.33 *** -- 
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) μg/kgds <0.1  - 
som PFOS μg/kgds 0.33  - 
PFDS (perfluordecaansulfonzuur) ug/kg <0.1 0.07 -- 
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds <0.1  - 
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds <0.1  - 
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds <0.1  - 
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur) μg/kgds <0.1  - 
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)μg/kgds <0.1  - 
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat) μg/kgds <0.1  - 
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) ug/kg <0.1 0.07 -- 
MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) μg/kgds <0.1  - 
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester) μg/kgds <0.1  - 
Adviespakket PFAS 30 componenten  zie bijlage  - 
 

Monstercode Monsteromschrijving 
13168754-003 M43 MM S21 T/M S30 (0-1)
 
 

 

 

 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
V  Verspreidbaar 
NV  Niet verspreidbaar 
NoV  Nooit verspreidbaar 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
   
Kleur informatie   
Rood  Niet of nooit verspreidbaar 
   
 



ASBESTGEHALTE DEELLOCATIE
Projectnaam Asserstraat te Vries

Projectnummer SOL010926

Onderzoek Verkennend Onderzoek - NEN5897

Deellocatie Oppervlakte m2

TRAJECTEN
Traject Code Gat code Ondergrens Bovengrens Gemiddeld TOETS
1 A1 t/m A5 38,2 58,2 47,7

38,2 58,2 47,7 <=0,5x IW

Opmerkingen Aannames

0,5x IW Maximaal gehalte asbest: 50 mg/kg ds

Gemiddeld:

Puinpad

GEWOGEN ASBESTGEHALTE (mg/kg ds)

TR001
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  Voorwoord 

Gemeente Tynaarlo is voornemens om ten zuidoosten van Vries 75 woningen te 
realiseren. Gemeente Tynaarlo wil weten of deze ingreep effecten kan hebben op 
beschermde soorten en Natura 2000-gebieden en of significante effecten op deze 
gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten. Het plangebied maakt geen deel uit 
van het Natuurnetwerk Nederland. 
 
Gemeente Tynaarlo heeft Bureau Waardenburg opdracht verstrekt om de voorgenomen 
ingreep te toetsen aan de Wet natuurbescherming. Het betreft een actualisatie van het 
natuuronderzoek uitgevoerd door Ecogroen advies in 2013. 
 
Aan de totstandkoming van dit rapport werkten mee: 
 
Ken Jipping veldwerk, rapportage 
Gertrud Berg projectleiding, kwaliteitsborging 
 
Genoemde personen zijn door opleiding, werkervaring en zelfstudie gekwalificeerd voor 
de door hen uitgevoerde werkzaamheden. Het project is uitgevoerd volgens het 
kwaliteitshandboek van Bureau Waardenburg. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 
Bureau Waardenburg is ISO gecertificeerd.  
 
Vanuit de gemeente Tynaarlo werd de opdracht begeleid door de heer Nanninga. Wij 
danken hem voor de prettige samenwerking. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding en doel 

Gemeente Tynaarlo is voornemens om ten zuidoosten van Vries, 75 woningen te 
realiseren. Gemeente Tynaarlo wil weten of en zo ja hoe met deze ingreep rekening 
moet worden gehouden met de Wet natuurbescherming. 
 
Concreet wil de gemeente Tynaarlo weten of als gevolg van dit project significant 
negatieve effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten 
en of het project effecten kan hebben op beschermde soorten. 
 
Het plangebied maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Een ‘Nee, tenzij’-
toets wordt daarom niet nodig geacht. 
 
De Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming heeft als doel het behoud van de biodiversiteit en duurzaam gebruik 
van de bestanddelen daarvan. Sommige handelingen en ontwikkelingen kunnen de natuur, en 
daarmee de biodiversiteit, schaden en zijn daarom krachtens de wet verboden. Is dat het geval 
dan is er in geval van beschermde gebieden een vergunning nodig of in geval van beschermde 
soorten ontheffing nodig voor het overtreden van een verbodsbepaling. In specifieke gevallen 
geldt een vrijstellingsregeling. .1 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van bronnenonderzoek, en de bepaling van de 
effecten op Natura 2000-gebieden.  
 
Het doel van het onderzoek is te bepalen of de ingreep kan leiden tot overtredingen van 
de regels uit de Wet natuurbescherming. Als dat voor beschermde gebieden het geval 
is, wordt bepaald onder welke voorwaarden redelijkerwijs een vergunning kan worden 
verkregen of dat een Passende Beoordeling nodig is om hier antwoord op te kunnen 
geven. Als overtreding ten aanzien van beschermde soorten aan de orde is wordt 
bepaald onder welke voorwaarden redelijkerwijs ontheffing kan worden verkregen.  
 
 

                                                      
1 Zie voor de doelstelling en regels van de Wet natuurbescherming het wettelijk kader in de bijlage. 
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 1.2 Toetsing Wet natuurbescherming 

Wet natuurbescherming (Wnb) 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking. De regels die toezien op 
bescherming van Natura 2000-gebieden zijn opgenomen in ‘Hoofdstuk 2 Natura 2000-
gebieden’ van de Wet natuurbescherming. De verbodsbepalingen ten aanzien van 
beschermde soorten zijn opgenomen in ‘Hoofdstuk 3 Soorten’ en beschreven per 
beschermingsregime (zie onder). De regels voor houtopstanden zijn beschreven in 
Hoofdstuk 4 van de wet (zie ook Bijlage 1). 
 
Deel 1 Natura 2000-gebieden 
Deel 1 van de voorliggende rapportage beschrijft de resultaten van een verkennend 
onderzoek naar de effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De centrale vraag 
van deze toetsing is: bestaat er een reële kans op significante negatieve effecten op 
Natura 2000-gebieden of kan het optreden van significant negatieve effecten op Natura 
2000-gebieden met zekerheid worden uitgesloten? 
 
Deel 2 Beschermingsregimes soorten 
Deel 2 van de voorliggende rapportage beschrijft de effecten van de ingreep op 
beschermde soorten planten en dieren in het plangebied en op welke wijze rekening 
moet worden gehouden met deze soorten. Als de voorgenomen ingreep leidt tot het 
overtreden van verbodsbepalingen betreffende beschermde soorten, zal moeten 
worden nagegaan of een vrijstelling geldt of dat een ontheffing moet worden verkregen.  
 
De Wet natuurbescherming onderscheid bij de bescherming van soorten drie 
beschermingsregimes:  
� Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb § 3.1),  
� Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb § 3.2)2 en  
� Beschermingsregime andere soorten (Wnb § 3.3).  
 
Met het in werking treden van de Wet natuurbescherming is het beschermingsregime 
voor een aantal soorten veranderd dan wel vervallen. Ook zijn een aantal soorten 
beschermd die dat voorheen niet waren. Voor soorten vallend onder 
‘Beschermingsregime andere soorten’ kan de provincie een vrijstelling verlenen voor 
handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden (Wnb 
Art 3.10 lid 2a).  
 
In dit rapport wordt onderscheid gemaakt in ‘vogels’, strikt beschermde soorten (Wnb § 
3.2) en ‘andere soorten’ (Wnb § 3.3).  
 
 
 
 
                                                      
2 Dit betreft soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn met uitzondering 
van vogels. Vogels vallen onder Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Brochure: Soortenbescherming 
bij ruimtelijke ingrepen. Ministerie van EZ, versie 1.3 december 2016. 
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Deel 3 Houtopstanden en Natuurnetwerk Nederland  
 
Houtopstanden 
De Wet natuurbescherming beschermt houtopstanden met een oppervlakte van 
minimaal 10 are (1000 m2) en rijbeplantingen die bestaan uit meer dan 20 bomen (art. 
1.1).  
 
Mogelijk dat voor toekomstige ontwikkeling van het gebied bomen moeten worden 
gekapt. De te kappen bomen staan niet binnen de bebouwde komgrens Boswet, de 
regels ten aanzien van houtopstanden zoals vermeld in Hoofdstuk 4 van de Wet 
natuurbescherming zijn hier dan ook van toepassing (Figuur 1). Mogelijk dat voor het 
verwijderen van bomen een melding bij de provincie gedaan moet worden. Ook kan de 
kapverordening van de gemeente Tynaarlo aan de orde zijn en is mogelijk een 
gemeentelijke kapvergunning nodig. Aan beiden moet te zijner tijd getoetst worden. 
 

 
Figuur 1. Bebouwde komgrens vml. Boswet (groen) en ligging plangebied (rood omlijnd) 
(Bron: Natuurkaart / bebouwde komgrens vml. Boswet - gemeente Tynaarlo) 

Natuurnetwerk Nederland 
Het plangebied ligt op circa 2,3 km afstand van het Natuurnetwerk Drenthe. De 
provincie Drenthe kent geen externe werking voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Dit houdt in dat het beleid van het NNN niet geldt voor omliggende gebieden. Hierdoor 
zijn directe effecten op de NNN uit te sluiten en is het toetsingskader van de NNN niet 
van toepassing. 
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 2 Plangebied en project 

Plangebied en omgeving 
Het plangebied ligt ten zuidoosten van de bebouwing van Vries (Figuur 2). Momenteel 
is het gebied grotendeels in agrarisch gebruik. Het bestaat o.a. uit weilanden, 
graslanden, houtwallen en sloten De graslanden worden deels begraasd door schapen. 
In het noordelijk deel van het plangebied zijn enkele houtwallen en ten oosten bevindt 
zich een klein bos. Aan de rand van het plangebied, parallel aan de Asserstraat bevindt 
zich een waterhoudende sloot. De ondiepe sloten die zich in het plangebied zelf 
bevinden stonden ten tijde van het veldbezoek droog. Door bekendheid met het gebied 
weten we dat de sloten ook de rest van het jaar droog staan.  
 

 
Figuur 2 Ligging plangebied (rood omkaderd) (Esri Nederland, Community Map 
Contributors | Esri Nederland, beeldmateriaal.nl | Esri Nederland, Kadaster | Esri Nederland, 
AHN) 

 
Voorgenomen ingreep 
Informatie over de voorgenomen ingreep is aangeleverd door de heer J.R. Nanninga. 
 
In het gebied is in 2013 onderzoek gedaan door Ecogroen Advies in het kader van het 
project ‘de Bronnen’. Het plangebied destijds besloeg een veel groter gebied dan nu in 
beeld is voor woningbouw. Bij de huidige plannen voor Vries-zuid wordt uitgegaan van 
de realisatie van maximaal 75 woningen. Uitgangspunt is dat er vraag-gestuurd wordt 
gebouwd. Voor de realisatie van het project moeten naar alle waarschijnlijkheid bomen 
worden gekapt, sloten gedempt en enkele schuurtjes worden gesloopt. 
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 3 Natura 2000-gebieden  

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. In de directe 
omgeving van het plangebied bevindt zich het Natura 2000-gebied Drentse Aa gebied 
(3,2 km) (Figuur 3). 
 

 
Figuur 3. Ligging van het plangebied ten opzichte van het Natura 2000-gebied Drentsche Aa. 

 
Zandverstuivingen (H2330), stuifzandheiden (H2310), Kraaiheibegroeiingen (H2320) 
en Jeneverbesstruwelen (H5130) behoren samen met oude eikenbossen (H9190) tot 
de belangrijke habitattypen in de droge delen van het Drentse Aa gebied. 
 
Bij de eerdere onderzoeken is reeds een voortoets uitgevoerd (Ecogroen advies 2013). 
Destijds werd geoordeeld dat er geen significante effecten zijn te verwachten op (het 
meest nabijgelegen) Natura-2000 gebied.  
 
Door de realisatie van de woonwijk neemt emissie van de verbrandingsgassen toe, 
(mede) als gevolg van de toename van het aantal verkeersbewegingen. De depositie 
van verbrandingsemissies en (NOx- of stikstofdepositie) werken verzurend en 
vermestend op gevoelige vegetaties. Het effect van de verkeerstoename (als gevolg 
van de woonwijk) speelt vooral lokaal, waardoor negatieve effecten op het Natura-2000-
gebied Drentse Aa niet heel waarschijnlijk zijn. Desondanks willen we gezien de zeer 
nabije ligging van het Drentse Aa-gebied met (zeer) stikstofgevoelige vegetaties 
adviseren een depositieonderzoek uit te voeren. Een Aerius berekening moet worden 
uitgevoerd voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase. 
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 4 Betekenis plangebied voor beschermde soorten  

 4.1 Bronnenonderzoek  

Voor een actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen is de 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd op 07 maart 2019. Bij het 
raadplegen van de NDFF is uitgegaan van een zoekgebied met een straal van ca. 2000 
meter om het plangebied en gegevens tot vijf jaar oud. Daarnaast is, voor zover nodig, 
gebruik gemaakt van achtergronddocumentatie (zie literatuurlijst). 
 
Tabel 1 Rapportage NDFF (Geraadpleegd op 7 maart 2019) voor alle soortgroepen, met uitzondering van 
de soortgroep vogels ; WNB: beschermingsstatus onder de Wet natuurbescherming, NL=Nationaal 
beschermde soort (artikel 3.10), EU=Europees beschermde soort (artikel 3.1 of 3.5); Vrijstelling: Hier is 
aangegeven of de soort via een provinciale verordening is vrijgesteld. DR=Drenthe. RL: status van soort 
met vermelding op de Nederlandse Rode Lijst; 0 = uitgestorven op wereldschaal, 1 = in het wild 
uitgestorven op wereldschaal, 2 = verdwenen uit Nederland, 3 = in het wild verdwenen uit Nederland, 4 = 
ernstig bedreigd, 5 = bedreigd, 6 = kwetsbaar, 7 = gevoelig, - = niet op Rode Lijst (EZ 2015)  

 
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam WNB Vrijstelling RL 

 
Amfibieën  
Bruine kikker Rana temporaria NL DR - 
Groene kikker complex Rana esculenta synklepton NL - - 

 
Zoogdieren  
Bunzing Mustela putorius NL DR - 
Eekhoorn Sciurus vulgaris NL - - 
Egel Erinaceus europaeus NL DR - 
Haas Lepus europaeus NL DR - 
Ree Capreolus capreolus NL DR - 

 
Reptielen  
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara NL - 7 

 
 

 4.2 Betekenis van het plangebied beschermde soorten 

Het plangebied bestaat uit weiland, bosschage en een gedeelte bos. Het plangebied is 
beoordeeld op betekenis voor amfibieën, vogels, vleermuizen, en grondgebonden 
zoogdieren. Voor andere soortengroepen wordt op basis van verspreidingsgegevens 
(NDFF) en aanwezig biotoop geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft.  
Ecogroen Advies heeft in 2013 nabij het plangebied steenanjer en waterdrieblad 
aangetroffen (deze waren destijds beschermd onder de flora en faunawet). Onder de 
Wet natuurbescherming zijn deze niet meer beschermd, ze staan wel beide op de rode 
lijst als respectievelijk kwetsbaar en gevoelig. Waterdrieblad is tijdens het veldbezoek 
in 2019 ook weer aangetroffen.  
 
Grondgebonden zoogdieren 
Het plangebied vormt (geschikt) leefgebied van algemeen voorkomende soorten 
zoogdieren van het ‘Beschermingsregime andere soorten’ waarvoor een vrijstelling 
geldt voor overtreding van verbodsbepalingen bij ruimtelijke ingrepen. In het plangebied 
zijn sporen aangetroffen van veldmuis, die in kleine aantallen aanwezig is. Tevens is 
spitsmuis in het gebied aangetroffen. De schuurtjes die in het plangebied staan hebben 
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geen functie voor steenmarter als verblijfplaats, ze zijn namelijk niet toegankelijk voor 
steenmarter. Ecogroen heeft in 2010 nesten van eekhoorn aangetroffen in het bos nabij 
het plangebied, deze is in 2019 op min of meer dezelfde plek weer aangetroffen. Op 
grond van verspreidingsgegevens (NDFF) en het veldonderzoek wordt geconcludeerd 
dat het plangebied géén betekenis heeft voor andere beschermde soorten 
grondgebonden zoogdieren. 
 
Amfibieën en reptielen 
Geschikt voorplantingswater voor amfibieën ontbreekt in het plangebied. Vlak buiten 
het plangebied bevindt zich echter wel water waar mogelijk algemeen voorkomende 
soorten in voorkomen. Delen van het plangebied, zoals bijvoorbeeld het bos en de 
houtwallen, kunnen deel uit maken van het landhabitat van amfibieën. In een klein heide 
gebied ten zuidoosten van het plangebied is levendbarende hagedis aangetroffen. Het 
ontbreekt echter aan geschikt habitat voor deze soort in het plangebied zelf. Hij wordt 
hier niet verwacht. 
 
Vleermuizen 
In het plangebied staan geen gebouwen, enkel een paar schuurtjes die geen geschikte 
invliegopeningen hebben. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in het 
plangebied is echter niet uitgesloten. Er is één boom met loszittend schors (Figuur 4 en 
5) aangetroffen die mogelijk geschikt is als verblijfplaats voor vleermuizen. Het 
plangebied maakt potentieel onderdeel uit van het foerageergebied van vleermuizen. 
Zo biedt de houtwal in het noordelijk deel een geschikt foerageergebied voor onder 
andere gewone dwergvleermuizen en laatvliegers. Het betreft – op basis van de aard 
en omvang en de omgeving - geen essentieel foerageergebied (d.w.z. essentieel voor 
het functioneren van een verblijfplaats). In het plangebied zijn mogelijk wel (essentiële) 
vliegroutes van vleermuizen aanwezig. Dit betreft onder andere de hiervoor genoemde 
houtwal (Figuur 5) en de laanstructuur die zich in het oosten van het plangebied bevindt. 
 

 
Figuur 4 De gestippelde lijn geeft de mogelijke vliegroutes weer. De stip geeft aan waar 
de boom met loszittend schors zich bevindt.  
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Figuur 5 Links houtwal die mogelijk als vliegroute voor vleermuizen dient. Rechts boom 
met loszittend schors wat als mogelijke verblijfplaats voor vleermuizen kan dienen. 

Vogels  
Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van vogels met een jaarrond beschermde 
nestplaats3 vastgesteld in de mogelijk te kappen bomen in het plangebied. Op grond 
hiervan wordt de aanwezigheid van nesten van vogels met een jaarrond beschermde 
nestplaats uitgesloten. Het plangebied vormt wel geschikt broedbiotoop van algemeen 
voorkomende vogels waarvan de nestplaats niet jaarrond beschermd is. Zo zijn onder 
andere houtduif, merel, koolmees, roodborst en winterkoninkje aangetroffen. 
  

                                                      
3 Op grond van door het voormalige ministerie van LNV verstrekte handreikingen worden nesten van de 
volgende soorten als jaarrond beschermde nestplaatsen beschouwd: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote 
gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, 
wespendief, zwarte wouw. 
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 5 Effecten op beschermde soorten 

Amfibieën en grondgebonden zoogdieren 
Grond- en graafwerkzaamheden kunnen algemeen voorkomende amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren van het ‘Beschermingsregime andere soorten’ treffen. Voor 
deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en is dus 
geen ontheffing nodig. Het betreft algemeen voorkomende soorten (lokaal, regionaal en 
landelijk) en het aantal dieren dat potentieel gemoeid is met de (lokale) ingreep is 
beperkt. De gunstige staat van instandhouding van deze soorten is daarom niet in het 
geding. De eekhoorn is niet vrijgesteld, deze zou beperkt gebruik kunnen maken van 
het plangebied als foerageergebied. Er zijn in het plangebied geen nesten aangetroffen, 
echter kort daarbuiten wel. Opzettelijke verstoring is geen verbodsbepaling voor soorten 
die onder beschermingsregime andere soorten valt. 
 
Vleermuizen 
Indien de houtwal, de boom met loszittend schors en de laanstructuur ten oosten van 
het plangebied niet gespaard kunnen worden, dient nader onderzoek plaats te vinden 
naar vleermuizen om uitsluitsel te kunnen geven over de huidige betekenis van deze 
structuren (welke functie) voor vleermuizen (welke soorten). Op basis van de resultaten 
van dit nader onderzoek kan worden vastgesteld of een ontheffing van de Wnb nodig is 
en of mitigerende en compenserende maatregelen nodig zijn. 
 
Vogels 
Werkzaamheden in het broedseizoen kunnen er toe leiden dat nesten van vogelsoorten 
die in gebruik zijn beschadigd raken of verlaten worden door de oudervogels als gevolg 
van verstoring. Effecten van de voorgenomen ingreep op soorten met een jaarrond 
beschermd nest zijn uitgesloten. Voor deze soorten heeft het plangebied namelijk geen 
betekenis. 
 
Andere soorten 
Negatieve effecten op andere beschermde soorten als gevolg van de voorgenomen 
ingreep zijn uitgesloten. Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied namelijk 
geen betekenis. 
 
Conclusies beschermde soorten 
� Voor het vernietigen van nesten die in gebruik zijn en het verstoren van in gebruik 

zijnde nesten van vogels zodanig dat broedsels mislukken is geen ontheffing 
mogelijk. Het vernietigen en verstoren van in gebruik zijnde nesten moet worden 
voorkomen (zie randvoorwaarden hieronder). 

� Het aantasten van foerageerplaatsen en migratieroutes van vleermuizen is 
ontheffingsplichtig indien zij van groot belang zijn voor de functionaliteit van vaste 
rust- en verblijfplaatsen elders. Indien uit nader onderzoek blijkt dat er essentiële 
vliegroutes van vleermuizen aanwezig zijn, is een ontheffing van de Wnb nodig. 
Om een ontheffing aan te kunnen vragen moet tevens het wettelijk belang van 
de ingreep worden onderbouwd en moeten alternatieven zijn onderzocht. 
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� Het vernietigen of aantasten van verblijfplaatsen van vleermuizen is een 
overtreding van de Wnb artikel 3.5 lid 1 en 4. Indien uit nader onderzoek blijkt dat 
vleermuizen aanwezig zijn en schade aan verblijfplaatsen niet te voorkomen is, 
is een ontheffing van de Wnb nodig. Om een ontheffing aan te kunnen vragen 
moet tevens het wettelijk belang van de ingreep worden onderbouwd en moeten 
alternatieven zijn onderzocht. 

 
Randvoorwaarden voor werkzaamheden in het kader van de voorgenomen 
ingreep 
Het verstoren en vernietigen van vogelnesten die in gebruik zijn moet voorkomen 
worden om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Dit kan door het rooien 
van beplanting en (voorbereidende) (bouw)werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uit te voeren. Voor het broedseizoen wordt in het kader van de Wnb geen standaard 
periode gehanteerd. De lengte en de aanvang van het broedseizoen verschilt per soort. 
Globaal moet voor het broedseizoen rekening gehouden worden met de periode half 
maart tot half augustus. 
 
Nader onderzoek 
Om eventueel als basis te kunnen dienen voor een ontheffingsaanvraag van de Wet 
natuurbescherming dient het vaststellen van vliegroutes en verblijfplaatsen van 
vleermuizen volgens het vleermuisprotocol 2017 te worden uitgevoerd. Dit betekent 
voor vliegroutes twee en voor verblijfplaatsen vier bezoeken in de periode mei t/m 
september. 
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Aerius berekening  

De gemeente Tynaarlo is voornemens 40 tot 75 woningen te realiseren in Vries-Zuid. 
Deze Aerius berekening is een aanvulling op rapport 19-0093 (Jipping 2019). Bureau 
Waardenburg heeft een Aerius berekening uitgevoerd om de effecten van deze ingreep 
op stikstofgevoelige habitats te bepalen. 
 
Rekenpunten 
Op elk dichtstbijzijnde habitattype binnen 10 km van het plangebied is een rekenpunt 
geplaatst (Tabel 1). Voor al deze punten is de stikstofdepositie bepaald voor de 
aanlegfase, de gebruiksfase en het huidig gebruik (Figuur 1 en 2) 
 
Tabel 1 locatie rekenpunten binnen habitattypen 

Natura 2000-gebied Habitattype Afstand 

Fochteloërveen ZGH7120ah 7 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH3160 4 km 

Drentsche Aa-gebied H9160A 6 km 

Drentsche Aa-gebied H2320 6 km 

Norgerholt H91D0 8 km 

Drentsche Aa-gebied - 2 km 

Drentsche Aa-gebied H4010A 3 km 

Fochteloërveen H4030 8 km 

Witterveld H7110A 9 km 

Drentsche Aa-gebied H7110B 4 km 
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Drentsche Aa-gebied H91E0C 2 km 

Fochteloërveen H4010A 8 km 

Drentsche Aa-gebied H9190 4 km 

Drentsche Aa-gebied H2310 3 km 

Drentsche Aa-gebied H7150 5 km 

Witterveld H4030 7 km 

Drentsche Aa-gebied H5130 5 km 

Drentsche Aa-gebied H3160 4 km 

Drentsche Aa-gebied H4030 3 km 

Drentsche Aa-gebied H91D0 4 km 

Norgerholt H9120 8 km  

Norgerholt - 8 km  

Fochteloërveen - 7 km 

Witterveld H6230dka 7 km 

Drentsche Aa-gebied H9120 3 km 

Witterveld H3160 9 km 

Zuidlaardermeergebied - 7 km 

Drentsche Aa-gebied H6230vka 2 km 

Witterveld - 7 km 

Fochteloërveen H7120ah 7 km 

Witterveld H4010A 8 km 

Drentsche Aa-gebied H6410 4 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH2330 6 km 

Drentsche Aa-gebied H7140A 2 km 

Witterveld H7120ah 7 km 

Drentsche Aa-gebied H2330 5 km 

Witterveld H91D0 8 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH2310 5 km 

Witterveld H2320 7 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH4030 3 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH4010A 5 km 

 
Aerius berekening aanlegfase 
Voor de aanlegfase is uitgegaan van het maximaal aantal woningen; dit betreft de bouw 
van 75 vrijstaande woningen in het plangebied. Omdat op dit moment nog niet bekend is 
welke machines precies ingezet worden en voor welke tijd, is gerekend met waarden die 
bekend zijn uit vergelijkbare woningbouwprojecten.  
 
Voor het bouwrijp maken van het plangebied is aangenomen dat een bulldozer en een 
dumper beide 160 uur draaien. Naast de aanleg van woningen worden ten behoeve van 
de ontsluiting wegen aangelegd. Uitgegaan wordt van 1.000 meter geasfalteerde wegen. 
Aangenomen is dat een asfalt afwerkinstallatie en een wals beide 80 uur draaien om de 
wegen te realiseren.  
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Voor de aanleg van de woningen is aangenomen dat verschillende mobiele werktuigen 
gebruikt worden. Een graafmachine is 8 uur bezig met het afgraven van de fundering per 
woning. Voor aan- en afvoer van materialen is aangenomen dat een dumper 8 uur per 
woning wordt ingezet. Een kraan draait vervolgens een week per woning om constructies 
te plaatsen. Voor materieel is aangenomen dat er relatief oud materieel wordt ingezet 
(worstcase, bouwjaar 2005/2006). 
 
Voor de uitstoot van stikstof door vervoersbewegingen van bouwvakkers is rekening 
gehouden met twee (heen en terug) autobewegingen (licht verkeer) per dag per woning 
gedurende de aanlegfase (1 jaar). Voor de aan- en afvoer van materialen is rekening 
gehouden met twee (heen en terug) verkeersbewegingen (zwaar vrachtverkeer) per dag. 
Verkeersbewegingen zijn berekend tot aan de oprit van de A28. 
 
In onderstaande tabel staat het materieel en de waardes die zijn gebruikt om het effect 
van stikstof te meten. 
 
Tabel 2 ingevoerd materieel in Aerius aanlegfase 

Verkeersemissies Aanleg 75 woningen: NOx 

graafmachine 100 kw, 2006, 600 uur 104,4 kg/j 

dumper 215 kw, 2005, 600 uur 232,2 kg/j 

hijskranen 200 kw, 2006, 3000 uur 540,0 kg/j 

    

Verkeersemissies aanrijdroute binnen bebouwde kom:   

Licht verkeer 68,6 kg/j 

Zwaar vrachtverkeer 11,8 kg/j 

    

Verkeersemissies aanrijdroute buitenwegen:   

Licht verkeer 72,3 kg/j 

    

Verkeersemissies bouwrijp maken plangebied Vries:   

bulldozer 100 kw, 2006, 160 uur 33,6 kg/j 

wals 90 kw, 2006, 80 uur 10,4 kg/j 

asfalt afwerkinstallatie 100 kw, 2006, 80 uur 15,8 kg/j 

dumper 215 kw 2005, 160 uur 61,9 kg/j 
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Figuur 1 Resultaat stikstof (NOx) berekening aanlegfase 
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Aerius berekening gebruiksfase 
Voor de gebruiksfase is rekening gehouden met het gebruik van 75 vrijstaande 
woningen (worstcase). Per woning is aangenomen dat het gemiddeld aanta l 
verkeersbewegingen 8 per woning per dag bedraagt. Van de verkeersbewegingen is 
aangenomen dat 75% in noordelijke richting naar de oprit A28 rijdt (grotendeels 
door Vries, binnen de bebouwde kom) en 25% in zuidelijke richting naar de oprit 
A28 (grotendeels buitenwegen). 
 
Bron Nox 

Gebruik 75 woningen Vries 227,3 kg/j 

aanrijdroute noord 6 voertuigbew/woning 205,7 kg/j 

aanrijdroute zuid 2 voertuigbew/woning 72,3 kg/j 
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Figuur 2 Resultaat stikstof (NOx) berekening gebruiksfase 
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Aerius berekening huidig gebruik 
 
Op dit moment bestaat circa 6 ha van het plangebied uit percelen die in bruikleen zijn 
gegeven aan derden voor graslandbeheer. Specifiek worden deze gronden nu gebruikt 
voor regulier agrarisch gebruik, o.a. ook schapenweide en maisteelt. De bemesting die 
momenteel plaatsvindt op deze percelen valt weg als hier woningen worden gebouwd.  
 
Boeren in Nederland mogen jaarlijks 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare 
gebruiken. Uit berekeningen van het planbureau voor de leefomgeving blijkt dan dat 
gemiddeld van elke hectare bemest grasland jaarlijks circa 65,82% van 170 kg stikstof 
bestaat uit totale ammoniakale stikstof. De totale hoeveelheid ammoniakale stikstof 
bedraagt hiermee 111,9 kg per hectare. Het vervluchtingspercentage is afhankelijk van 
het type bemesting. Bij toepassing van het gemiddelde vervluchtingspercentage van 19% 
volgt dat elke hectare grasland ter plaatse van het plan derhalve kan worden beschouwd 
als een bron van 21,26 kg stikstof per hectare per jaar (van Bruggen, 2013). Dit komt 
neer op circa 1490 mol/ha/jr.  
 
 
Bron NH3 

Bemesting 147,0 kg/j 

 
 
Resultaten 
In Tabel 3 staat per rekenpunt de stikstofdepositie voor de aanlegfase, de gebruiksfase 
en het huidig gebruik. Het huidig gebruik is vrijwel gelijk aan de depositie tijdens de 
aanlegfase, waarmee de netto depositie op 0 uitkomt. De depositie in de gebruiksfase is 
iets lager dan de depositie bij het huidig gebruik. 
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Tabel 3 Stikstofdepositie per habitattype 
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habitattypen Drentsche Aa-gebied

ZGH4030 Droge heiden 0,04 0,02 0,04 0,00 -0,02

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,04 0,02 0,05 -0,01 -0,03

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,04 0,02 0,04 0,00 -0,02

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,03 0,01 0,04 -0,01 -0,03

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,03 0,01 0,04 -0,01 -0,03

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,03 0,01 0,04 -0,01 -0,03

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03 0,01 0,04 -0,01 -0,03

H4030 Droge heiden 0,03 0,01 0,04 -0,01 -0,03

H91D0 Hoogveenbossen 0,03 0,01 0,04 -0,01 -0,03

H9190 Oude eikenbossen 0,03 0,01 0,04 -0,01 -0,03

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,02 0,01 0,03 -0,01 -0,02

ZGH3160 Zure vennen 0,02 0,01 0,03 -0,01 -0,02

H6410 Blauw graslanden 0,02 0,01 0,02 0,00 -0,01
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,02 0,02 0,00 -0,02
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,01 0,01 0,00 -0,01
H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden) 0,01 0,01 0,00 -0,01
H3160 Zure vennen 0,01 0,01 0,00 -0,01
H2330 Zandverstuivingen 0,01 0,01 0,00 -0,01
H5130 Jeneverbesstruw elen 0,01 0,01 0,00 -0,01
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,01 0,01 0,00 -0,01
ZGH2330 Zandverstuivingen 0,01 0,01 0,00 -0,01
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,01 0,00 -0,01

habitattypen Norgerholt

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,01 0,01 0,00 -0,01
H91D0 Hoogveenbossen 0,01 0,01 0,00 -0,01

habitattypen Fochteloerveen
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0 0,01 0
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0,01 0,00 -0,01
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,01 0,01 0,00 -0,01
H4030 Droge heiden 0,01 0,01 0,00 -0,01

habitattypen Witterveld

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,01 0,01 0

habitattypen Drouwenerzand

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,01 0,01 0

mol/ha/j mol/ha/j
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Conclusie 
De AERIUS-berekeningen leiden tot de volgende uitkomst: de netto depositie in de 
aanlegfase en de gebruiksfase is 0 of iets lager dan de huidige situatie.  Dit betekent 
dat als gevolg van de aanleg en het gebruik van de woningen in Vries-Zuid geen 
sprake is van een verhoogde stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 
de omliggende Natura 2000-gebieden. Hiermee is voldoende onderbouwd dat de 
Wet natuurbescherming de uitwerking van het plan niet in de weg staat. Bovendien 
is voor de gebruiksfase én de aanlegfase van de beoogde situatie geen sprake van 
vergunningplicht Wet natuurbescherming (gebiedsbescherming) als gevolg van te 
verwachten stikstofemissie. 
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PBL Planbureau voor de leefomgeving, & de Haan, B. J. (2009). Emissiearm bemesten 
geëvalueerd. PBL Planbureau voor de Leefomgeving. 

van Bruggen, C., Bikker, P., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. 
F. M., ... & Velthof, G. L. (2013). Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011: 
berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) (No. 330). 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Gertrud Berg. 
 
  
Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv 
 G.H. Bonhof 
 

Paraaf:  

 

 
 
Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit 
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg 
bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze 
toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Gemeente Tynaarlo  
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en 
Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander 
werk dan waarvoor het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau 
Waardenburg bv  is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv 
hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
 
 

 
 
Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl 
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Effecten realiseren woningbouw op beschermde soorten 
vleermuizen te Vries-zuid 

Gemeente Tynaarlo is voornemens om ten zuidoosten van Vries 75 woningen te 
realiseren. Voor deze werkzaamheden is onderzoek nodig of er geen negatieve effecten 
op zullen treden voor beschermde diersoorten die daar aanwezig kunnen zijn.  
 
In 2013 heeft Ecogroen in Vries een natuuronderzoek uitgevoerd (Bunskoek & Samsen 
2013) en in 2019 heeft Bureau Waardenburg een actualisatie op dat onderzoek uitgevoerd 
(Jipping, 2019). Uit de quickscan kwam naar voren dat er mogelijk vliegroutes voor 
vleermuizen aanwezig zijn en een verblijfplaats in een boom kan zijn. Voor andere 
soortengroepen wordt op basis van de quickscan, verspreidingsgegevens (NDFF) en het 
ontbreken van geschikt habitat geconcludeerd dat het plangebied geen betekenis heeft. 
 
Op verzoek van gemeente Tynaarlo heeft Bureau Waardenburg op basis van nader 
onderzoek en bronnenonderzoek de effecten van deze ingreep op vleermuizen 
beoordeeld in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Conclusie 

Er zijn geen essentiële vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. 
Het eventueel kappen van de bomen heeft niet tot gevolg dat verbodsbepalingen van 
de Wet natuurbescherming overtreden worden. Voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden wordt geen ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig geacht.  
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Voor andere beschermde soorten heeft het plangebied geen betekenis of zijn negatieve 
effecten van de voorgenomen ingreep uitgesloten.  
 
Deze conclusie wordt hieronder toegelicht.  

Toelichting 

Plangebied 
Het plangebied ligt ten zuidoosten van de bebouwing van Vries (Afbeelding 1). 
Momenteel is het gebied grotendeels in agrarisch gebruik. Het bestaat o.a. uit 
weilanden, graslanden, houtwallen en sloten De graslanden worden deels begraasd 
door schapen. In het noordelijk deel van het plangebied zijn enkele houtwallen en ten 
oosten bevindt zich een klein bos. Aan de rand van het plangebied, parallel aan de 
Asserstraat bevindt zich een waterhoudende sloot.  
 

 
Afbeelding 1 De gestippelde lijn geeft de onderzochte vliegroutes weer. De stip geeft aan waar de 

boom met loszittend schors zich bevond. (Esri Nederland, Community Map 
Contributors | Esri Nederland, beeldmateriaal.nl | Esri Nederland, Kadaster | Esri 
Nederland, AHN) 

 
Voorgenomen ingreep 
Informatie over de voorgenomen ingreep is aangeleverd door gemeente Tynaarlo. 
 
In het gebied is in 2013 onderzoek gedaan door Ecogroen Advies in het kader van 
het project ‘de Bronnen’. Het plangebied destijds besloeg een veel groter gebied dan 
nu in beeld is voor woningbouw. Bij de huidige plannen voor Vries-zuid wordt 
uitgegaan van de realisatie van maximaal 75 woningen. Uitgangspunt is dat er vraag-
gestuurd wordt gebouwd. Voor de realisatie van het project moeten naar alle 
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waarschijnlijkheid bomen worden gekapt, sloten gedempt en enkele schuurtjes 
worden gesloopt. 
 
Wettelijk kader 
Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de soortenbescherming zoals 
opgenomen in de Wnb. Bij toepassing van de Wnb worden drie beschermingsregimes 
onderscheiden: Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn, Beschermingsregime 
soorten Habitatrichtlijn en Beschermingsregime andere soorten. Voor een aantal 
landelijk algemeen voorkomende soorten amfibieën en grondgebonden zoogdieren 
van het Beschermingsregime andere soorten heeft de provincie een vrijstelling van 
verbodsbepalingen verleend voor werkzaamheden in het kader van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting. Voor andere beschermde soorten geldt geen vrijstelling en 
kan een ontheffing nodig zijn als de werkzaamheden leiden tot overtreding van 
verbodsbepalingen van de Wnb. 
 
Methodiek  
Vleermuizen 
Het onderzoek naar verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen is uitgevoerd 
conform het vleermuisprotocol (versie 2017). Uitgangspunt bij de gehanteerde 
methodiek zijn de voorwaarden t.a.v. gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis 
en rosse vleermuis. De bomen zijn door een vleermuisdeskundige viermaal bezocht, 
tweemaal in mei-juli gericht op kraam- en zomerverblijven en tweemaal in augustus-
september gericht op paarverblijven (Tabel 1). Voor onderzoek naar vliegroutes geldt 
dat er tussen 15 april en 1 oktober twee bezoeken gebracht zijn, waarvan één in de 
kraamperiode van vleermuizen (Tabel 2). 
Tijdens de veldbezoeken naar vleermuizen is gelet op verblijfplaats indicerend 
gedrag, in- en uitvliegende dieren, baltsroep en baltsvluchten en zwermactiviteit.  Het 
onderzoek is te voet uitgevoerd. Een overzicht van de inventarisatiedata is 
weergegeven in tabel 1 & 2 
 
Tabel 1 Overzicht inventarisatiedata vleermuizen (verblijfplaats) 

Datum 23-05-2019 10-07-2019 27-08-2019 25-09-2019 

 Begin Begin Begin Begin Begin Eind Begin Eind 

Tijdstip 20:45 22:45 03:15 05:15 21:40 23:40 21:55 23:55 

Temperatuur 15  

 

12  

 

15  

 

10  

 

Bewolking Zwaar bewolkt Half bewolkt Helder Licht bewolkt 

Windkracht 1-2 Bft  1 Bft  0-1 Bft  2 Bft 

Neerslag Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen 
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Tabel 2 Overzicht inventarisatiedata vleermuizen (vliegroutes) 

Datum 21-05-2019 05-08-2019 

 Begin Begin Begin Begin 

Tijdstip 20:25 22:30 21:10 23:10 

Temperatuur 13  

 

13  

 

Bewolking Licht bewolkt Helder 

Windkracht 1-2 Bft  1 Bft  

Neerslag Geen Geen Geen Geen 

 
Apparatuur 
Er is bij het vleermuisonderzoek gebruik gemaakt van een batdetector van het type 
Petterson D240x met Zoom H2N opnameapparatuur.  
 
Betekenis plangebied voor vleermuizen 
Tijdens het nader onderzoek naar vleermuizen zijn in totaal vier soorten vleermuizen 
waargenomen. Dit betroffen de gewone en ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en 
laatvlieger. Geen van deze vleermuizen toonden echter binding met de 
desbetreffende boom waar mogelijk een verblijfplaats in kon zitten.  
 
Het plangebied wordt door enkele dieren gebruikt als foerageergebied maar van een 
essentieel foerageergebied is geen sprake. In de omgeving is potentieel 
foerageergebied in ruime mate aanwezig. De houtwallen worden door enkele 
vleermuizen (twee tot vier gewone dwergvleermuizen en incidenteel een ruige 
dwergvleermuis) gebruikt als vliegroute. Dit betreffen echter zeer kleine aantallen 
waardoor er van een essentiële vliegroute geen sprake is.  Het plangebied heeft geen 
essentiële betekenis voor vleermuizen.
 
Effect op de functionaliteit van vaste rust- en verblijfplaatsen 
Het plangebied heeft geen functie als verblijfplaats voor vleermuizen. Ook heeft het 
plangebied geen functies als essentiële vliegroute en/of foerageergebied. Het kappen 
van de bomen heeft niet tot gevolg dat verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming overtreden worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Adviesvraag extern veiligheidsonderzoek 
Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor de ruimtelijke 
onderbouwing in de toelichting van het bestemmingsplan “Vries Zuid” heeft de Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) een veiligheidsstudie uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat 
uit de volgende onderdelen: 
○ inventarisatie van de risicobronnen in en nabij het plangebied; 
○ analyse van de invloed van risicobronnen op de veiligheid; 
○ toetsing van de veiligheidssituatie aan de geldende veiligheidsnormen; 
○ uitvoering van een kwantitatieve risicoanalyse; 
○ beoordeling van de noodzaak voor een verantwoording van het groepsrisico. 
 
In het plangebied is men voornemens om nieuwbouw (maximaal 75 woningen) te plegen 
aan de Asserstraat in het zuiden van Vries.  

1.2 Het plangebied 
De ontwikkellocatie is rood gemarkeerd in figuur 1. Het gebied ligt tussen de Asserstraat 
(westzijde), Taarloseweg (oostzijde) en de Graskampen (noordzijde).  
 

 
Figuur 1 : Plangebied BP Vries Zuid 
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2 Externe Veiligheid  
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 
transportroutes via de weg, het spoor of via buisleidingen. Voor deze categorieën is 
verschillende wet- en regelgeving van toepassing.  
Binnen het beleidskader voor externe veiligheid worden twee kernbegrippen 
onderscheiden, namelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide 
begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder 
worden beide begrippen verder uitgewerkt. 

2.1 Plaatsgebonden risico (PR) 
Voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde 10-6 per jaar. De grenswaarde 
geldt voor kwetsbare objecten. Daarnaast geldt voor het plaatsgebonden risico een 
richtwaarde 10-6 per jaar. De richtwaarde geldt voor beperkt kwetsbare objecten. 

Het plaatsgebonden risico is het risico op een plaats buiten een risicobron, zijnde een 
bedrijf, een buisleiding of een transportroute voor gevaarlijke stoffen, uitgedrukt in de 
kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd buiten die risicobron 
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die 
risicobron, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

2.2 Groepsrisico (GR) 
Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke 
slachtoffers voorkomt. Voor het groepsrisico geldt geen richt- of grenswaarde. Het 
groepsrisico wordt daarentegen afgezet tegen een oriëntatiewaarde en wordt bepaald 
binnen het invloedsgebied. In de meeste gevallen wordt het invloedsgebied begrensd op 
de 1% letaliteitzone. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin de 
groepsgrootte in aantallen wordt uitgezet tegen de kans dat een dergelijke groep het 
slachtoffer wordt van een ongeval. 

2.3 Verantwoordingsplicht 
De verantwoordingsplicht richt zich op alle personen die binnen een invloedsgebied 
aanwezig zijn of kunnen zijn. Dus niet alleen de personen die aanwezig zijn in woningen 
of werkruimten, maar ook personen in de openbare ruimte zoals verkeersdeelnemers. 
Het gaat hierbij niet alleen om het voorkomen van gewonden en dodelijke slachtoffers. 
Het gaat om het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van de 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
De berekening van het groepsrisico is een onderdeel van de verantwoordingsplicht. De 
rekenwijze is vastgelegd in protocollen. Het berekende groepsrisico wordt geijkt aan de 
oriëntatiewaarde. 
In de verantwoording moet verder worden afgewogen, welke veiligheidsmaatregelen 
moeten of kunnen worden getroffen die kunnen leiden tot een lager groepsrisico. Met de 
verantwoordingsplicht worden betrokken partijen gedwongen om een goede ruimtelijke 
afweging te maken, waarin de veiligheid voor de maatschappij als geheel voldoende 
gewaarborgd wordt. Op deze manier wordt beoogd een situatie te creëren, waarbij 
zoveel mogelijk de risico's zijn afgewogen en geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen 
van een incident.  
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Met uitzondering van de berekening bestaat de verantwoording uit een kwalitatieve 
afweging en richt zich op aspecten als de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een 
mogelijke calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van de populatie.  
Onderstaande figuur geeft een overzicht van onderdelen die in een verantwoording naar 
voren komen. In de ‘Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico’ zijn deze 
onderdelen nader uitgewerkt en toegelicht. 

 
Figuur 2 :Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. 

 
Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid 
transportroutes en het Besluit externe veiligheid buisleidingen, dient de Veiligheidsregio 
Drenthe (VRD) in de gelegenheid te worden gesteld om in verband met het groepsrisico 
advies uit te brengen over de bereikbaarheid van het gebied en de bestrijdbaarheid van 
een ramp en over de zelfredzaamheid van personen.  
De adviesaanvraag kan gericht worden aan de Veiligheidsregio Drenthe. Het algemene 
emailadres is: brandweeradvies@vrd.nl. Het advies van de VRD dient onderdeel uit te 
maken van de verantwoording van het groepsrisico. 

2.4 Beleidskader 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal 
besluiten opgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie en 
gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld 
voor inrichtingen, transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. 
2.4.1 Buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe 
veiligheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb; 2011) vastgelegd. De 
regels voor buisleidingen zijn op basis van het Bevb uitgewerkt in de Ministeriële regeling 
externe veiligheid buisleidingen. Het Bevb stelt verplicht om bij onder andere het 
vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de externe 
veiligheidsaspecten. 
 
2.4.2 Transport 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen via het water, de weg en het spoor zijn de 
normen voor externe veiligheid (vanaf 1 april 2015) in het Besluit externe veiligheid 
transportroutes (Bevt) vastgelegd. Voor het aantal transporten dat via een bepaalde 
route plaatsvindt, moeten de Basisnettabellen van de Regeling Basisnet worden 
aangehouden. Het Bevt stelt verder verplicht om bij onder andere het vaststellen van een 
bestemmingsplan rekening te houden met de externe veiligheidsaspecten.  
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2.4.3 Risicobedrijven 
 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor bedrijven 
die een risico vormen voor personen die buiten het bedrijfsterrein van de risicobron 
verblijven. Het Bevi verplicht gemeenten en provincies rekening te houden met de 
externe veiligheidsaspecten bij het verlenen van omgevingsvergunningen (milieu) en bij 
het vaststellen van een bestemmingsplan nabij een Bevi-inrichting. 

2.5 Gemeentelijk beleid externe veiligheid 

De gemeente Tynaarlo heeft in maart 2019 haar beleid vastgesteld voor het beleidsveld 
externe veiligheid (Omgevingsveiligheidsvisie gemeente Tynaarlo genaamd). In dit 
advies wordt zo al rekening gehouden met dit inmiddels vastgesteld beleid. 
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3 Risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding 
 
Het bestemmingsplan is relevant voor het aspect externe veiligheid in verband met de 
ligging van een hoge druk aardgasleiding van de Gasunie. De kortste afstand tussen  
aardgasleiding ligt op ca. 10 meter van het plangebied (zie figuur 3; binnen rode cirkel).  
Van de geïnventariseerde risicobron zal verderop in dit rapport de risicoanalyse worden 
uitgewerkt. 
 

 
Figuur 3 : Hogedruk aardgastransportleidingen van de Gasunie 

 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe 
veiligheid in het Bevb vastgelegd. Nabij het plangebied vindt via een ondergrondse hoge 
druk aardgasleiding transport van aardgas plaats. Voor het opstellen van de QRA voor 
het transport via ondergrondse buisleiding is gebruik gemaakt van het 
softwareprogramma Carola, versie 1.0.0.52. 
 
3.1 Buisleidinggegevens 
 
Voor dit EV-advies zijn de buisleidinggegevens voor het betreffende ruimtelijk plan van 
de gemeente Tynaarlo opgevraagd bij de Gasunie. 
 
Kenmerk Diameter (mm) Druk (bar) 100 % letaliteit (m) Invloedsgebied (m) 

N-507-30 159 40 37 70 

Tabel 1 : Leidinggegevens van de Gasunie-leidingen 
 
De buisleidingdata dateert van 7 december 2018 (Gasunie) en zijn in het 
softwareprogramma Carola ingevoerd voor het uitvoeren van de QRA die aan dit advies 
ten grondslag ligt. 
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3.2 Belemmeringenstrook 
 
Op grond van artikel 14 van het Bevb moet in het bestemmingsplan de buisleiding en de 
zogenaamde belemmeringenstrook van de hoge druk aardgasleiding worden weerge-
geven, indien de belemmerende strook (deels) geprojecteerd over het plangebied ligt.  
Binnen de belemmeringenstrook mogen geen locaties worden bestemd waar 
bouwwerken kunnen worden opgericht. Daarnaast geldt een vergunningenstelsel voor 
werken of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van 
de buisleiding, niet zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wion. Voor 
graafwerkzaamheden geldt een zogenaamde klic-melding. 
De belemmeringenstrook bedraagt 4 meter voor de buisleiding met een druk 40 bar en in 
onderhavig geval valt het ruimtelijk plan buiten de belemmeringenstrook van de 
gasleiding N-507-30.  
 
3.3 Risicoberekening buisleiding 
 
Omdat het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleiding van de Gasunie deels over 
het plangebied ligt, moet op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
aan het plaatsgebonden risico worden getoetst en moet het groepsrisico worden 
berekend en worden verantwoord. 
De risico’s van de hoge druk aardgasleiding is voor de relevante buisleiding berekend 
middels een kwantitatieve risico analyse (QRA). Daarvoor is de leidingdata bij de 
Gasunie opgevraagd. De uitkomsten van de QRA zijn in deze rapportage uitgewerkt. 
Daarnaast is met het softwareprogramma “BAG Populatieservice” de huidige 
bevolkingsdata (groene bolletjes in figuur 4) opgevraagd en geïmporteerd in Carola om 
uiteindelijk het groepsrisico (bestaande situatie) te bepalen. 
 
3.4 Plaatsgebonden risico 10-6 per jaar (buisleiding) 
 
Van de hoge druk aardgasleiding zijn ter hoogte van de ontwikkelingslocatie geen   
PR10-6 contouren aanwezig. Op grond van de QRA en het Bevb kan worden 
geconcludeerd dat deze ruimtelijke ontwikkeling voldoet aan de grenswaarde van het 
plaatsgebonden risico 10-6 per jaar. De nieuwe woningen binnen het plangebied worden 
namelijk aangemerkt als kwetsbare objecten in de zin van het Bevb, waarvoor een 
grenswaarde geldt. 
 
3.5 Invloedsgebied buisleiding 
 
Binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet het groepsrisico worden beoordeeld 
en worden verantwoord. De grootte van het invloedsgebied (1% letaliteitszone) is circa 
70 meter vanaf het midden van de buisleiding N-507-30. In onderstaande figuur 4 is de 
ligging van het invloedsgebied en de 100% letaliteitszone weergegeven. Een deel van 
het westelijk plangebied ligt binnen de 100% letaliteitszone. 
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Figuur 4 : Ligging 1%- en 100% letaliteitszone buisleiding N-507-30 van de Gasunie 

 
3.5.1 Kwantitatieve beoordeling groepsrisico 
 
Binnen het invloedsgebied van de hoge druk aardgasbuisleiding is de hoogte van het 
groepsrisico met het programma Carola bepaald. Om de hoogte van het groepsrisico te 
kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice. In bijlage 1 is een 
overzicht hiervan (populatiebestanden) gegeven van de bestaande situatie. 
 
Bestaande situatie 
De maximale overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van deze kilometer leiding 
bedraagt 0 (zie figuur 5). 
 

 
Figuur 5 : maximale overschrijdingsfactor (bestaande situatie) 

 
Toelichting 
De maximale overschrijdingsfactor geeft de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde van het groepsrisico aan. Het groepsrisico is gelijk aan de 
oriëntatiewaarde, als deze 100% van de oriëntatiewaarde bedraagt (komt overeen met 
overschrijdingsfactor 1). 
 
De berekening van het groepsrisico voor het plangebied levert voor de bestaande situatie 
dus geen overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico op.  
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Hieronder volgt een weergave in figuur 6 van de fN-curve van het berekende groeps-
risico welke geen fN-curve vertoont.  
 

 
Figuur 6 : fN-curve (bestaande situatie) 

 
Nieuwe situatie 
In bijlage 1 is het nieuwe populatiebestand (nieuwe situatie) te zien welke in het 
rekenprogramma Carola is ingevoerd. De groengekleurde populatiepolygoon is te zien in 
figuur 4. De toename van de populatie bedraagt 2,1 personen per woning. In totaal gaat 
het dus om een toename van 157,5 personen binnen het plangebied. 
De uitkomsten qua groepsrisico blijft voor wat betreft de overschrijdingsfactor (figuur 7) 
en fN-curve (figuur 8) voor de nieuwe situatie onveranderd. 
 

 
Figuur 7 : maximale overschrijdingsfactor (nieuwe situatie) 

 

 
Figuur 8 : fN-curve (nieuwe situatie) 

 
3.6 Verantwoording groepsrisico 
 
Artikel 8 lid a en het Revb meldt het volgende. Indien het groepsrisico < 0,1 maal de 
oriënterende waarde bedraagt en de toename van het groepsrisico minder dan 10% 
bedraagt is een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico niet noodzakelijk. Dit is 
het geval voor onderhavig ruimtelijk plan. Het groepsrisico is nihil en is een uitgebreide 
verantwoording van het groepsrisico niet nodig. 
 
Risico’s 
In de bestaande situatie is de fN-curve niet zichtbaar. In de nieuwe situatie is toename 
van het GR niet zichtbaar en is dus nihil.  
 
Ruimtelijke onderbouwing 
Deze wordt opgesteld in het kader van de bestemmingsplanprocedure en wordt hier 
verder niet behandeld. 
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Milieu maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
Omdat de hoogte van de berekende groepsrisico niet toe neemt en nihil blijft zijn, gezien 
de toekomstige situatie, geen milieumaatregelen noodzakelijk en zijn geen onderzoeken 
noodzakelijk die kunnen leiden tot een lager groepsrisico. 
 
Maatregelen voor zelfredzaamheid en hulpverlening 
In verband met de zelfredzaamheid en hulpverlening dient advies te worden gevraagd bij 
de VRD. Het door de VRD gegeven advies dient gemotiveerd te worden meegewogen in 
de verantwoording. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
 
Na het uitvoeren van de risicoanalyse voor de het bestemmingsplan Vries Zuid worden in 
dit hoofdstuk de conclusies gegeven en worden aanbevelingen gedaan voor deze 
ontwikkeling. Dit kunnen aanbevelingen zijn die voor de verbeelding, de regels en of de 
toelichting van het bestemmingsplan bedoeld zijn. 
4.1  Buisleidingen (Bevb) 
Voor dit plan is in deze risicoanalyse rekening gehouden met de hoge druk aardgas-
transportleiding de N-507-30 van de Gasunie.  
 
4.1.1 Plaatsgebonden risico buisleidingen 
De buisleiding heeft ter hoogte van de planlocatie  geen PR10-6 per jaar. Hierdoor wordt  
de  grenswaarde van het plaatsgebonden risico 10-6 per jaar niet overschreden. 
 
4.1.2   Belemmeringenstrook 
De belemmeringenstrook bedraagt 4 meter voor de buisleiding met een druk van 
maximaal 40 bar. In onderhavig geval valt de buisleiding N-507-30 met bijbehorende 
belemmeringenstrook niet binnen het ruimtelijk plan.  
 
4.1.3   Invloedsgebied buisleidingen 
De hoge druk aardgasleiding heeft een invloedsgebied van 70 meter. Het invloedsgebied 
wordt niet op de verbeelding van het bestemmingsplan geplaatst. Ten opzicht van de 
gasleiding N-507-30 ligt een klein deel van het plangebied, waar zich mensen bevinden, 
binnen de 100% letaliteitszone van deze buisleiding. 
 
4.1.4   Groepsrisico buisleiding 
Voor die verantwoording kan de inhoud van hoofdstuk 4 van dit rapport als input dienen. 
Kort samengevat komt dit op het volgende neer: 
- Het groepsrisico neemt niet toe; 
- Het maximale aantal berekende slachtoffers is en blijft nul in de nieuwe situatie 

t.o.v. de bestaande situatie; 
- De oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden en bedraagt 0; 
- De maximale overschrijdingsfactor blijft voor de nieuwe situatie 0% van de 

oriëntatiewaarde; 
- Daarnaast ligt het plangebied deels binnen de 100% letaliteitszone; 
- Volstaan kan worden met een beperkte verantwoording; 
- Omdat het groepsrisico gelijk blijft (0%) en ruim onder de oriënterende waarde  

van het GR blijft zijn, gezien de toekomstige situatie, geen milieumaatregelen en 
zijn geen onderzoeken noodzakelijk die kunnen leiden tot een lager groepsrisico.  

 
4.2 Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 
In het kader van zelfredzaamheid en hulpverlening dient de gemeente Assen de VRD in 
de gelegenheid te stellen om op dit plan te kunnen adviseren. Het gegeven advies dient 
deel uit te maken van de groepsrisicoverantwoording. 
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Populatiebestanden 
 Type Aantal Percentage 

Personen 
BP Vries Zuid_N-507-30 
1_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-
dag100-nacht0.txt (bestaand) 

Wonen 8   

BP Vries Zuid_N-507-30 
1_resultaten_resultaten\wonend_vakantiehuis-dag50-
nacht100.txt (bestaand) 

Wonen 538   

BP Vries Zuid_N-507-30 
Nieuwe woonwijk 

Wonen 157,5   
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datum 5-3-2020
dossiercode   20200305-34-22662

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Plan:Vries-Zuid

------------------------------------------------------------------------------

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving:Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 75 woningen. De gemeente stelt voor het
bestemmingsplan een water- en rioleringsplan op. Deze zal ter beoordeling naar het waterschap worden gestuurd. Hierbij zal veel aandacht
uitgaan naar zaken als klimaat adaptatie en mitigatie. Er zal voor de ontwikkeling van het gebied Vries Zuid een robuust en klimaatbestendig
water en rioleringssysteem moeten worden gerealiseerd dat voorbereid is op de opgaven van de toekomst (waaronder die uit de
Kaderrichtlijn Water). Dit betekent ondermeer: uitgaan van de trits vasthouden, opvangen en afvoeren. Maar ook meer groen, minder
verharding en meer onverhard terrein. Daarnaast zal er aandacht zijn voor zaken als hitte en droogte. Opgave is om de berging van
hemelwater zo veel mogelijk binnen het plangebied op te lossen. Is dit niet mogelijk, dan kan eventueel worden uitgeweken naar het
buitengebied, echter heeft dit niet de voorkeur. Daar waar mogelijk worden zowel DWA, als HWA aangesloten op het bestaande stelsels in
de wijk Diepsloot. Aandachtspunt hierbij is dat de bergingscapaciteiten van de vijvers in Diepsloot reeds maximaal worden benut. Evenals
bij de wijk Diepsloot geldt als aandachtspunt het tijdig ledigen van het HWA-stelsel om voldoende bergingscapaciteit te behouden. Er wordt
uitgegaan van een gescheiden rioolstelsel. Het rioleringsstelsel zal worden ontworpen conform de vereisten van de Leidraad Riolering.
Oppervlakte plangebied:58932 m2
Toename verharding in plangebied:ja, ntb m2
Kaartlagen geraakt:Ja

------------------------------------------------------------------------------

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam:Gijs Textor
Organisatie:Bügel Hajema
Postadres:Vaart NZ 48-50
PC/plaats:9401 GN Assen
Telefoon:
Fax:
E-mail:g.textor@bugelhajema.nl

GemeenteTynaarlo

Contactpersoon:M. van der Gaag
Telefoon:0592-266635
E-mail:m.vanderGaag@tynaarlo.nl

------------------------------------------------------------------------------

Resultaten van deze Digitale Watertoets

------------------------------------------------------------------------------

Dit plan heeft invloed op de waterhuishouding en/of raakt de belangen van het waterbeheer. Deze Uitgangspuntennotitie beschrijft de
relevante wateraspecten op basis van geraakte kaartlagen en beantwoorde vragen.



LET OP: Het doorlopen van deze digitale watertoets is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen
alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingsfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren.

------------------------------------------------------------------------------

Waterbeleid Noorderzijlvest

------------------------------------------------------------------------------

Juridisch kader
In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het verplicht plannen te toetsen op wateraspecten. Het doel van de watertoets is het
hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke
plannen en besluiten .

Missie
Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water. Wij creëren hiermee een basis voor een gezonde en
toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe.

Vigerend beleid
Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 en in de Notitie Water en Ruimte 2013.

Veilig, voldoende en schoon water
Het waterschap ziet het zorgen voor veiligheid als één van de belangrijkste opgaven, nu en in de toekomst. In een snel veranderende
omgeving als gevolg van klimatologische en demografische ontwikkelingen willen wij hier invulling aan geven. Een stijgende zeespiegel en
meer en heviger afwisselende perioden van regen en droogte vragen om robuuste oplossingen. Ons regionaal watersysteem is een zoveel
mogelijk natuurlijk functionerend watersysteem dat klimaatbestendig, veerkrachtig en gezond is. Verder is dit watersysteem in staat om de
belangen en functies die afhankelijk zijn van voldoende ecologisch gezond en schoon water zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Aanpassingen in het waterbeheer creëren een omgeving waar mens en dier op een gezonde wijze gebruik van kunnen maken. Het
watersysteem is onlosmakelijk onderdeel van de bebouwde omgeving én het landelijk gebied.
Uitgangspunten van het waterschap en alle betrokkenen bij het treffen van waterhuishoudkundige maatregelen zijn:
Het vasthouden, bergen en afvoeren van water (trits: kwantiteit)
Het schoon houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit)

Borgen integrale afweging
Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale beleidsplannen en streekplannen,
respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen.

------------------------------------------------------------------------------

Geraakte kaarten in plangebied:

------------------------------------------------------------------------------

Hoofdwatergangen

Hoofdwatergangen zijn de belangrijkste watergangen voor de wateraanvoer en waterafvoer van een gebied. Deze zijn essentieel voor het
goed functionereren van het watersysteem. Tevens hebben de hoofdwatergangen een waterbergende functie. Alle watergangen, inclusief de
daarin gelegen kunstwerken (bruggen, duikers, stuwen, gemalen enz.) worden beschermd door middel van de Keur van waterschap
Noorderzijlvest. Voor het verrichten van handelingen binnen de kern- en beschermingszone is een watervergunning nodig. De kernzone
betreft de watergang tussen de beide boveninsteken, de beschermingszone reikt tot 5 m buiten de beide boveninsteken. Meer informatie over
watervergunningen is te verkrijgen via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

------------------------------------------------------------------------------

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

------------------------------------------------------------------------------

Toename verhard oppervlak



Door toename van verhard oppervlak stroomt regenwater, als het wordt verzameld via kolken en goten, sneller af richting oppervlaktewater
waardoor afvoeren en piekwaterstanden toenemen. Dit kan leiden tot wateroverlast. Bij een toename van het verhard oppervlak met meer dan
750 m2 (in de bebouwde kom, binnen gemeentelijke uitbreidingsplannen en in glastuinbouwgebieden) of 2500 m2 (in overige gebieden) is
compensatie door aanleg van waterberging nodig. Niet voor elk ruimtelijk plan is het noodzakelijk op gedetailleerde wijze de waterberging te
berekenen.
Om versnelde afvoer te voorkomen is afwatering op het aangrenzende maaiveld of berm een optie. Ook gebruik van waterpasserende
bestrating, aanleg van wadi s en infiltratiestroken of andere voorzieningen kunnen bijdragen aan het voorkomen van versnelde afvoer.
Waterschap Noorderzijlvest kan daarin adviseren.
Aan de hand van de volgende regels kan bepaald worden hoe de waterberging berekend dient te worden:

● Voor plannen waarvan de bruto oppervlakte kleiner is dan 10 hectare kan de waterberging volgens de volgende praktische vuistregel
berekend worden:
Het extra te realiseren wateroppervlak is gelijk aan 10% van de toename van het verhard oppervlak dat versnelde afvoer veroorzaakt.
De initiatiefnemer kan dit direct opnemen in de waterparagraaf.

● Voor plannen met een bruto oppervlakte van 10 - 200 hectare stelt waterschap Noorderzijlvest vast hoeveel berging vereist is.
Waterschap Noorderzijlvest berekent de benodigde waterberging op basis van regenduurlijnen (inclusief klimaatverandering).

● Bij omvangrijke gebieden die groter zijn dan 200 hectare is het noodzakelijk om een waterhuishoudingsplan op te stellen. Onderdeel
hiervan is een gedetailleerde modellering van het watersysteem. Een waterkwaliteits- en hydraulische modellering kunnen hier
onderdeel van uitmaken. Daarin wordt klimaatverandering meegenomen.

Afvoer van riool- en hemelwater

Via een (verbeterd) gescheiden stelsel, hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater
Het beleid van waterschap en gemeente is dat afvalwater en schoon hemelwater gescheiden moeten worden afgevoerd. Als er mogelijkheden
zijn om het hemelwater rechtstreeks naar aanwezig oppervlaktewater af te voeren, heeft dat voorkeur. Het waterschap kan nadere eisen
stellen om het ontvangende oppervlaktewater daarvoor geschikt te maken.
Afstemming met de gemeente is nodig voor het afvoeren van afvalwater naar de riolering.

Via een (verbeterd) gescheiden stelsel, hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool
Door het afvalwater en schone hemelwater gescheiden aan te bieden aan de daarvoor bestemde stelsels, wordt invulling gegeven aan het
beleid van gemeente en waterschap.
Afstemming met de gemeente is altijd nodig.

Grondwater
Houdt bij nieuwe ontwikkelingen rekening met de drooglegging. Om grondwateroverlast te voorkomen kunt u werken met de volgende
indicatieve droogleggingsnormen.

Drooglegging

Woningen met kruipruimte 1,30 m

Woningen zonder kruipruimte 1,00 m

Gebiedsontsluitingswegen 0,80 m

Erftoegangswegen 0,80 m

Groenstroken / ecologische zones 0,50 m

Meer informatie kunt u vinden in paragraaf 5.3 Grondwater van de notitie Water en Ruimte 2013.

------------------------------------------------------------------------------

SAMENVATTEND

------------------------------------------------------------------------------

Op basis van de antwoorden op de vragen en geraakte kaartlagen volgt uit deze Digitale Watertoets dat een normale procedure gevolgd moet
worden. Wij nemen hierover binnen twee weken contact met u op. Het kan zijn dat wij u extra informatie toesturen of een afspraak met u
maken om de wateraspecten in uw plan toe te lichten.

Mocht u aanvullende informatie hebben of nog krijgen met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie etc.),
raden wij u deze per mail op te sturen naar advies@noorderzijlvest.nlonder 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.

De beleidsdocumenten Water en Ruimte 2013 en het Waterbeheerprogramma 2016-2021 zijn te benaderen via de volgende links:



https://www.noorderzijlvest.nl/producten/plannen-beleid/water-ruimte-notitie
https://www.noorderzijlvest.nl/producten/plannen-beleid/waterbeheerprogramma

Voor meer informatie over het watersysteem in uw plangebied kunt u terecht op: 
https://geo.noorderzijlvest.nl. 

U vindt hier het beheerregister van het hele oppervlaktewatersysteem met stromingsrichtingen en kunstwerken en de ligging van primaire- en
regionale keringen. Er is ook informatie over de afvalwaterketen zoals RWZI s, rioolpersleidingen en rioolgemalen te vinden.

Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met het waterschap Noorderzijlvest via het telefoonnummer 050-304 8911 of via 
advies@noorderzijvest.nl

De uitkomst van deze Digitale Watertoets is 1 jaar geldig.
------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

www.dewatertoets.nl
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1. Inleiding 

 
Het voorontwerp bestemmingsplan voor de dorpsuitbreiding in Vries Zuid heeft van vrijdag 3 april 2020 tot en met donderdag 30 april (vier weken) voor een 

ieder ter inzage ter inzage gelegen.  

Dat heeft geresulteerd in 6 schriftelijke inspraakreacties. Tevens is het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

gevoerd. Van het Waterschap Noorderzijlvest en de Veiligheidsregio Drenthe is een reactie op het voor ontwerp bestemmingsplan ontvangen. 

In deze nota zijn alle reacties samengevat en voorzien van een reactie. Tevens is aangegeven of de reactie aanleiding geeft om het 

voorontwerpbestemmingsplan aan te passen.   
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2. Vooroverlegreacties 

In de navolgende tabel worden de vooroverlegreacties besschreven en beantwoord. Daarnaast wordt per reactie vermeld of deze aanleiding geeft tot het 

aanbrengen van wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan. 

 

 Vooroverleg reactie Samenvatting reactie Beantwoording Aanpassing 

1 Waterschap 

Noorderzijlvest 

Het waterschap stemt in met dit voorontwerp-

bestemmingsplan. Het kenmerkt zich door goede 

uitgangspunten over water, duurzaamheid en 

klimaatadaptatie. Parallel aan het 

bestemmingsplanproces heeft inhoudelijk 

overleg plaatsgehad tussen de gemeente en het 

waterschap over de wateraspecten. De volgende 

punten brengen wij onder uw aandacht, met het 

verzoek die te verwerken in het 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

Verbeelding en Regels 

Om hemelwater te kunnen opvangen en bergen 

is het voornemen om de bestemming ‘Groen’ aan 

de noordzijde van het plangebied mede te 

gebruiken voor een wadi. Graag zijn wij aan de 

bestemmingsomschrijving expliciet de 

bestemming ‘wadi’ wordt toegevoegd. 

 

 

Er is afstemming geweest naar 

aanleiding van de reactie van het 

Waterschap Noorderzijlvest. In de 

toelichting wordt een aanvullende 

tekst toegevoegd, deze tekst is 

afgestemd met het Waterschap 

Noorderzijlvest. 

 

 

Verharding 

De uitwerking zal plaats vinden in het 

water en rioleringsplan. 

De wegen en daken worden 

aangesloten op het regenwaterriool. 

Indien nodig wordt er gekeken naar 

oplossingen zoals waterbergen in de 

fundering, waterpasserende 

verharding of andere mogelijkheden.  

Robuustheid van een plan wordt 

zichtbaar dat bij extreme buien het 

Bij de 

bestemmingsomschrijving  

‘Groen’ wordt de 

bestemming ‘wadi’ 

toegevoegd. 

Voor de toelichting wordt 

een aanvullende tekst 

toegevoegd.  
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Toelichting 

Op paragraaf 4.9 Water hebben wij de volgende 

opmerkingen: 

 

Versnelde afvoer 

Gezien het infiltrerend vermogen van de bodem 

adviseren wij om zoveel mogelijk verharde 

oppervlakken, zoals wegen, paden en 

parkeerplaatsen te laten afwateren op 

aangrenzend onverhard terrein of bermen. Of 

door gebruik te maken van waterpasserende 

verharding. In de detailuitwerking dient daarmee 

rekening gehouden te worden. Overige verharde 

oppervlakken waarvan het hemelwater wordt 

verzameld dient volledig te worden afgevoerd 

naar, en te worden geborgen in de wadi. De wadi 

dient daartoe voldoende volume te krijgen. 

 

In het ontwerpbestemmingsplan dient dat te zijn 

aangetoond. 

Er kan vertraagd worden afgevoerd naar de 

waterpartijen in de wijk Diepsloot. Op die manier 

wordt op een goede manier invulling gegeven 

aan het voorkomen van versnelde afvoer zonder 

afwenteling op lager gelegen delen van het 

watersysteem. 

mogelijk moet zijn dat water kan 

afvloeien via bermen naar greppels. 

(robuust). De wadi (berging) zal 

worden ingezet bij hevige en extreme 

buien. (klimaatbestendig). Het water 

wordt afgevoerd naar de bestaande 

vijverpartijen. De wadi heeft 

meerdere functies en zal bij hevige of 

extreme bui worden gebruikt. 

 

 

Drooglegging 

Voor de toelichting wordt een 

aanvullende tekst toegevoegd  waarin 

wordt ingegaan op de  

droogleggingsnormen. Deze tekst is 

afgestemd met het Waterschap 

Noorderzijlvest. 

 

Dit punt wordt ook opgenomen in het 

water en rioleringsplan. Daar volgt de 

verdere uitwerking in. 

 

Watervergunning 
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Drooglegging 

In beleidsnotitie Water en Ruimte van het 

waterschap zijn de geadviseerde 

droogleggingsnormen opgenomen. Wij gaan 

ervan uit dat het plan zodanig wordt ontwikkeld 

dat eventuele overlast door grondwater wordt 

voorkomen. 

 

Watervergunning 

Voor de realisatie van de knijp- en 

afvoerconstructie vanaf de wadi naar 

oppervlaktewater moet een watervergunning (op 

grond van de Keur) worden aangevraagd. 

 

Andere activiteiten zoals het aanbrengen van 

waterpasserende verharding, riolering, drainage 

enz. vallen buiten het bereik van de Keur en zijn 

vergunningsvrij. 

 

 

De aanvraag watervergunning volgt na 

vaststelling van het bestemmingsplan. 

     

2 Veiligheidsregio 

Drenthe 

Kijkend naar het aspect Externe Veiligheid kan de 

Veiligheidsregio Drenthe constateren dat er 

scenario’s denkbaar zijn waar gevaarlijke stoffen 

Uit het onderzoek Externe Veiligheid 

van de RUD blijkt dat het aspect 

externe veiligheid geen 
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bij getrokken zijn en welke invloed hebben op de 

nieuwe ontwikkeling. 

Gezien de snelheid waarmee een incident met 

hogedruk aardgastransportleidingen zich 

ontwikkelt en het feit dat het perceel zich binnen 

de 100% letaliteitszone bevindt, kunnen wij geen 

maatregelen bedenken die óf de zelfredzaamheid 

óf de bestrijdbaarheid zouden kunnen 

verbeteren. 

belemmeringen voor het onderhavig 

bestemmingsplan oplevert. 

Vorenstaande brengt met zich mee 

dat het bestemmingsplan in 

overeenstemming is met wet- en 

regelgeving wat betreft externe 

veiligheid. 

 

In het plan is rekening gehouden met 

de hoge druk aardgas-transportleiding 

de N-507-30 van de Gasunie. De 

gasleiding met bijbehorende 

belemmeringenstrook niet binnen het 

plangebied. Ten opzicht van de 

gasleiding ligt een klein deel van het 

plangebied, waar zich mensen 

bevinden, binnen de 100% 

letaliteitszone van deze buisleiding.  

Ten aanzien van het groepsrisico 

wordt in het onderzoek van de RUD 

geconcludeerd dat: 

 

1. Het groepsrisico neemt niet 

toe; 

2. Het maximale aantal 

berekende slachtoffers is en 

blijft nul in de nieuwe situatie 
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t.o.v. de bestaande situatie; 

De oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico wordt niet overschreden 

en bedraagt 0; 

3. De maximale 

overschrijdingsfactor blijft 

voor de nieuwe situatie 0% 

van de 

oriëntatiewaarde; 

4. Omdat het groepsrisico gelijk 

blijft (0%) en ruim onder de 

oriënterende waarde 

van het GR blijft zijn, gezien de 

toekomstige situatie, geen 

milieumaatregelen en zijn geen 

onderzoeken noodzakelijk die kunnen 

leiden tot een lager groepsrisico. 

3 Provincie Drenthe Met de provincie Drenthe is het plan Vries zuid 

ambtelijk besproken 2 oktober 2019.   

Het voorontwerp is bij de terinzagelegging ,in het 

kader van het wettelijk vooroverleg naar de 

provincie gestuurd. De provincie heeft 3 april 

2020 een ontvangstbevestiging gestuurd. Er is 

geen reactie ingediend op het plan.  
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3  Inspraakreacties 

In de navolgende tabel worden de inspraakreacties samengevat en beantwoord. Daarnaast wordt aangegeven of en op welke wijze het bestemmingsplan 

wordt aangepast. 

 

Reactie 

nummer 

Samenvatting reactie Beantwoording Aanpassing 

1 Aansluiting op Asserstraat  

Inspreker geeft aan dat voor de aansluiting op de Asserstraat, zowel 

qua fietspad als rijweg, enigszins buiten de aandacht te zijn 

gebleven. Met name autoverkeer komend uit de richting Assen 

moet  volgens inspreker( te) ver over de schouder kijken om fietsers 

vanuit diezelfde richting op te merken. Volgens inspreker is de 

aansluiting van de Asserstraat op Diepsloot (waar die 

overzichtelijkheid en verkeersveiligheid met nadruk in de 

overwegingen heeft gespeeld) een goed voorbeeld van 

verkeersveiligheid. 

Het verkeersaanbod naar Diepsloot Zuid en 

het verkeersaanbod op het fietspad is niet 

van dien aard dat daarvoor speciale 

voorzieningen nodig zijn. Mochten er 

desalniettemin aanvullende 

verkeersmaatregelen nodig zijn, dan verzet 

het bestemmingsplan daar niet tegen.  

 

 

 

2a Gootlijn Graskampen 

Inspreker geeft aan dat in de plannen wordt aangeven dat de 

nieuwe Graskampen qua sfeer en aanzicht/uitstraling aansluit  bij de 

bestaande Graskampen.  Volgens inspreker zijn De Graskampen 2, 4 

en 6 gebouwd met de verplichting van een ‘lage gootlijn’.  

Inspreker vindt het daarom logisch dat nieuwe bebouwing aan de 

Graskampen eveneens een lage gootlijn krijgt.  

De bestaande bebouwing aan de 

Graskampen (nummers 4 en 6) kent een 

goothoogte van circa 3m en een nokhoogte 

van 8 m. |Graskampen 3 t/m 11 hebben een 

goothoogte van circa 5,4 m en een nok van 

ongeveer 8,5 m. In de beheerverordening 

Vries, vastgesteld d.d. 21 maart 2017, wordt 

in geval van nieuwbouw naar de bestaande 

maatvoeringen verwezen. Gedurende het 

Aanpassing nokhoogte 

naar maximaal 9 meter 

en goothoogte naar 

maximaal 3,50 meter 

voor de vrijstaande 

woningen.  
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Dit sluit volgens inspreker ook beter aan bij de achterstaande 

bebouwing aan de Asserstraat die ook veelal een lage gootlijn heeft. 

Eenzelfde werkwijze is toegepast volgens inspreker in Diepsloot 2 

voor de woningen aan de Holtkampen met achterkant tegen de 

woningen aan de Asserstraat. In het voorliggende Voorontwerp 

bestemmingsplan op de plankaart staat bij Maatvoering voor 

betreffend gebied vermeld een maximum goothoogte: 6 m. 

Dit lijkt inspreker niet in overeenstemming met voornoemde 

uitgangspunten. 

ontwikkel- en participatieproces ten behoeve 

van Vries Zuid is door de gemeente steeds de 

relatie met de bestaande Graskampen 

aangehaald. 

  

In het ontwerpbestemmingsplan Vries Zuid 

worden goot- en nokhoogte geïntroduceerd 

van respectievelijk 6 en 10 m. Deze 

maatvoeringen sluiten aan bij de 

ontwikkelingsmogelijkheden van een 

eigentijdse woning.  Waarbij door de hogere 

gootlijn ook de mogelijkheid ontstaat om 

beter aan te sluiten bij de breedte van de 

bestaande bebouwing. Met behulp van deze 

maatvoeringen kunnen woningen voorzien 

worden van een eigentijdse 

woningplattegrond, waarbij de 

gebruiksmogelijkheden van de verdieping(en) 

goed benut kunnen worden en waarbij de 

beperkingen van de relatief dikke 

isolatiepakketten min of meer opgelost 

kunnen worden. 

  

Beide invalshoeken hebben uiteraard hun 

eigen waarde. Daar waar in de reactie 

geappelleerd wordt aan de belangen van de 

bestaande omwonenden, wordt met de 

voorgestelde maatvoeringen ook gekeken 

naar de belangen van de toekomstige 
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bewoners. Om beide belangen bij elkaar te 

brengen wordt voorgesteld om de 

bebouwingshoogte terug te brengen naar 

maximaal 9 m en de goot naar 3,5 m voor 

vrijstaande woningen.  Ondanks de beperkte 

maatverschillen kan er vanuit een 

stedenbouwkundige optiek langs de 

verlengde Graskampen een bebouwingsbeeld 

ontstaan, dat zorgvuldig aansluit op het 

beeld van de bestaande Graskampen. Het 

voorgestelde kan functioneren voor de 

geplande vrijstaande woningen.  

  

Voor de 2 o/e kap woningen is het gebruik 

van de verdieping(en) echter van essentieel 

belang. Hier wordt daarom ingestoken op 

een hogere goot- en nokhoogte. Met de 

hogere goothoogte kunnen de 2 o/e kap 

woningen als bebouwing ook meer aanwezig 

zijn is de groene ruimte. Dit principe sluit aan 

het hogere bebouwingsbeeld van de 

Graskampen (nr 3 e.v.) aan de noordzijde van 

deze groene ruimte. 

2b Bomensingel 

Als tweede punt geeft inspreker aan in 1996 kavel te hebben 

gekocht omdat de betreffende kavel volgens de kavelkaart, aan 

zuidzijde begrenst zou worden door een bomensingel. Volgens 

inspreker waarborgt dat een hoge mate van privacy. Inspreker 

In 2017 heeft inspreker zelfstandig 

werkzaamheden verricht aan de bomensingel 

(onder andere koppen verwijderd) waarna in 

2017 de gehele bomensingel door de 

gemeente is afgezet tot op maaiveld om 

weer een eenduidig beeld te kunnen 
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vertrouwde er dat de bomensingel bij ontwikkeling van Vries Zuid 

zou blijven bestaan.  

 

Inspreker is verrast dat genoemde bomensingel thans in het plan 

Vries Zuid is opgenomen en dat de bomen/struiken daarin zijn 

verdwenen en de grond is toegevoegd als bouwkavel. Dit geeft een 

onplezierige vermindering van onze privacy-beleving.  

 

Inspreker wil graag een oplossing hiervoor.   

verkrijgen. De privacy kan in onze ogen 

gewaarborgd worden door de bestaande 

haag van 2 meter op grond van de inspreker. 

Daarnaast zijn wij wel bereid om te 

inventariseren of inspreker een strook van 

deze bomensingel kan aankopen of dat we 

de toekomstige kavelkoper een 

instandhoudingsverplichting opleggen ten 

behoeve van een groene erfafscheiding van  

ca 2 meter hoog. De gemeente wil hier in 

ieder geval geen eigen strook grond 

(overhoek) in bezit houden.  

 

Mocht overigens de bomensingel in stand 

worden gehouden dan verzet het 

bestemmingsplan daar niet tegen. Binnen de 

bestemming Woongebied worden 

groenvoorzieningen  toegestaan.  

2c Afwateringssloot  

Als derde punt geeft inspreker aan dat er een afwateringssloot loopt 

vanaf de Asserstraat 21 langs de bomensingel en die afwatert op de 

vijver achter de Taarloseweg. Inspreker geeft aan de sloot belangrijk 

is voor afwatering vanaf de Asserstraat, bosperceel en eigen perceel. 

Onduidelijk is hoe deze afwatering in stand blijft wanneer is hoe dit 

in plan wordt opgelost als dit wordt uitgeven als bouwkavel. 

Inspreker vraagt aandacht voor de afwateringsloot.  

We begrijpen de zorgen van de inspreker.  

Deze vraag wordt meegenomen in de 

uitwerking van het water- en rioleringsplan. 

In het bestemmingplan is binnen de  

bestemming “Woondoeleinden” ook ruimte 

voor groenvoorzieningen en water. De 

bestemming staat maatregelen toe die 

afhankelijk van het water- en rioleringsplan 

moeten worden genomen.  
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3a Afsluiten Graskampen autoverkeer 

Inspreker stelt voor om de geplande aansluiting op de Graskampen 

voor gemotoriseerd verkeer te sluiten en hier alleen voetgangers en 

fietsers toe te staan.  Daarnaast om sluipverkeer tegen te gaan, ook 

aansluiting op de Taarloseweg af te sluiten voor auto’s. 

Bestemmingsverkeer voor Vries Zuid gebruikt de aansluiting op 

Asserstraat, wat ook nu al een hoofdontsluiting is. Dit maakt het 

voor fietsers ook veiliger. Als positief neveneffect van deze 

aanpassing zal hopelijk het verkeer op de Asserstraat haar snelheid 

minderen vanwege extra in- en uitvoegende auto’s. 

In het bestemmingsplan is binnen 

bestemming woongebied, de aanduiding 

verkeer opgenomen.  De aanduiding 'verkeer' 

geeft de globale ligging van een 

ontsluitingsweg aan.  Maatregelen zoals het 

afsluiten van de Graskampen voor 

autoverkeer wordt niet in een 

bestemmingsplan gereguleerd.  

 

Bovendien zal de toename van het verkeer in 

de Graskampen gering zijn omdat het voor 

het overgrote deel van Vries Zuid meer voor 

de hand ligt de aansluiting in de Asserstraat 

als zijnde de hoofdontsluiting te gebruiken.  

De aansluiting Taarloseweg wordt enkel 

uitgevoerd als fietspad.  

 

Daarnaast is een goede bereikbaarheid ook 

voor de nieuwe woningen van belang. 

Doodlopende straten beperkt de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten en 

bijvoorbeeld voor het ophalen van afval.   

 

3b Ambitie autogebruik 

Als tweede punt vindt de inspreker dat het plan weinig ambitieus is 

in het sturen van het autogebruik de nieuwe wijk. Tot achter de 

komma worden aantallen auto’s voorspeld en parkeerplaatsen 

gegarandeerd. Waarom niet veel meer inzetten op gebruik van de 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan 

waarin een nieuwe ontwikkeling wordt 

mogelijk gemaakt, moet in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening, aandacht 

worden besteed aan de parkeerbehoefte. 
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fiets door jong en oud voor verplaatsingen binnen het dorp (winkels, 

scholen, sport) en misschien wel breder, richting werkplekken in 

omringende dorpen en steden. 

Op basis van de kencijfers van CROW kan 

berekend worden hoeveel parkeerplaatsen 

er benodigd zijn. Vervolgens moet 

aangetoond worden dat er voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig is of 

gerealiseerd kan worden. De kencijfers van 

het CROW zijn algemeen erkend. 

 

Het fietsgebruik wordt gestimuleerd door te 

zorgen voor een goede infrastructuur. 

Aansluiting van het plan op het 

fietspadennetwerk is een onderdeel geweest 

van het ontwerp van de wijk. Vries Zuid heeft 

met de Taarloseweg, De Graskampen en de 

Asserstraat drie een goede ontsluitingen voor 

fietsers richting Vries, Tynaarlo en Assen.  

 

Toekomstige bewoners hebben de keuze om 

hiervan gebruik te maken. 

4a Lege vlekken 

Inspreker geeft dat een ontwerp plan gepresenteerd 3 grote lege 

vlekken aan de noordkant. In de bijgeschreven teksten staan diverse 

mogelijkheden vermeld wat hier gesitueerd kan worden. O.a. 

bijzondere woonvormen, (Knarrenhof, Tiny houses) zelfs rijtjes 

huizen enz. met een gemiddelde bebouwing ’s capaciteit van 11 tot 

16 woningen per vlak.  

De bouwvlakken aan de noordzijde van het 

plan zijn nog niet uitgewerkt. Het betreft 

bouwvlekken ten behoeve van 11 tot 16 

woningen afhankelijk van de 

woningtypologie. Het doel van de "witte 

vlekken" is het introduceren van de 

mogelijkheid om bijzondere woonvormen of 

typologieën op een flexibele wijze te 

faciliteren. Qua bebouwingsbeeld ontstaat 
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Volgens inspreker is er geen onderzoek geweest voor dit soort 

bebouwingen en of hier behoefte voor is, dit blijkt wel tijdens de 

opmerkingen aan de raadstafel. Hier werd zelfs aan de gemeente 

verzocht om een advertentie te plaatsen met de tekst “geef u op 

indien u belangstelling heeft voor wonen in een Knarrenhof, plan 

Vries Zuid”. Onze conclusie is dat er geen onderzoek is geweest en 

er geen lijst met gegadigden is.  

binnen de marges van het 

beeldkwaliteitsplan een soortgelijk 

bouwvolume met eenzelfde bijzonder 

architectonische ambitieniveau.  Het betreft 

daar mee niet zozeer een ander 

bebouwingsbeeld maar eerder een ander 

type gebruikers 

 

In de Structuurvisie Wonen geeft de 

gemeente aan dat het een uitdaging is om 

woningbouwprogramma’s te ontwikkelen 

waarbij zowel de korte termijn vraag 

(bijvoorbeeld Tiny houses) als de opgave van 

de vergrijzing (bijvoorbeeld een Knarrenhof) 

worden bediend. Hiervoor moet de 

gemeente in samenspraak met de markt, 

creatieve oplossingen bedenken. Daarnaast 

staat in de visie dat de behoefte aan 

ouderenhuisvesting een hoofdthema van het 

gemeentelijke woonbeleid is. Hierbij wordt 

concreet aangegeven dat er de uitdaging ligt 

om voldoende levensloopgeschikte woningen 

te realiseren en dat er voor ouderen 

geschikte woningen moeten komen om zorg 

aan huis mogelijk te maken. Hierdoor kunnen 

mensen zo lang mogelijk in hun bestaande 

woning en eigen buurt/dorp blijven wonen.  

De ontwikkelingen van bijzondere 
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woonvormen past binnen de beleidskaders 

van de gemeente Tynaarlo. 

4b Wadi 

Inspreker merkt op dat Vries in alle wijken geen enkele wadi is 

gecreëerd maar natuurlijke vijvers. Wadi heeft zelfde functie als een 

vijver, de vijvers hebben een diepte van 2.50m. 

Diepsloot 1 en 2 hebben vijvers, maar je ziet 

daar wel verschillen tussen. Diepsloot 1 heeft 

een natuurlijk(er) talud en ligt minder diep in 

het landschap dan de vijvers van Diepsloot 2. 

De vijvers Diepsloot 2 liggen inderdaad circa 

2,5 meter beneden maaiveld, Hierbij moet 

wel opgemerkt worden dat de diepte van een 

vijver niet uitmaakt voor de waterberging, 

dat wil zeggen het gedeelte onder 

waterniveau telt niet mee. Het gaat om de 

schijf water bovenop de laag water. In het 

geval van Diepsloot 1 en 2 kan hier een schijf 

water van 20 tot 30 centimeter op gezet 

worden, dat is de functionele waterberging 

waarmee gerekend mag worden. 

Een wadi kan dus dezelfde functie hebben als 

de vijvers (maar dit moet nog exact worden 

nagerekend in het op te stellen water en 

rioleringsplan).  

 

Vries Zuid ligt nog weer wat hoger dan 

Diepsloot 2. Als er vijvers aangelegd moeten 

worden in Vries Zuid, dan betekent dat of 

een steil talud om bij het grondwaterniveau 

te komen (omdat er simpelweg geen andere 

aanvoer mogelijk is van water in droge 
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perioden) of het aanleggen van een leemlaag 

waardoor er water in de vijver blijft staan. 

Ook dan is er geen aanvoer van ander water 

in droge perioden, wat tot resultaat kan 

hebben dat de vijver in droge perioden droog 

valt. Er is daarom gekeken naar een andere 

optie namelijk een wadi. De diepere 

ondergrond lijkt geschikt voor infiltratie, dit 

wordt dan ook in het water en rioleringsplan 

meegenomen om te bekijken en aan te 

rekenen.  

4c Een Wadi dient binnen 24 uur weer volledig droog te zijn. De 

omschrijving in de algemene project gegevens laten dan ook geen 

onduidelijkheden over. Immers HWA van ca. 75/94 woningen dienen 

zoveel mogelijk binnen het plan te worden opgelost, dus lozen op de 

Wadi, eventueel als uitwijk buiten het plangebied. Echter de vijvers 

van Diepsloot worden nu al maximaal benut. Het kan toch niet zo 

zijn dat de nieuwe en reeds aanliggende woningen worden voorzien 

van natte kruipruimtes en natte voeten. Dit is een groot nadeel van 

een Wadi. 

In natte perioden kan het wat langer duren 

dan in droge perioden. Als gekeken wordt 

naar februari 2020 dan is er veel neerslag 

gevallen, een keer zoveel als normaal. De 

grond was verzadigd, de sloten stonden 

allemaal vol, dan kan het langer duren. 

Voordeel is wel dat het goed is voor het 

aanvullen van het grondwatertekort.  

De vijvers van Diepsloot worden maximaal 

benut, maar dat betekent niet dat deze 

vijvers niet gebruikt kunnen worden als 

vertraagde afvoer. Immers de hoeveelheid 

water wat uit de vijver stroomt, kan er ook 

instromen, dan blijft de maximale 

bergingsbenutting in stand. Natuurlijk wordt 

er naar de grondwaterstand gekeken. Echter 

liggen de oorzaken van natte kruipruimten 

lang niet altijd aan een wadi. Dit heeft vaak 

te maken met storende lagen en het niet 
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functioneren van drainage die rond de 

woning is gelegd. 

4d Een Wadi is volgens inspreker moeilijk te onderhouden, leemgrond 

maakt dit nog lastiger. 

Daarom wordt er ook gekeken naar 

grondverbetering in de wadi. Voor 

onderhoud en voor verhogen 

infiltratiecapaciteit richting de diepere 

ondergrond. Dit komt ook in het water en 

rioleringsplan (wordt meegenomen). 

 

4e Als laatste wijst de inspreker naar onderzoek van professor 

Moorman van de Universiteit Wageningen en zijn collega Viroloog 

professor Jeroen Kortekaas. 

Het beeld van een Wadi zoals in deze reactie 

omschreven wordt komt niet overeen met 

het beeld in het Beeldkwaliteitsplan van Vries 

Zuid. Het beeld van het beeldkwaliteitsplan is 

verwoord in het bestemmingsplan. Dit type 

wadi wordt dus aangelegd. In het water en 

rioleringsplan wordt de technische 

uitwerking gemaakt. Het beheer en 

onderhoud is onderdeel van het ontwerp. 

 

Professor Moorman schrijft in zijn stuk dat 

het een poel van stilstaand water is en dat er 

geen witvis in voorkomt, de natuurlijke vijand 

van muggenlarven. Hier gaan 2 aannames 

verkeerd namelijk stilstaand water, er is al 

eerder aangegeven dat de wadi in circa 24 

uur leeg moet zijn, vraag is dan of de 

muggenlarven in die periode kunnen komen 

en overleven. Tweede aanname is het 

voorkomen van witvis, het is een wadi waar 
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bij voorkeur maximaal 24 uur water in staat. 

De aanname klopt, maar het beeld bij een 

wadi niet. De aanname die hier gedaan wordt 

is dat er continu water in de wadi blijft staan.  

Professor Kortekaas heeft dezelfde aanname 

namelijk ontwikkeling van muggenlarven in 

warm stilstaand water. Tegelijkertijd geeft hij 

aan dat het in de zomers veel warmer wordt 

en de winters milder. Wat afgelopen jaren is 

gebeurt is dat de zomers veel droger waren 

en de grondwaterstanden volledig weggezakt 

zijn. Zelfs het op peil houden van de 

bestaande vijvers waren een probleem. In 

een wadi staat op zo een moment geen 

water, dus ook geen warm water waar 

muggenlarven in kunnen ontwikkelen.  

Ook een aanname is dat wanneer het water 

niet snel genoeg wegzakt. Daar wordt dus in 

het water en rioleringsplan aan gerekend en 

indien noodzakelijk grondverbetering 

toegepast om de snelheid van wegzakken te 

bevorderen.  

Als er voldaan wordt aan de juiste 

begroeiing, water weg in 24 uur en goed 

onderhoud, is er geen probleem voor de 

volksgezondheid schrijft professor Kortekaas. 

Dan zijn dat de uitgangspunten waar we mee 

gaan rekenen in het water en rioleringsplan.   
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4f Toegangswegen Vries Zuid. 

Inspreker heeft vanaf dag 1 bezwaar gemaakt tegen de doorgang 

Diepsloot Zuid, via Diepsloot, Graskampen. Dit zal volgens inspreker 

een onveilige verkeerssituatie worden, schoolgaande kinderen 

moeten hier oversteken. Inspreker stelt voor om de uitgang Vries 

Zuid te creëren bij het pand of achter het pand van de Dierenarts en 

aan de Asserstaat, de Taarloseweg en Diepsloot verkeer remmende 

middelen te creëren.  

 

Inspreker wil de toegangsweg vanaf de Graskampen naar de 

Verlengde Graskampen alleen toegankelijk voor fietsers en 

calamiteiten voortuigen, middels een paaltje in de weg te plaatsen. 

Zie reactie inspreker 3a.  

5a Natuuronderzoek 

Inspreker heeft commentaar op het natuuronderzoek naar 

vleermuizen, eekhoorns en steenmarters. Het is niet gebleken dat er  

onderzoek heeft plaatsgevonden op het perceel naast de inspreker.  

Dit terwijl de aanwezigheid van deze dieren hebben wel is 

waargenomen door de inspreker. Inspreker stelt vraagtekens bij de 

gedegenheid van het onderzoek. 

In 2019 heeft Bureau Waardenburg een 

natuuronderzoek uitgevoerd. Dit is een  

actualisatie op dat onderzoek uit 2013. Het 

perceel ten zuiden van de Assentraat 21 is in 

het onderzoeksgebied opgenomen.  

 

De steenmarter zal het plangebied (inclusief 

het perceel ten zuiden van Asserstraat 21 )  

zonder meer gebruiken als foerageergebied. 

Er is echter geen verblijfplaats aangetroffen. 

 

Ecogroen heeft in 2010 nesten van eekhoorn 

aangetroffen in het bos ten oosten van het 
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plangebied. Deze is in 2019 op min of meer 

dezelfde plek weer aangetroffen. Niet in het 

plangebied zelf. Aangezien de eekhoorn wel 

in de omgeving voorkomt is de kans altijd 

aanwezigheid dat de eekhoorn ook in het 

plangebied waargenomen wordt.  

 

De steenmarter zit tegenwoordig overal in de 

bebouwde omgeving en voor de eekhoorn is 

niet het plangebied maar het bos ten oosten 

hiervan essentieel leefgebied.  

Met de beoogde woningbouw ontwikkeling 

zal voor de steenmarter en eekhoorn dan 

ook geen essentieel leefgebied verdwijnen en 

blijft het  voortbestaan van beide soorten 

gewaarborgd. 

 

Uit de QuickScan kwam naar voren dat er 

mogelijk vliegroutes voor vleermuizen 

aanwezig zijn en een verblijfplaats in een 

boom kan zijn. Op verzoek van gemeente 

Tynaarlo heeft Bureau Waardenburg op basis 

van nader onderzoek en bronnenonderzoek 

de effecten van deze ingreep op vleermuizen 

beoordeeld in het kader van de Wet 

natuurbescherming (Wnb). Het onderzoek 

toonde aan dat er geen essentiële vliegroutes 
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en verblijfplaatsen van vleermuizen in het 

plangebied zijn aangetroffen. 

5b Goothoogte Asserstraat 

 

In reactie op ons andere commentaar in het participatieproces, over 

de goothoogtes, is er gecommuniceerd dat in het 

beeldkwaliteitsplan een opmerking is gemaakt over de goothoogte 

waaraan te denken valt. “Aan de Asserstraat valt over het algemeen 

te denken aan lage goothoogten (tot 3 meter) met een zadeldak of 

mansardedak haaks op de weg. Er kan gedacht worden aan geleding 

binnen het blok. Dat wil zeggen een versprongen goothoogte tot 

anderhalve bouwlaag: 4,50 meter.” Indien hier toch gebouwd moet 

gaan worden, zouden wij graag in het bestemmingsplan de 

maximale goothoogte van 3 meter zien. Dit in lijn met de rest van de 

bebouwing aan de Asserstraat.  Eventueel zou de aan de weg 

gekeerde gevel wel een goothoogte van maximaal 5,5 meter mogen 

krijgen. De maximale hoogte zouden wij graag zien op 8 meter zoals 

ook onze woning is. 

De bestaande bebouwing aan de Asserstraat 

(o.a. 21 en 23) kent een goothoogte van 3 m1 

en een nokhoogte van 8 m1. In de 

beheerverordening Vries, vastgesteld d.d. 21 

maart 2017, wordt in geval van nieuwbouw 

naar deze maatvoeringen verwezen. 

Gedurende het ontwikkel- en 

participatieproces is door de gemeente 

steeds de relatie met de bestaande 

Asserstraat aangehaald. 

  

In het ontwerpbestemmingsplan Vries Zuid 

worden goot- en nokhoogte geïntroduceerd 

van respectievelijk 6  en 10 m1. Deze 

maatvoeringen sluiten aan bij de 

ontwikkelingsmogelijkheden van een 

eigentijdse woning.  Waarbij door de hogere 

gootlijn ook de mogelijkheid ontstaat om 

beter aan te sluiten bij de breedte van de 

bestaande bebouwing. Met behulp van deze 

maatvoeringen kunnen woningen voorzien 

worden van een eigentijdse 

woningplattegrond, waarbij de 

gebruiksmogelijkheden van de verdieping 

goed benut kunnen worden en waarbij de 

beperkingen van de relatief dikke 

Aanpassing nokhoogte 

naar maximaal 9 meter 

en goothoogte naar 

maximaal 3,50 meter 
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isolatiepakketten min of meer opgelost 

kunnen worden. 

  

Beide invalshoeken hebben uiteraard hun 

eigen waarde. Daar waar in de reactie 

geappelleerd wordt aan de belangen van de 

bestaande omwonenden, wordt met de 

voorgestelde maatvoeringen ook gekeken 

naar de belangen van de toekomstige 

bewoners. Om beide belangen bij elkaar te 

brengen wordt voorgesteld om de 

bebouwingshoogte terug te brengen naar 

maximaal 9 meter en de goot naar 3,5.  

Ondanks de beperkte maatverschillen kan er 

vanuit een stedenbouwkundige optiek langs 

de Asserstraat een bebouwingsbeeld 

ontstaan, dat zorgvuldig aansluit op het 

beeld van de bestaande Asserstraat. 

5c Inspreker wil graag dat de regel artikel 4.2.6 lid a wordt geschrapt. 

De motivering hiervoor ontbreekt.   

 

 

 

Het betreffende artikel is een 

afwijkingsbevoegd zoals deze ook is 

opgenomen in de Beheersverordening Vries, 

vastgesteld d.d. 21 maart 2017 en daarmee 

ook geldt op het perceel van de inspreker.  

Het artikel geeft het college de bevoegdheid 

om af te wijken van het bestemmingsplan om 

te bouwen (hoofdgebouw) tot op de 

erfgrens, mits geen onevenredige aantasting 

plaatsvindt van: 
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 de gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden; 

 het bebouwingsbeeld; 

 de verkeersveiligheid; 

 

De plansystematiek van het plan is gebaseerd 

op de Beheersverordening Vries, om die 

reden zien we dan ook aanleiding om de 

regel te schrappen.  

5d Bouwrijp 

Inspreker wil graag dat naastgelegen perceel, indien perceel 

ondanks reactie inspreker toch wordt uitgeven als bouwkavel. Het 

perceel pas bouwrijp wordt gemaakt als de kavel verkocht is.  

Wanneer een perceel bouwrijp wordt 

gemaakt wordt niet in een bestemmingsplan 

gereguleerd. Het uitgangspunt is dat het hele 

gebied gelijktijdig bouwrijp gemaakt wordt. 

Op deze wijze is er de meeste vrijheid om 

binnen het gebied zo gunstig mogelijk uit te 

komen met de grondstromen, daarnaast zijn 

er extra kosten als een aannemer terug moet 

komen om 1 kavel bouwrijp te maken.   

 

5e Goothoogte Graskampen 

Inspreker wil de goothoogte van de verlengde Graskampen in lijn 

willen blijven zien met de huidige Graskampen en daarbij niet hoger 

willen zien dan 3 meter. (in ieder geval aan de achterzijde). 

Inspreker wil ook graag dat de nokhoogte van de verlengde 

Graskampen maximaal 8 meter wordt net zoals de huidige 

Graskampen.    

Zie antwoord op reactie inspreker 2a.  
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5f Verkeersveiligheid 

Inspreker vindt dat niet voldoende aandacht is voor de 

verkeersveiligheid van de Asserstraat. Volgens inspreker wordt er 

hard gereden door motoren, auto’s en zwaar verkeer. Dit heeft zich 

onder andere geuit in meerdere ongevallen in de afgelopen 2 jaren. 

De Asserstraat ligt niet in het plangebied. 

Inspreker maakt zich zorgen over de 

verkeersveiligheid van de Asserstraat.  

De afgelopen 5 jaar hebben zich op de 

Asserstraat 4 gemelde ongevallen 

voorgedaan. Alle 4 keer was een voertuig 

tegen een vast object gereden. 

 

In het kader van onderhoud versmallen we 

de weg en voorzien we deze van 

kantopsluitingen en een middenstreep. 

Hiermee verwachten we dat de snelheid naar 

beneden gaat en oogt de weg meer als weg 

binnen de bebouwde kom. 

 

5g Afwatering 

Als laatste punt maakt de inspreker zich zorgen over de afwatering 

in het plangebied, met name de slecht onderhouden sloot naast 

perceel inspreker.  

 

Zie eerdere opmerking bij inspreker 2. Wordt 

meegenomen in het water- en rioleringsplan. 

Wij willen graag de lokale kennis gebruiken 

voor het ontwerp. Met de inspreker wordt 

contact opgenomen over de werking van het 

water. 

 

6a Inspreker geeft aan op de website  www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder NL.IMRO.1730.BPVriesZuid-0201 hoogstens de 

eigendomsgrenzen weergeeft en verder geen inzicht biedt in de 

manier waarop de gemeente zich de bebouwing voorstelt. Inspreker 

ziet alleen ‘geen plekinfo gevonden’. 

 

Het plan is op de juiste wijze gepubliceerd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Wellicht heeft  

de inspreker op de digitale kaart (binnen het 

plangebied) niet op een perceel geklikt om 

de bestemming en functieaanduiding van het 

perceel weer te geven. Zonder te klikken 
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wordt er aangegeven:  ‘geen plekinfo 

gevonden’. 

6b Inspreker vindt de regels van het bestemmingsplan weinig specifiek 

overkomen. 

Bij het bestemmingplan is voor dezelfde 

plansystematiek gekozen als de 

Beheersverordening Vries. Het 

bestemmingsplan kent de volgende 

bestemmingen: 

 

1. Groen 

2. Woongebied 

 

Groen 

De groenvoorzieningen in het openbaar 

gebied zijn bestemd als Groen. Naast 

groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen en 

speelvoorzieningen zijn in de bestemming 

onder andere voorzieningen in de vorm van 

water, oeverstroken en verkeers- en 

verblijfsvoorzieningen begrepen. 

 

Binnen de bestemming is het bouwen van 

gebouwen niet toegestaan. Wel zijn 

gebouwen ten behoeve van 

nutsvoorzieningen toegestaan. 
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Woongebied 

De als Woongebied aangewezen gronden zijn 

bestemd voor woningen en tuinen en erven 

en daarnaast voor verkeers- en 

verblijfsvoorzieningen, groenvoorzieningen, 

nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen. 

Op de verbeelding zijn in deze bestemming 

geen bouwvlakken opgenomen waarbinnen 

de gebouwen moeten worden opgericht. 

Daarvoor in de plaats is in de regels een 

zogenaamde verbale regeling opgenomen. 

Deze schrijft onder andere afstanden tot de 

voorgevelrooilijn en de zijdelingse 

perceelsgrenzen voor. 

 

Het onderscheid tussen de 5 deelgebieden is 

doorvertaald op de verbeelding en in de 

regels wat betreft maatvoering. 

 

In de bouwregels wordt onderscheid 

gemaakt tussen het hoofdgebouw (inclusief 

aan- en uitbouwen) en 

bijgebouwen/overkappingen. 

6c Inspreker geeft aan dat de toelichting specifieker inzicht biedt in het 

te bebouwen gebied maar dat noch de nummering noch de 

benaming van de hoofdstukken in de regels corresponderen met die 

in de toelichting. 

Het plan is opgedeeld in vijf deelgebieden, 

zoals ook beschreven in het 

beeldkwaliteitsplan. Voor elk deelgebied, zo 

laat de digitale verbeelding ook zien, zijn 
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regels opgenomen, bijvoorbeeld met 

verschillende goot- en nokhoogte, aantal 

woningen of bebouwingspercentage, zoals 

reeds beantwoord bij punt 6b.  

 

In de juridische toelichting (hoofdstuk 3)  is 

beschreven aan welke vereisten een 

bestemmingplan moet voldoen. Het 

bestemmingsplan bestaat uit regels en een 

verbeelding. Daarnaast is het 

bestemmingsplan voorzien van een 

toelichting omdat het krachtens artikel 3.1.6 

van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

verplicht is om een bestemmingsplan te 

vergezellen met een toelichting.  

 

Hiermee voldoet het bestemmingsplan aan 

alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) en het Bro. 

6d Inspreker vindt dat de hoofdstukken 2 en 3 van de toelichting voor 

een deel dezelfde tekst en informatie bevatten. 

In hoofdstuk 2 van de toelichting wordt de 

huidige situatie en nieuwe ontwikkeling 

beschreven. In de hoofdstuk 3 wordt nader 

ingegaan op het relevante beleid, waarin 

wordt verwezen naar de nieuwe 

ontwikkeling.  
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6e Voor inspreker is niet vast te stellen is of aan de onderzochte 

woningbehoefte en het programma van eisen is voldaan. 

De onderbouwing staat in de toelichting van 

het bestemmingsplan en is gebaseerd op 

onderzoek van Companen. 

 

Volgens het onderzoek van Companen in 

2018 is het voor Vries reëel om van een 

beperkte groei uit te gaan; ongeveer 15 

woningen in de periode 2018-2028.  Dat 

komt met name omdat er afgelopen jaar 20  

jaar geen substantiële nieuwbouw is 

gepleegd. Hierdoor is de aanwas van nieuwe 

inwoners door migratie naar Vries beperkt 

gebleven. In het Companen onderzoek is 

voor de toekomstige woningbehoefte in deze 

kern niet uitgegaan van het trendscenario 

(zoals bij de andere voorzieningenkernen in 

de gemeente). Het onderzoek laat ook zien 

dat het niet onmogelijk is om meer woningen 

aan de voorraad toe te voegen, maar dan 

zullen er wel aanzienlijk meer vestigers van 

buiten de kern aangetrokken moeten 

worden. Daarbij moet worden ingezet op 

gemêleerde woonwijken met een variatie 

aan woningtypen, zoals in het voorliggende 

plan is voorzien.  

 

Op basis van de “Regionale 

woningmarktanalyse regio Groningen Assen 
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2017-2030” zal naar verwachting een 

gemiddelde uitbreidingsbehoefte van 1.550 

woningen gelden voor de gemeente 

Tynaarlo. De huidige planningslijst voor het 

woningbouwprogramma in de gemeente 

Tynaarlo is gebaseerd op de 

woningbouwafspraken binnen de Regio 

Groningen-Assen uit 2012. De 

gebiedsontwikkeling Vries Zuid in de 

voorgestelde omvang past binnen de Regio 

Groningen-Assen gemaakte 

woningbouwafspraken. De nadruk binnen de 

regionale afstemming ligt op de kwalitatieve 

invulling van het programma, toegespitst op 

de lokale vraag en behoefte. De verwachting 

is dat in 2020 nieuwe regionale afspraken 

gemaakt worden. 

 

Daarnaast is in de Dorpsagenda Vries de 

ambitie uitgesproken om te komen tot 

gemêleerde woonwijken met een variatie 

aan woningtypen. Aangezien er in Vries geen 

specifieke segmenten zijn waar een sterk 

tekort aan is, is een gevarieerde 

nieuwbouwopgave dan ook realistisch. 

Voorwaarde bij dit alles is uiteraard dat met 

de langverwachte nieuwbouw ook 

daadwerkelijk vestigers van buiten de kern 
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worden aangetrokken (zoals beoogd in de 

Dorpsagenda).  

6f In de startnotitie worden volgens de inspreker de 

eigendomsverhoudingen weergegeven, in het concept 

stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan worden 

deelgebieden met sferen geïntroduceerd zonder toelichting op de 

reden daarvan en zonder vermelding van de oppervlaktes van de 

deelgebieden. 

Inspreker refereert naar de 

verkavelingstekening d.d. 20191212, dit is 

echter niet de laatste versie. In het concept 

stedenbouwkundig plan en 

beeldkwaliteitsplan Vries Zuid is de meest 

recente tekening opgenomen zoals ook 

gepresenteerd tijdens de inloopavond in 

januari 2020 en de raadstafel in maart 2020.  

 

De in de startnotitie opgenomen 

eigendomsverhoudingen zijn niet meer 

actueel. Na vaststelling zijn alle gronden in 

het plangebied in eigendom gekomen bij de 

gemeente. 

 

De deelgebieden zijn een uitvloeisel van het 

gehele proces om te komen tot een 

bestemmingsplan. Hierbij is onder andere 

rekening gehouden met de ligging van de 

wegen en de gewenste instandhouding van 

het zandpad en het aanwezige groen.  

 

 

6g Voor inspreker is uit de beschrijving van de verschillende woontypen 

en de deelgebieden is niet af te leiden of, hoeveel en welke 

In het bestemmingsplan wordt de 

woonfunctie bestemd. Het onderscheid 

tussen een sociale huurwoningen, 
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woningen gerekend mogen worden tot starters- en sociale 

huurwoningen. 

starterswoning of koopwoningen wordt niet 

in dit bestemmingsplan gereguleerd. 

 

Het plangebied is zo ingericht dat er ruimte is 

om in te kunnen spelen op de vraag. Er is 

ruimte gereserveerd voor rijwoningen, die 

ingevuld kunnen worden als starters – en 

sociale huurwoningen.   

6h Inspreker geeft aan dat meermalen is benadrukt dat de vuistregel is 

dat de gemiddelde bebouwing voor nieuwbouw in de gemeente 

Tynaarlo 15 woningen per hectare is. Niet vast te stellen is of 

daaraan wordt voldaan. Zonder onderbouwing wordt gesteld dat 

deelgebied 4 een relatief hoge dichtheid heeft en desondanks zijn 

dorpse karakter behoudt. 

 

Voor mij valt niet vast te stellen of en zo ja, in welke vorm 

Woonconcept Meppel gesprekspartner is van de gemeente Tynaarlo 

en een eventuele inbreng van deze organisatie ook heeft geleid tot 

de bebouwingsdichtheid van precies dat gedeelte. 

Indien het maximaal aantal van 75 woningen 

gerealiseerd wordt, dan is er sprake van ca 

13,5 woningen per hectare. Deelgebied 4 

kent ten opzichte van het gehele plangebied 

de hoogste dichtheid. Het dorpse karakter 

blijft gehandhaafd door de wegligging en de 

tussenliggende wandelverbinding. Er is 

tevens rekening gehouden met de nabijheid 

van bestaande woningen en de aanwezigheid 

van het aanwezige groen. Zo is aan de 

oostzijde van deelgebied 4 de weg gesitueerd 

in plaats van kavels. De tekening zoals 

opgenomen in het 

conceptbeeldkwaliteitsplan laat een 

verbetering zien ten opzichte van de 

verkavelingstekening d.d. 20191212. 

 

6i Inspreker heeft geparticipeerd in de verschillende ontwerpsessies. 

Volgens inspreker herkent het grootste deel van de omwonenden 

hun inbreng niet het voorkeursmodel en is verrast door de optie van 

Voor het participatieproces zijn geen 

wegingscriteria vastgesteld. Het 

participatieproces heeft als doel dat een 

ieder mee kan praten. De beslisbevoegdheid 
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alternatieve woonvormen, de zogenaamde witte vlekken. Daarnaast 

is het voor inspreker niet duidelijk hoe de inbreng van andere   

experts c.q. andere gesprekspartners is meegewogen en verwerkt in 

de deelgebieden.  

ligt uiteindelijk bij de gemeenteraad. Helaas 

kan ook niet elke wens ingewilligd worden.   

6j Voor inspreker is het onduidelijk hoe de witte vlekken worden 

ingevuld en welke criteria daarbij gaan gelden en of bewoners 

kunnen participeren bij de ontwikkeling van de witte vlekken. 

Zie ook beantwoording reactie 4a. Voor de 

witte vlekken is getracht een balans te vinden 

in duidelijkheid en flexibiliteit. De 

toekomstige bebouwing dient binnen de 

regels van het bestemmingsplan en 

beeldkwaliteitsplan te blijven en geeft op die 

manier zekerheid voor omwonenden. De 

gebruiksinvulling is flexibel en  afhankelijk 

van de vraag, maar in ieder geval ook 

geschikt voor bijzondere woonvormen.   
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4 Ambtelijke wijzigingen 

Na nadere bestudering van het voorontwerpplan zijn nog verschillende aandachtspunten en aanpassingen voor het bestemmingsplan wenselijk. De  

ambtshalve aanpassingen worden hieronder beschreven. 

 Ambtshalve is toegevoegd bij de economische uitvoerbaarheid in de toelichting; Voor de realisatie van Vries Zuid is een exploitatieopzet opgesteld. 

De exploitatieopzet is kostendekkend. Verder zijn de benodigde gronden in eigendom van de gemeente, waarmee het kostenverhaal anderszins is 

verzekerd. Het is daarom niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 Op de verbeelding is de groenbestemmingen aan beide kanten van het onverharde pad in het zuiden van plangebied iets verkleind.  
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L i j s t  m e t  a an v a a r d b a r e  v o r m en  v a n  aan  h u i s  v e r b o n d en  b e d r i j v i g h e i d  
 

 

Aan huis verbonden beroepen Aan huis verbonden bedrijven 

Accountant Lijstenmaker 

Belastingconsulent Ateliers voor kunst 

Psycholoog Schoorsteenveger 

Lesgevend beroep Glazenwasser 

Hypotheekadviseur Schoonmaker 

Juridisch adviseur Kapsalon 

Assurantiebemiddelaar Pedicure 

Verloskundige Manicure 

Logopedist Horlogemaker 

Gerechtsdeurwaarder Fietsenmaker 

Diëtiste Timmerman 

Organisatieadviseur Fotograaf 

Homeopaat Pottenbakker 

Paragnost Reisbureau (kleinschalig) 

Architect Hoedenmaker 

Tekenbureau Naaister 

Grafisch ontwerper Nagelstudio 

Kunstschilder Autorijschool 

Beeldhouwer Metselaar 

Therapeut Stukadoor 

Raadgevend ingenieur Loodgieter 

Makelaar Elektricien 

Huisarts Koeriersdienst 

Tandarts Schilder 

Dierenarts Schoonheidsspecialiste 

Notaris Bloemschikker 

Advocaat Computerservice 

Orthodontist TV/radioreparateur 

Acupuncturist Webdesigner 

Fysiotherapeut Binderij 

Redacteur Vervaardigen van sieraden 

Tolk Webwinkel (zonder toonbankfunctie) 

Tuinarchitect 

 

Deze lijst is niet limitatief. Voor beide categorieën geldt dat een naar de aard met bovenstaande 

activiteiten gelijk te stellen beroepsactiviteit, dan wel bedrijfsmatige activiteit kan worden toegestaan.  

 




