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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

In de Oostermoerse Vaart te De Groeve liggen op dit moment vijf woonboten. Deze woonboten zijn op 

grond van het geldend bestemmingsplan niet toegestaan. De boten in de Oostermoerse Vaart hebben een 

gedoogbeschikking gekregen waarin een persoonlijk recht aan de bewoners is toegekend om ter plaatse te 

blijven liggen. Voorliggend bestemmingsplan bevat de planologisch-juridische regeling voor deze vijf 

woonboten. 

1.2  Plangebied en huidig bestemmingsplan

De globale ligging en begrenzing van het plangebied is aangegeven op de onderstaande overzichtskaart 

(zie de verbeelding voor de exacte begrenzing). Ten noorden van het plangebied ligt de nieuwbouwwijk 

Zuidoevers. Aan de oostzijde ligt het bebouwingslint van de Hunzeweg, waarin zowel woningen als 

bedrijven zijn gelegen. Op dit moment maakt het plangebied deel uit van het bestemmingsplan ‘Zuidoevers 

Zuidlaardermeer’ (vastgesteld 13 december 2005). Op grond van dit vigerende plan is de beoogde functie 

niet toegestaan.

Afbeelding 1. Overzichtskaart plangebied (bron: pdokviewer.pdok.nl)

1.3  Leeswijzer

Het volgende hoofdstuk gaat in op het provinciaal en gemeentelijk beleid. Hoofdstuk 3 laat zien op welke 

wijze het plangebied wordt ingericht en hoe dat juridisch is vormgegeven. In hoofdstuk 4 wordt verslag 

gedaan van de toets aan allerlei wet- en regelgeving (onder andere op het gebied van natuur en milieu). In 

de laatste twee hoofdstukken komen achtereenvolgens de economische en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan aan de orde.
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Hoofdstuk 2  Beleid

2.1  Rijksbeleid

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 

MobiliteitsAanpak 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.

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 

systeemverantwoordelijkheid 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.

In dit bestemmingsplan is er vanuit gegaan dat een dergelijke 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' zoals bedoeld 

in het Bro zich hier niet voordoet. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beschouwt het 

mogelijk maken van vijf woningen (woonboten) niet als een 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. Een nadere 

toets aan de Ladder is derhalve niet aan de orde.

 9



 bestemmingsplan Oostermoerse Vaart De Groeve

2.2  Provinciaal beleid

Omgevingsvisie Drenthe 2018 

Op 3 oktober 2018 zijn door Provinciale Staten de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale 

omgevingsverordening Drenthe geactualiseerd en vastgesteld. De omgevingsvisie is het belangrijkste 

beleidsdocument van de provincie. Met deze actualisatie krijgen gemeenten meer handvatten om met 

kernkwaliteiten om te gaan. Tegelijkertijd heeft de provincie een nadere verkenning en duiding voor de 

thema's energie, stedelijke ontwikkeling en vrijetijdseconomie uitgevoerd. De provincie wil bovenal 

‘ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit’, mede vanuit de wetenschap dat landschapskwaliteit een belangrijke 

vestigingsfactor is. In de omgevingsvisie worden zes kernkwaliteiten benoemd die inhoud geven aan de 

ruimtelijke kwaliteit. Deze kernkwaliteiten zijn: 

rust, ruimte, natuur en landschap; 

oorspronkelijkheid; 

naoberschap; 

kleinschaligheid (Drentse schaal);

menselijke maat; 

veiligheid.

Provinciale omgevingsverordening Drenthe 2018 

In de Provinciale omgevingsverordening zijn deze Drentse kernkwaliteiten doorvertaald als archeologie, 

aardkundige waarden, cultuurhistorie, landschap, rust en natuur.

De provincie heeft het voornemen om vier robuuste systemen te ontwikkelen. Deze vier systemen zijn: het 

sociaal-economisch 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.

RUIMTELIJKE KWALITEIT 

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

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

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

leefomgeving.

In de Omgevingsverordening is daarom opgenomen dat in een bestemmingsplan uiteengezet wordt dat 

met het desbetreffende plan wordt bijgedragen aan behoud en ontwikkeling van de bij het plan betrokken 

kernkwaliteiten conform het provinciaal beleid en de sturingsniveaus zoals die zijn verwoord in de 

omgevingsvisie. Daarnaast mag een bestemmingsplan geen nieuwe activiteiten dan wel een wijziging van 

bestaande activiteiten mogelijk maken die de kernkwaliteiten significant aantasten. 

KERNKWALITEITEN 

In het navolgende is aangegeven welke specifieke waarden of kenmerken van invloed zijn op dit 

bestemmingsplan. 

Op grond van de kernkwaliteit Aardkundige waarden is voor het plangebied een generiek 

beschermingsniveau van toepassing. 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 4.1 wordt hier nader op ingegaan.

Op grond van de kernkwaliteit Landschap ligt het plangebied in het esdorpenlandschap. In dit landschap zijn 

met name de essen en beekdalen van provinciaal belang. Het plangebied ligt in een beekdal. Echter, 
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aangezien het hier gaat om de legalisatie van vijf woonboten, is er geen sprake van aantasting van het 

Landschap. De kernkwaliteit is dan ook niet in het geding.

Met betrekking tot de kernkwaliteit Cultuurhistorie ligt het plangebied in de cultuurhistorische 

hoofdstructuur van het deelgebied 'Hondsrug en Hunzedal' waar de provincie vraagt om de 

cultuurhistorische samenhang als belangrijkste vertrekpunt te nemen. De provinciale ambitie richt zich op 

'het herkenbaar houden van de overgangen en de grenzen tussen de drie parallelle structuren van de 

Hondsrug, het Hunzedal en het lint van de randveenontginningen'. Het voornemen houdt rekening met de 

huidige beplanting en de bestaande cultuurhistorische waarden van de omgeving. Omdat er geen grote 

aanpassingen plaatsvinden, is geen sprake van aantasting van deze kernkwaliteit.

Op grond van de kernkwaliteit Natuur maakt het plangebied onderdeel uit van het Natuur Netwerk 

Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur). In paragraaf 4.8 wordt hierop nader ingegaan. 

Ten slotte geldt op grond van de kernkwaliteit Archeologie voor het plangebied het beschermingsniveau 4. 

Uitgangspunt is daarbij dat wordt gestuurd op een goede uitvoering archeologisch onderzoek conform de 

archeologische beroepsgroep geldende kwaliteitseisen. In paragraaf 4.1 wordt hier nader op ingegaan.

Ligplaatsenbesluit provinciale vaarwegen 2016 

De provincie gaat in de omgevingsvisie niet specifiek op woonboten in. Daarop is het Ligplaatsenbesluit 

provinciale vaarwegen 2016 van toepassing. Dit besluit is op 3 november 2016 in werking getreden en is op 

27 november 2018 geactualiseerd. In dit besluit zijn alle afmeerlocaties langs provinciale vaarwegen 

vastgelegd. De provincie limiteert daarmee het aantal en de omvang van afmeerlocaties vanwege 

nautische, waterhuishoudkundige, landschappelijke, ecologische en recreatieve belangen.

De Oostermoerse Vaart is geen onderdeel van de provinciale vaarwegen. Het ligplaatsverbod is dan ook 

niet van toepassing op het onderhavig bestemmingsplan.

2.3  Gemeentelijk beleid

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 stand houden en versterken van de 

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

4.8 wordt nader ingegaan op het aspect natuur.

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.

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 is dan ook onze 

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 
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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.

Met betrekking tot de kleine kernen, waartoe De Groeve wordt gerekend, stelt de structuurvisie dat in deze 

kernen op het gebied van woningvoorraad en nieuwbouw geen ingrijpende ontwikkelingen voorzien. Deze 

kernen kenmerken zich door landelijk wonen en ontlenen daaraan ook hun kracht. Aangezien het 

bestemmingsplan de reeds bestaande woonboten planologisch-juridische mogelijk maakt, is het 

bestemmingsplan in overeenstemming met de Structuurvisie wonen.

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 4.1.1 wordt nader ingegaan op het aspect archeologie.

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 4.1.2 wordt nader ingegaan op het aspect cultuurhistorie.

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 Beleidsvisie Omgevingsveiligheid worden de volgende gebieden onderscheiden:

woonwijken;

bedrijventerreinen;

buitengebied.

Het plangebied is gelegen in het deelgebied buitengebied. Voor het buitengebied van het gemeentelijk 

grondgebied kiest de gemeente Tynaarlo voor een veiligheidsniveau dat voor een groot deel gelijk is aan 

dat van bedrijventerreinen. In paragraaf 4.4 wordt nader ingegaan op het aspect externe veiligheid.
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Landschapsontwikkelingsplan 

Als vervolg op het structuurplan is in 2009 het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor de gemeente 

Tynaarlo vastgesteld. Het LOP bevat een integrale visie voor de ontwikkeling van het landschap van 

Tynaarlo voor de komende 15 jaar; een uitwerking en aanscherping van het structuurplan. Het LOP is de 

centrale spil voor het stroomlijnen van beleid, plannen en ideeën op het gebied van landschap. Het 

Landschapsontwikkelingsplan heeft de status van een structuurvisie.

In het LOP is het plangebied, conform de omgevingsvisie en het structuurplan, aangeduid als ‘robuuste EHS' 

(huidig NNN), 'natte as van Noord’ en ‘bruto EHS’ (huidig NNN). Qua landschap is het plangebied ingedeeld 

bij ‘historische beeklopen met beekdalen’ en ‘esdorpenlandschap’. Daarnaast gelden de typeringen: 

‘openheid/leegte van het Hunzedal met lange zuidnoord gerichte structuren en karakteristiek 

verkavelingspatroon’ en ‘markeren verbinding Zuidlaardermeer-Hunzedal’ (betreft Oostermoerse Vaart). In 

de komende hoofdstukken wordt ingegaan op de beoogde inrichting van het plangebied in relatie tot deze 

waarden.
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Huidige situatie

Het plangebied bestaat uit de Oostermoerse Vaart en de noordelijk gelegen oever. Zoals is aangegeven in 

de inleiding liggen er op dit moment vijf woonboten. Dit is tevens te zien op de onderstaande afbeelding. 

Deze woonboten zijn ontsloten via de De Voorde. De noordelijke oever bestaat voornamelijk uit grasland 

met opgaand groen. Ten noorden van het plangebied ligt de nieuwbouwwijk Zuidoevers.

Afbeelding 2. Luchtfoto huidige situatie (bron: pdokviewer.pdok.nl)

3.2  Toekomstige situatie

Woonbotenlocatie 

Binnen het plangebied komen, zoals aangegeven in de inleiding, maximaal vijf woonboten te liggen. Op de 

onderstaande afbeelding zijn de ligplaatsen ingetekend. Alle boten zijn gesitueerd aan de noordzijde van de 

Oostermoerse Vaart.
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Afbeelding 3. Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan geeft de huidige situatie weer. De woonboten zijn vanaf de oever toegankelijk via kleine 

steigers. Op de oever is bij elke ligplaats een inrit met (half)verharding aanwezig. Ook zijn op de oever her 

en der kleine schuurtjes en tuinhuisjes aanwezig. In de tuinen is opgaande beplanting aanwezig in de vorm 

van hagen en enkele relatief jonge bomen. Deze elementen zijn in verhouding tot de omgeving dusdanig 

klein dat dit geen significante invloed heeft op het landschap en de cultuurhistorische hoofdstructuur van 

het deelgebied 'Hondsrug en Hunzedal'. De overgangen en grenzen tussen de drie parallelle structuren van 

het deelgebied blijven herkenbaar. Hiernaast versterkt het voornemen de bestaande beplanting.

Verkeer en parkeren 

De woonboten worden ontsloten op de De Voorde. De structuur van de De Voorde heeft voldoende 

capaciteit om de verkeersbewegingen die gepaard gaan met deze ontwikkeling op te vangen. 

Het parkeren wordt volledig op eigen terrein opgelost. In de huidige situatie zijn 10 parkeerplaatsen 

aanwezig. Hiermee wordt voldaan aan de CROW normen.

3.3  Juridische vormgeving

3.3.1  Plansystematiek

Dit hoofdstuk bespreekt de juridische vormgeving van het bestemmingsplan. De Wro bevat de regeling voor 

de opzet en de inhoud van een bestemmingsplan. In het Bro is deze regeling verder uitgewerkt. Het 

bestemmingsplan bestaat uit:

een verbeelding van het bestemmingsplangebied zowel analoog (bestaande uit een kaartblad, schaal 

1:1.000 met bijbehorende legenda en verklaring) als digitaal, waarin alle bestemmingen van de 

gronden worden aangewezen;

de regels waarin de bestemmingen worden beschreven en waarbij per bestemming het doel wordt of 

de doeleinden worden genoemd.

Daarnaast is het bestemmingsplan voorzien van een toelichting omdat het op grond van artikel 3.1.6 van 
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het 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 Wro en het Bro. 

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

SVBP 2012 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.

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting wordt langs elektronische weg vastgelegd en 

ook in die vorm vastgesteld, tegelijk met een analoge versie van het bestemmingsplan. Als de digitale en 

analoge versie tot interpretatieverschillen leiden, is de digitale versie leidend. Hieronder worden de 

aanwezige bestemmingsregels puntsgewijs besproken.

3.3.2  Toelichting op de regels

In het navolgende wordt de algemeen gehanteerde opbouw van de bestemmingsregels toegelicht. Deze 

ziet er als volgt uit:

Inleidende regels;

Bestemmingsregels;

Algemene regels;

Overgangs- en slotregels.

De tekst hieronder bespreekt deze hoofdstukken puntsgewijs.

3.3.2.1  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. Dit is alleen het 

geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, in overeenstemming met normaal 

spraakgebruik, vatbaar zijn. Alle begrippen worden in alfabetische volgorde opgenomen, met uitzondering 

van de eerste begrippen 'plan' en 'bestemmingsplan'.

3.3.2.2  Bestemmingsregels

Dit hoofdstuk bestaat uit een drietal regels:

1. Groen;

2. Water

3. Leiding - Gas.

De navolgende tekst bespreekt de bestemmingen afzonderlijk.

'Groen' 

De noordzijde van de kade langs de Oostermoerse Vaart heeft in dit bestemmingsplan de bestemming 

'Groen'. Binnen de bestemming zijn de volgende functies toegestaan:

a. groenvoorzieningen;

b. water;

1. ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woonbotenligplaats':

2. aanlegsteigers ten behoeve van woonboten;

3. bijgebouwen bij woonboten;

4. groenvoorzieningen en tuinen bij woonboten;

c. openbare nutsvoorzieningen;
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d. voet- en fietspaden;

e. dagrecreatieve voorzieningen.

Binnen de bestemming zijn voorzieningen in de vorm van speelplaatsen, fiets- en voetpaden, sierbestrating 

en overige verhardingen begrepen.

'Water' 

Binnen de bestemming 'Water' zijn een vijftal woonboten toegestaan. Hiervoor is de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - woonbotenligplaats' opgenomen. Deze aanduiding bevindt zich in deze bestemming 

echter niet daar waar ook de bestemming 'Leiding - Gas' zich bevindt. De aanduiding en de 

dubbelbestemming 'Leiding - Gas' overlappen dus niet. In de bestemming zijn tevens kunstwerken 

(bruggen, duikers en dergelijke), oeverstroken, aanlegsteigers en groenvoorzieningen begrepen.

'Leiding - Gas' 

Uit overleg met de Gasunie blijkt dat de ligging van woonboten gelegen boven de aanwezige gasleiding niet 

de voorkeur heeft. Dit met name in verband met de toegankelijkheid van de gasleiding. Met het oog hierop 

is de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woonbotenligplaats' niet opgenomen boven deze gasleiding. 

Omdat de woonboot ter plaatse al jaren aanwezig is, deze boot vanwege de voorzieningen aan de wal ook 

niet heel eenvoudig te verplaatsen is en de risico's ter plaatse niet onacceptabel worden geacht door de 

gemeente Tynaarlo en leidingbeheerder Gasunie, is een acute verplaatsing naar een andere plek binnen de 

aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - woonbotenligplaats' van de bestemming 'Water' (en 'Groen') niet 

noodzakelijk. In de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' is daarom in verband met de ligging van deze 

woonboot boven de hogedruk gasleiding een zogenoemd persoonlijk overgangsrecht opgenomen. Dit 

overgangsrecht voorziet in een geleidelijke opheffing van de ruimtelijk ongewenste situering van de 

woonboot en de bijbehorende voorzieningen aan de wal. De woonboot wordt dus te zijner tijd verwijderd 

van de plek.

3.3.2.3  Algemene regels

De algemene regels bestaan uit een zevental regels:

1. Anti-dubbeltelregel;

2. Algemene gebruiksregels;

3. Algemene afwijkingsregels;

4. Algemene wijzigingsregels;

5. Overige regels.

De Anti-dubbeltelregel is op basis van artikel 3.2.4 van het Bro. Het betreffende besluit schrijft voor dat de 

tekst van artikel 3.2.4 van het Bro één op één in een bestemmingsplan wordt overgenomen. De Algemene 

gebruiksregels, Algemene afwijkingsregels, Algemene wijzigingsregels en de Overige regels zijn ontleend 

aan het 'Bestemmingsplan Kleinere kernen'. Regels die niet van toepassing zijn in het plangebied zijn uit de 

artikelen verwijderd.

3.3.2.4  Overgangs- en slotregels

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

overgangsrecht geldt het Bro. Dit besluit schrijft dwingend voor hoe het overgangsrecht moet luiden. 

Bebouwing die niet voldoet aan de regels van dit bestemmingsplan is onder het overgangsrecht gebracht. 

Een geringe uitbreiding van de bebouwing met 10% wordt mogelijk gemaakt.

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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Tot slot bevat hoofdstuk 4 de slotregel waarin is aangegeven hoe het bestemmingsplan kan worden 

aangehaald.
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Hoofdstuk 4  Toets aan wet- en regelgeving

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal zaken waarmee rekening dient te worden 

gehouden in het proces van planvoorbereiding en planuitvoering.

4.1  Archeologie en cultuurhistorie

4.1.1  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. In de Monumentenwet is geregeld hoe met archeologische 

vindplaatsen en zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij 

de planvorming te betrekken.

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

beleidskaart heeft het plangebied de aanduidingen 'water' en 'verstoord of archeologisch onderzocht en 

vrijgegeven'. Derhalve is geen archeologisch onderzoek noodzakelijk. Het bestemmingsplan is qua 

archeologie uitvoerbaar.

4.1.2  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.

Op de cultuurhistorische beleidswaardenkaart is het plangebied aangeduid als 'beekdal met overwegend 

blokvormige verkaveling', 'beek' en 'eendenkooi'. De ambities voor dit landschapstype zijn:

behoud of versterking van de blokvormige verkavelingsstructuur en de daarmee samenhangende 

beplanting;

behoud of versterking van de beplanting langs de randen van het beekdal;

tegengaan van bebouwing en verrommeling (incidenteel toestaan indien cultuurhistorisch inpasbaar).

Voorliggend plan respecteert de bestaande verkavelingsstructuur en versterkt de beplanting binnen het 

plangebied. Dit is in paragraaf 3.2 nader beschreven.

Op grond van het bovenstaande is nadrukkelijk rekening gehouden met de ruimtelijke opzet van het 

landschap en worden de historische waarden en karakteristieken van het landschap verbeterd. Het aspect 

cultuurhistorie levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.
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4.2  Wegverkeerslawaai

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

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

30 km/uur geldt. Binnen de bebouwde kom (stedelijk gebied) bedraagt de zonebreedte voor 

tweestrookswegen 200 meter (aan weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas). Indien 

geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone wordt gerealiseerd, dient akoestisch onderzoek plaats te 

vinden. Aangezien de wet woonboten ziet als ‘geluidsgevoelige object’ en de afstand van de Hunzeweg tot 

de woonbotenlocatie minder dan 200 meter bedraagt, is onderzoek noodzakelijk.

Onderzoek 

In het plangebied is door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) onderzoek verricht naar de 

geluidsbelasting op de te realiseren woonboten. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van de realisatie 

van een 'geluidgevoelig object'. Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van de 

verkeersgegevens van de gemeente Tynaarlo en is uitgegaan van een wegdek type SMA NL8 met een 

snelheidsregime van 50 km/uur.

Uit het onderzoek blijkt dat de locatie van de te verplaatsen woonboot niet voldoet aan de ten hoogste 

toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB. Het betreft hier de woonboot die in de toekomst het meest nabij de 

Hunzeweg gelegen is. Voor de ligplaatsen van de boten is de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

woonbotenligplaats' opgenomen. Derhalve bedraagt de overschrijding van de ten hoogste toelaatbare 

geluidsbelasting maximaal 5 dB.

Om de beschreven ontwikkeling mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wethouders van 

de gemeente Tynaarlo een hogere waarde te verlenen. Gemotiveerd dient te worden waarom maatregelen 

aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij dient te worden getoetst aan de 

landelijke wetgeving.

4.3  Milieuzonering

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

(2009). Deze publicatie biedt een handreiking ten behoeve van de afstemming tussen ruimtelijke ordening 

en milieu op lokaal niveau en geeft informatie over de milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. 

Op basis van de milieukenmerken van de verschillende typen bedrijven en inrichtingen wordt een indicatie 

van de afstanden gegeven, die als gevolg van deze kenmerken moeten worden aangehouden tussen de 

diverse typen bedrijven en een rustige woonwijk. Deze afstanden hebben uitdrukkelijk niet het karakter van 

een norm.

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

concrete situatie altijd in de context moet worden bekeken:

binnen bepaalde bedrijfstypen kunnen zich grote verschillen voordoen;

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

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

kunnen dus andere afstanden mogelijk zijn;

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

kortere afstand eventueel mogelijk maken.

Naast het omgevingstype 'rustige woonwijk of buitengebied' wordt het omgevingstype 'gemengd gebied' 

onderscheiden.

In de omgeving van het plangebied zijn een aantal bedrijven gesitueerd. Ten zuiden van het plangebied 

liggen een autogarage (Hunzeweg 18-20) en een horecabedrijf (Hunzeweg 26). Ten noorden van het 
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plangebied is een aannemer gevestigd (Hunzeweg 28). 

Op basis van het vigerende bestemmingsplan zijn op deze locaties bedrijven met een milieucategorie 2 

zonder meer toegestaan. Voor deze bedrijven gelden - op grond van de VNG-brochure Bedrijven en 

milieuzonering - zones van maximaal 30 meter. De omgeving van het plangebied kan door de 

functiemenging en de ligging naast de N386 worden gekarakteriseerd als 'gemengd gebied'. In een 

dergelijk geval kunnen de afstanden uit de richtlijnafstandenlijst met een afstandstap worden verminderd, 

zones van maximaal 10 meter.

De woonboten vallen buiten deze zones. De woonboten vormen derhalve geen beperking voor de 

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

bestemmingsplan.

4.4  Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) verplicht gemeenten en provincies die milieuvergunningen 

verlenen of een bestemmingsplan maken, rekening te houden met externe veiligheid. Doel van het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen is individuele en groepen burgers een minimum beschermingsniveau te 

garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen.

Wettelijk kader 

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.

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 

Binnen het plangebied zijn twee aardgastransportleidingen gelegen (bron: Risicokaart). Deze is op de 

verbeelding bestemd als Leiding – Gas. De gemeente heeft de Regionale Uitvoeringdienst Drenthe 

gevraagd om een risicoanalyse uit te voeren. Deze risicoanalyse is als bijlage 1 opgenomen. Hierbij dient te 

worden vermeld dat deze risicoanalyse is uitgevoerd voor de legalisatie van vijf woonboten en de realisatie 

van een camperkampeerplaats met 25 plaatsen. Aangezien de kampeerplaatsen geen onderdeel meer zijn 

van dit bestemmingsplan kan worden geconcludeerd dat een aantal conclusies positiever uitvallen dan in 

de risicoanalyse is beschreven. De conclusies van de risicoanalyse zijn onderstaand weergegeven.
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PLAATSGEBONDEN RISICO 

Uit de risicoanalyse blijkt dat binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-6 geen (beperkt) kwetsbare 

objecten aanwezig zijn. 

GROEPSRISICO 

In de bestaande situatie (zonder woonboten) ligt het groepsrisico (GR) ruim onder de oriënterende waarde. 

Met de legalisatie van de vijf woonboten neemt het GR (t.o.v. fN-curve) iets toe en blijft het GR dus ruim 

onder de oriënterende waarde van het GR. Er is dus sprake van een acceptabele situatie qua hoogte 

groepsrisico.

VERANTWOORDINGSPLICHT GROEPSRISICO 

Omdat er sprake is van toename van het aantal mensen in de nieuwe situatie, zal er o.a. aandacht moeten 

worden geschonken aan de zelfredzaamheid en hulpverlening. De Veiligheidsregio Drenthe zal inhoudelijk 

in haar advies dit item uiteenzetten.

AANWEZIGHEID MENSEN BINNEN DE 100% LETALITEITSGRENS 

De betreffende gasleidingen hebben een zogenaamde 100% letaliteitszone van respectievelijk 170 en 430 

meter aan weerszijden van de gasleiding, waar de kans bestaat dat alle aanwezigen kunnen komen te 

overlijden bij een ongeval met de gasleiding. Het plangebied valt binnen deze 100% letaliteitszone. Het 

landelijk externe veiligheidsbeleid is erop gericht om in principe geen nieuwe kwetsbare objecten zodanig 

dichtbij een risicovol object/transportmodaliteit te situeren.

BELEMMERENDE STROOK 

Voor wat betreft één geprojecteerde woonbootligplek is er wel een knelpunt, gezien de wetgeving, omdat 

deze ligplek in zijn geheel binnen de belemmerende strook van de 2 gasleidingen valt. Voor 4 woonboten 

aan de Oostermoerse Vaart is in 1984 een gedoogbeschikking afgegeven waarin een persoonlijk recht aan 

de bewoners is toegekend om ter plaatse te mogen blijven liggen. Met onderhavige herziening van twee 

vigerende bestemmingsplannen wordt in elk geval de ligging van de woonboten gelegaliseerd. Echter een 

deel van deze locatie is niet wenselijk, omdat wetgeving aangeeft dat er binnen de belemmerende strook 

geen bebouwingen/bouwobjecten mogen liggen. Nu ligt er vanaf de jaren tachtig al een woonboot boven de 

belemmerende strook van beide gasleidingen. Om dit knelpunt in de toekomst opgelost te krijgen zijn 

regels opgesteld. Dat houdt in dat als de huidige eigenaar geen eigenaar meer is van de desbetreffende 

woonboot, deze woonboot verplaatst zal moeten worden en daardoor deze woonboot niet meer boven de 

gasleidingen zal liggen.

Transport 

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

plaatsvindt. 

Conclusie 

Volgens de Risicokaart (risicokaart.nl) zijn er in of nabij het plangebied geen risicovolle inrichtingen of 

transportroutes aanwezig. Op basis van de risicoanalyse zijn regels opgesteld waardoor de buisleidingen 

geen significatie negatieve effecten veroorzaken. Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen 

op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.5  Luchtkwaliteit

Regelgeving 

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in 

deze wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen 

toegang hebben’.
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Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de wet is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen 

van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe 

ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit 

programma, hoeven niet meer te worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. Het 

NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.

Ook projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit hoeven niet meer 

te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of er 

voor een project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is vastgelegd dat 

na vaststelling van het NSL of een regionaal programma een grens van 3% verslechtering van de 

luchtkwaliteit (een toename van maximaal 1,2 ìg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.

Het plan omhelst de legalisatie van 5 woonboten. Op basis van de CROW-publicatie 318 ‘Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie’ geldt een verkeersgeneratie van 8,6 per woonboot. De totale ritproductie bedraagt 

derhalve 43 ritten.

Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met InfoMil de nibm-tool maart 2019 ontwikkeld. 

Daarmee kan op een eenvoudige en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate 

bijdraagt aan luchtverontreiniging. Met behulp van deze rekentool is de toename van de stoffen NO2 en 

PM10 bepaald.

Uit de berekeningen met de nibm-tool blijkt dat het plan de grens van 3% (een toename van 1,2 ìg/m3 NO2 

of PM10) niet overschrijdt. Het project moet derhalve worden beschouwd als een nibm-project. Een nader 

onderzoek naar luchtkwaliteit kan daarmee achterwege blijven. Het planvoornemen is op dit punt 

uitvoerbaar. 
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4.6  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 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.

De oever bij de woonboten heeft in de huidige situatie een relatief ongevoelige bestemming, welke 

veranderd wordt in de gevoelige bestemming (wonen met) tuin. Ter plaatse van de oever kunnen 

verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn als gevolg van bijmengingen met bodemvreemd materiaal ter 

versteviging van de oever en mogelijk is er bij baggerwerkzaamheden in het verleden verontreinigd slib op 

de wal gezet. Om deze redenen zijn een verkennend bodemonderzoek en een verkennend 

asbestonderzoek uitgevoerd.

Het verkennend bodemonderzoek (bijlage 2) is uitgevoerd door Sigma (d.d. 18-09-2019, rap.nr 19-M9032). 

Met dit onderzoek zijn hooguit lichte verhogingen in grond en grondwater aangetoond. Deze lichte 

verhogingen vormen geen bedreiging van de volksgezondheid, en daarmee geen belemmering voor de 

geplande bestemmingswijziging. Wel is er zintuiglijk puin aangetroffen, en is er ter plaatse van de locatie 

een dak bestaande uit vermoedelijk asbesthoudende golfplaat aanwezig. Het puin en de druppelzone van 

het dak (daar waar het dak afwatert) zijn verdacht voor de aanwezigheid van asbest. Een aanvullend 

onderzoek wordt aanbevolen.

Het verkennend bodemonderzoek naar asbest (bijlage 3) in de bodem is eveneens uitgevoerd door Sigma 

(d.d. 09-12-2019, rap.nr 19-M9146). In de puinhoudende bodem is zowel zintuiglijk als analytisch geen 

asbest aangetoond. In de bodem ter plaatse van de druppelzone onder het dak is een zeer laag gehalte aan 

asbest aangetoond (1,6 mg/kg ds). De grenswaarde van asbest ligt op 100 mg/kg ds. Grond met gehaltes 

lager dan 100 mag beschouwd worden als asbestvrij.

Conclusie 

Gezien de aard en concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de beoogde bestemming 

van de locatie, zijn er geen onaanvaardbare risico's te verwachten voor de volksgezondheid en/of het 

milieu. Er zijn qua milieuhygiënische kwaliteit van de bodem geen belemmeringen voor de geplande 

bestemmingswijziging.

4.7  Water

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 8 mei 2019 is de digitale watertoets doorlopen. Hieruit blijkt dat de normale procedure dient te worden 

doorlopen. Dit betekent dat het waterschap binnen 6 weken een reactie op het bestemmingsplan zal geven. 

Het 'watertoetsdocument' is als bijlage 5 opgenomen. Op 14 juni heeft het waterschap Hunze en Aa's 

aangegeven dat de voorlopige uitgangspuntennotitie (bijlage 5) als definitieve uitgangspuntennotitie kan 

worden beschouwd. Onderstaand zijn de ruimtelijk relevante criteria weergegeven.

 26



 bestemmingsplan Oostermoerse Vaart De Groeve

Veiligheid 

KADEN 

Secundaire waterkeringen vallen qua beheer en onderhoud onder de verantwoordelijkheid van het 

waterschap. Aan weerszijden van de secundaire waterkering ligt een beschermingszone van 5 meter, die 

dient ter bescherming van deze kering. Binnen deze zone is voor het uitvoeren van werkzaamheden een 

watervergunning nodig. In de keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een 

watervergunning noodzakelijk is. Dit onderhavige bestemmingsplan voorziet echter niet in enige 

werkzaamheden en is slechts conserverend van aard. Om die reden is het aanvragen van een 

watervergunning niet noodzakelijk.

BERGINGSGEBIED 

Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's is onderzocht welke gebieden 

overstromingsgevoelig zijn vanuit de boezem. Het plangebied Oostermoerse Vaart De Groeve ligt (deels) in 

een overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, bedrijven en andere infrastructuur moeten bij 

voorkeur op de hogere gronden worden gebouwd. Als er toch wordt gekozen om in de lagere delen te 

bouwen, is het raadzaam om overstromingsbestendig te bouwen.

Het bestemmingsplan voorziet in de legalisatie van vijf woonboten. De vluchtroutes van deze woonboten 

zijn gelegen op een voldoende hoogte. Derhalve is voldaan aan het onderdeel overstromingsgevoelig 

bouwen.

Wateroverlast 

Binnen het voornemen wordt geen extra verhard oppervlak toegevoegd. Compensatie is dan ook niet aan 

de orde.

Afvalwater en riolering 

Binnen het voornemen verandert de situatie omtrent het afvalwater en de riolering niet. Het afvalwater 

wordt gescheiden afgevoerd en het hemelwater wordt op het bestaande oppervlaktewater geloosd.

Hoofdwatergang 

Binnen het plangebied Oostermoerse Vaart De Groeve zijn hoofdwatergangen van het waterschap gelegen. 

Aan weerszijden van alle hoofdwatergangen ligt een beschermingszone van 5 meter breed. Deze 

beschermingszone is ter bescherming van de hoofdwatergang. Deze beschermingszone moet worden 

gerekend vanaf de insteek. De beschermingszone langs hoofdwatergangen moet vrij blijven van obstakels.

Obstakels kunnen bijvoorbeeld zijn: heggen, afrastering, bomen, schuttingen, schuurtjes, verharde paden. 

Binnen deze beschermingszone is voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden een watervergunning 

nodig. In de keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een watervergunning 

noodzakelijk is. Omdat -zoals eerder reeds vermeld- dit onderhavige bestemmingsplan niet voorziet in 

enige werkzaamheden en is slechts conserverend van aard is, is het aanvragen van een watervergunning 

niet noodzakelijk.

Wat betreft het aspect water levert het bestemmingsplan geen bijzonderheden op. Indien aan de in de 

uitgangspuntennotitie gestelde aandachtspunten wordt voldaan, is het planvoornemen uitvoerbaar.

 27



 bestemmingsplan Oostermoerse Vaart De Groeve

4.8  Ecologie

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een bureau-inventarisatie van natuurwaarden uitgevoerd. 

Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. De bureau-inventarisatie is uitgevoerd op 

basis van recente foto's (van 13 mei 2019) die door de opdrachtgever zijn verstrekt en op basis van 

bronnenonderzoek. Daartoe is soortinformatie opgevraagd bij de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF). Ten behoeve van de inventarisatie is geen veldbezoek uitgevoerd, omdat het plan de legalisatie van 

de bestaande situatie beoogt, zodat geen sprake is van de sloop van bebouwing, de kap van opgaande 

beplanting of het dempen van watergangen.

Plangebied 

Het plangebied betreft de noordelijke oever van de Oostermoerse Vaart bij De Groeve ten westen van de 

N386 en ten zuiden van De Voorde. Hier zijn vijf ligplaatsen voor woonboten aanwezig. Het plan bestaat uit 

het juridisch bestendigen van een vijftal woonboten in een bestemmingsplan. Dit betekent dat er als het 

gevolg van het plan geen bouw- of aanlegwerkzaamheden hoeven te worden uitgevoerd, zodat geen 

bebouwing wordt gesloopt, vegetatie wordt verwijderd of de watergang wordt vergraven. Het is niet 

mogelijk om achteraf te bepalen wat het effect is geweest van de aanlegwerkzaamheden op beschermde 

natuurwaarden. Daarom beperkt deze bureau-inventarisatie zich grotendeels tot de effecten in de 

gebruiksfase.

Afbeelding 4. Impressie van het plangebied met de oever van de Oostermoerse vaart (bron: foto initiatiefnemer, 

13 mei 2019)
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Afbeelding 5. De tuinen bij de ligplaatsen van de woonboten (bron: foto initiatiefnemer, 13 mei 2019)

4.8.1  Soortenbescherming

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

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 

3.1-3.4);

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern 

en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

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

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met 

vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden 

genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

Inventarisatie 

Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl (© NDFF - 

quickscanhulp.nl 24-05-2019 10:31:46) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het plangebied 

diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het gaat voornamelijk om amfibieën, vogels met jaarrond 

beschermde nesten en zoogdieren. Daarnaast zijn de vissoort grote modderkruiper en de libellensoort 

beekrombout bekend uit de directe omgeving. Relevante soorten worden in onderstaande tekst behandeld. 

Uit de omgeving van het plangebied (0-5 kilometer) zijn geen beschermde plantensoorten bekend 

(Quickscanhulp.nl). De vegetatie in het plangebied bestaat uit de oevervegetatie van de Oostermoerse 

vaart met de aangrenzende tuinen. Geschikt biotoop voor beschermde plantensoorten ontbreekt in het 

plangebied. Deze zijn dan ook niet in het plangebied te verwachten.

De relatief jonge bomen in het plangebied zijn weinig geschikt als broedlocatie voor vogels met jaarrond 

beschermde nesten. Hetzelfde geldt voor de schuurtjes en woonboten, al is een broedgeval van huismus 

niet helemaal uit te sluiten. Mogelijk vormt het plangebied een klein onderdeel van het foerageergebied van 

soorten als huismus, ransuil en sperwer.

Het plangebied vormt geschikt broedbiotoop voor enkele algemene vogels van tuinen en parken, zoals 

houtduif, merel en heggenmus en voor watervogels als meerkoet en wilde eend. De nesten van deze 

soorten zijn alleen in de broedperiode beschermd.
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De woonboten, schuurtjes en relatief jonge bomen zijn weinig geschikt voor vleermuizen, maar een 

verblijfplaats van soorten als gewone en ruige dwergvleermuis is niet helemaal uit te sluiten. Het 

plangebied zal naar verwachting onderdeel vormen van het foerageergebied van vleermuizen. Behalve 

gewone en ruige dwergvleermuis zijn soorten als laatvlieger, watervleermuis en rosse vleermuis te 

verwachten die uit de directe omgeving bekend zijn (Quickscanhulp.nl). De Oostermoerse vaart kan 

onderdeel vormen van een belangrijke vliegroute van vleermuizen, zoals gewone dwergvleermuis, 

watervleermuis en meervleermuis. 

In het plangebied komen mogelijk een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoorten voor, zoals 

huisspitsmuis en egel. Voor deze soorten geldt in de provincie Drenthe een vrijstelling van de 

verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Van de niet-vrijgestelde grondgebonden 

zoogdiersoorten zijn bever, eekhoorn, waterspitsmuis en steenmarter bekend uit de directe omgeving van 

het plangebied (Quickscanhulp.nl). Voor eekhoorn is geen geschikt leefgebied aanwezig in het plangebied 

door de weinige bomen en door de geïsoleerde ligging ten opzichte van bossen en andere locaties met veel 

bomen. De oever van de Oostermoerse vaart is in het plangebied steil en een goed ontwikkelde 

(riet)ruigtevegetatie langs de oevers in het plangebied ontbreekt. Verblijfplaatsen van bever, 

waterspitsmuis en otter worden zodoende niet verwacht. Deze soorten kunnen wel voorkomen in de 

omgeving van het plangebied. Zo is ten westen van het plangebied geschikt biotoop aanwezig rond het 

Zuidlaardermeer. Het is niet uitgesloten dat steenmarter voorkomt in het plangebied.

In de watergangen in en nabij het plangebied kunnen enkele algemene amfibieën, zoals gewone pad, 

bastaardkikker en bruine kikker worden verwacht. Het is niet uitgesloten dat enkele individuen van deze 

soorten in het plangebied aanwezig zijn. Voor deze soorten geldt in de provincie Drenthe een vrijstelling van 

de verbodsartikelen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Geschikt leefgebied voor de meer kritische 

niet-vrijgestelde amfibieënsoorten, zoals de uit de wijdere omgeving (1-5 kilometer) bekende heikikker en 

poelkikker (Quickscanhulp.nl), ontbreekt in en direct om het plangebied.

Beschermde reptielen, vissen en ongewervelden kunnen worden uitgesloten vanwege het ontbreken van 

waarnemingen uit de wijdere omgeving (0-5 kilometer) van het plangebied (Quickscanhulp.nl) en/of 

vanwege het ontbreken van geschikt biotoop voor beschermde soorten van deze soortgroepen in het 

plangebied. 

Toetsing 

In het kader van het plan wordt geen bebouwing gesloopt of bomen gekapt. Eventueel aanwezige nesten 

van vogels met een jaarrond beschermde nestplaats en verblijfplaatsen van vleermuizen en steenmarter 

blijven daardoor behouden. Doordat de inrichting van het plangebied niet verandert, blijft het plangebied 

geschikt als foerageergebied voor vleermuizen, vogels met jaarrond beschermde nesten en steenmarter. 

In verband met de aanwezigheid van een mogelijke vliegroute van vleermuizen over de Oostermoerse 

vaart wordt wel geadviseerd om geen buitenverlichting te plaatsen die lichtuitstraling veroorzaakt op het 

oppervlaktewater van de vaart. Sommige vleermuissoorten, waaronder watervleermuis en meervleermuis 

zijn gevoelig voor lichtverstoring langs de vliegroutes.

Het plan omvat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die kunnen leiden tot negatieve effecten op 

broedvogels. Voor onderhoudswerkzaamheden in het plangebied adviseren wij echter om rekening te 

houden met het broedseizoen om verstoring of vernietiging van in gebruik zijnde nesten van vogels te 

voorkomen. Dit is bij wet verboden. Om vernietiging of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen te 

voorkomen, dient bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden daarom voldoende rekening te 

worden gehouden met het broedseizoen of dient voorafgaand aan de werkzaamheden te worden 

vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig zijn. De Wnb kent geen standaardperiode voor het 

broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de meeste vogels 

geldt echter dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.
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Doordat het plan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, zijn eveneens geen negatieve effecten op 

beschermde amfibieën en grondgebonden zoogdieren aan de orde.

4.8.2  Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming 

relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met negatieve 

effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking 

kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de 

natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.

NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voormalig Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis 

voor het natuurbeleid. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De 

begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor provincie Drenthe uitgewerkt in de 

Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. Het NNN in 

Drenthe kent geen externe werking.

Inventarisatie 

Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een in het kader van de Wnb beschermd gebied. Het meest 

nabijgelegen beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied dat is gelegen op 

circa 280 meter afstand ten westen van het plangebied. Het Zuidlaardermeergebied is een 

vogelrichtlijngebied waarvoor 3 kwalificerende broedvogels (roerdomp, porseleinhoen en rietzanger) en 5 

kwalificerende niet-broedvogels zijn aangewezen (kleine zwaan, toendrarietgans, kolgans, smient en 

slobeend). De Oostermoerse vaart, inclusief de ligplaatsen van de woonboten, is aangewezen als NNN. Ook 

het grootste deel van de tuinen aan de oever van de Oostermoerse vaart zijn aangewezen als NNN.

Toetsing 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Zuidlaardermeergebied op driehonderd meter afstand van 

het plangebied. Het Drentsche Aa-gebied ligt op 3,5 kilometer afstand. De afstand tot de overige Natura 

2000-gebieden is groter dan tien kilometer.

Door bewoning van de woonboten en de bijbehorende verkeersbewegingen vindt emissie van stikstof 

plaats wat kan leiden tot verzuring en vermesting in stikstofgevoelige gebieden. Er is een berekening 

uitgevoerd om de effecten te kunnen beoordelen. De berekening is opgenomen als Bijlage 4 

(Stikstofberekening). Er zijn geen specifieke emissie waardes voor de bewoning van woonboten bekend. 

Hierdoor is uitgegaan van dezelfde emissie als een vrijstaande woning. Om enig verschil ten gunste van de 

berekening op te heffen is van een worst case benadering uitgegaan. Hierbij is gekozen om van de 

emissiewaarden van tien vrijstaande woningen uit te gaan. Het resultaat van de berekening is dat het 

gebruik van de woonboten geen bijdrage levert aan de stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten op deze Natura 2000-gebieden als gevolg van een 

bijdrage aan de stikstofdepositie zijn uitgesloten.

De Oostermoerse Vaart is samen met de naastgelegen oever aangewezen als NNN. De Oostermoerse 

vaart in en om het plangebied was echter al in gebruik als ligplaats voor boten en bovendien grenst het 

plangebied aan de bebouwing van De Groeve en de N386. Het plangebied was en is door de verstoring die 

hiervan uitgaat van weinig waarde voor verstoringsgevoelige natuurwaarden. Bovendien zijn de 

natuurwaarden langs de oever in het plangebied relatief laag door het steile talud en de huidige verstoring. 
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Door dit alles zal de aanleg van de ligplaatsen voor de woonboten niet of nauwelijks effect hebben gehad op 

de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN in en direct om het plangebied. Ook leent het 

plangebied zich niet goed voor de aanleg van hoogwaardige natuur door de hiervoor genoemde in en om 

het plangebied aanwezige verstoringsbronnen. In verband met een mogelijke vliegroute van vleermuizen 

over de Oostermoerse vaart, wordt wel geadviseerd om in de gebruiksfase geen verlichting langs de vaart 

te plaatsen die lichtuitstraling veroorzaakt op het oppervlaktewater van de vaart, een maatregel die ook in 

het kader van de soortenbescherming wordt geadviseerd. Indien hieraan gehoor wordt gegeven, mag 

worden verwacht dat het plan geen negatieve effecten heeft (gehad) op het NNN, ook al kunnen de exacte 

effecten op het NNN bij de aanlegfase achteraf niet meer worden vastgesteld.

4.8.3  Conclusie

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de terreinomstandigheden en de aard van 

het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. Mits rekening wordt gehouden met het 

broedseizoen van vogels en mits het gebruik van verlichting die lichtuitstraling veroorzaakt op de 

Oostermoerse vaart achterwege blijft, is aanvullend onderzoek in het kader van de Wnb en het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk.

Een ontheffing van de Wnb voor soorten of een vergunning op grond van de Wnb voor gebieden is niet 

nodig voor de beoogde activiteiten. Het plan is daarnaast op het punt van het provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid niet in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Op voorhand kan in redelijkheid worden gesteld dat natuurwet en -regelgeving de uitvoerbaarheid van het 

plan niet in de weg staat.

4.9  M.e.r.-beoordeling

In het Besluit m.e.r. onder 11.2 in de D-lijst staat dat een m.e.r-beoordeling moet plaatsvinden in gevallen 

waarin de activiteit betrekking heeft op:

een oppervlakte van 100 ha of meer;

een aaneengesloten gebied en 2.000 of meer woningen omvat;

een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

Zoals blijkt uit de planbeschrijving in hoofdstuk 3, is de realisatie van een nieuwe woning qua aard, omvang 

en ligging niet gelijk te stellen aan de betreffende activiteit, zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. Maar sinds de 

wijziging van het Besluit op 1 april 2011 is een beoordeling van een activiteit die op de D-lijst voorkomt 

noodzakelijk, ook al ligt de omvang van de activiteit (ver) onder de drempelwaarde. 

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst die beneden de 

drempelwaarden vallen moet een toets (vormvrije m.e.r.-beoordeling) worden uitgevoerd of belangrijke 

nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling kan 

tot twee conclusies leiden:

belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.-beoordeling 

plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor m.e.r.

In bijlage III van de EU richtlijn m.e.r. staan de criteria genoemd waarna gekeken moet worden bij de 

beoordeling. In dit geval is gekeken naar deze Europese criteria. 

De resultaten van de onderzoeken zoals deze zijn samengevat in dit hoofdstuk, laten zien dat er geen 

belangrijke nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. Beschermde gebieden ondervinden 

geen belangrijke nadelige gevolgen van het plangebied. De locatie en de omgeving hebben geen bijzondere 

kenmerken waardoor er een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten. Gezien de aard van 

de ingrepen zijn geen negatieve effecten te verwachten. 
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Op grond hiervan is het verrichten van een (nadere vormvrije) m.e.r.-beoordeling verder niet noodzakelijk.
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Hoofdstuk 5  Economische uitvoerbaarheid

Voor de locatie van de woonboten is een verkennende exploitatie opgesteld. Deze exploitatie is sluitend, 

zodat het project financieel uitvoerbaar is.
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Hoofdstuk 6  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6.1  Inspraak en overleg

Het voorontwerp bestemmingsplan Oostermoerse Vaart De Groeve heeft vanaf 13 februari 2020 zes 

weken voor een ieder ter inzage gelegen. Dat heeft geresulteerd in één schriftelijke inspraakreactie.

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

Van het Waterschap Hunze en Aa's is een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan ontvangen.

In de Nota inspraak en overleg zijn alle reacties samengevat en voorzien van een antwoord. Tevens is 

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

inspraak en vooroverleg is als bijlage 6 bij dit bestemmingsplan opgenomen.

6.2  Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor zes weken ter visie gelegen. Binnen deze termijn kon eenieder 

een zienswijze kenbaar maken. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
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1. Inleiding  

 
Externe Veiligheidsonderzoek 
Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor de 
herziening van twee bestemmingsplannen tot een het bestemmingsplan namelijk 
“Oostermoerse Vaart de Groeve” heeft het Regionaal 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. 
 
Nieuwe ontwikkelingen zoals de legalisering van woonbootplaatsen (5 ligplaatsen) en 
de realisering van een camperkampeerplaats (25 plaatsen) worden in deze 
risicoanalyse vastgelegd. 
 
Ligging van het plangebied 
De begrenzing van het plangebied bij de Groeve (gemeente Tynaarlo) wordt globaal 
gevormd door de N386, De Voorde, Oostermoerse Vaart en de zuidelijke perceel-
grens achter de woning aan de Hunzeweg 22. De ligging is in onderstaande figuur 1 
(rood ingekaderd) weergegeven. 
 

 
 

Figuur 1.1: Ligging van het plangebied (rood kader) 

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 worden de relevante externe veiligheidsbegrippen toegelicht. In 
hoofdstuk 3 worden de diverse risicobronnen behandeld. Hoofdstuk 4 gaat in op de 
gehanteerde uitgangspunten voor de berekeningen waaronder bijvoorbeeld 
vervoerscijfers en de bevolkingsinventarisatie. Hoofdstuk 5 gaat in op de resultaten 
van de risicoanalyses en tenslotte worden in hoofdstuk 6 de conclusies gegeven.  
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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. Op beide categorieën is verschillende wet-en 
regelgeving van toepassing. Het huidige beleid voor transportmodaliteiten staat 
beschreven in de circulaire 'Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen' (Crnvgs, ook 
wel circulaire genoemd), die op termijn vervangen zal worden door het 'Besluit 
transportroutes externe veiligheid' (Btev) en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen (Btev). Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kern 
begrippen centraal: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide 
begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder 
worden beide begrippen verder uitgewerkt (zie figuur 2.1). 
 
Plaatsgebonden risico (PR) 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te 
overlijden ten gevolge van een ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft 
betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op die plaats aanwezig is. Het PR 
kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten risicocontouren: 
lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. In Nederland is gekozen om als 
wettelijke norm de kans van één op één miljoen te hanteren. Binnen de 10-6/jaar- 
contour (welke als wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare 
objecten geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de 10-6/jaar- 
contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde. 
 
Groeprisico (GR) 
Het groepsrisico (GR) is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep 
slachtoffers valt met een bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de 
maatschappelijke ontwrichting bij een calamiteit. Het GR wordt bepaald binnen het 
invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt begrensd door 
de 1%-letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald): de afstand waarop nog 1% van de 
blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met 
gevaarlijke stoffen. Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt 
weergegeven in een grafiek waar de kans (f) afgezet wordt tegen het aantal 
slachtoffers (N): de fN-curve. 

 
Figuur 2.1: Weergave plaatsgebonden risicocontouren, invloedsgebied 

      en groepsrisicografiek met oriëntatiewaarde voor transport 
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Verantwoordingsplicht 
De verantwoordingsplicht draait kort gezegd om de vraag in hoeverre risico's, als 
gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling, worden geaccepteerd en indien noodzakelijk 
welke veiligheidsverhogende maatregelen daarmee gepaard gaan. 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. Deze afweging is kwalitatief van aard en richt 
zich op aspecten als de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een mogelijke 
calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van de bevolking. Onderstaande figuur 
2.2 geeft een overzicht van onderdelen die in een verantwoording naar voren komen. 
In de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico2 zijn deze onderdelen nader 
uitgewerkt en toegelicht. 
 

 
Figuur 2.2: Verplichte en onmisbare onderdelen van de verantwoordingsplicht van het 

groepsrisico. 
 

 
3 Beleid 
 
3.1 Wettelijk beleidskader 
Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal 
nota’s, circulaires en 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 respectievelijk inrichtingen, 
transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. Het rijksbeleid staat niet op 
zichzelf.  
 
Risicobedrijven 
Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor 
bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Daarnaast 
stelt het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO-1999) eisen aan de meest 
risicovolle bedrijven in Nederland. Het BEVI verplicht gemeenten en provincies 
rekening te houden met de externe veiligheid als ze een milieuvergunning verlenen 
of een bestemmingsplan maken.  
 
Vervoer gevaarlijke stoffen 
Ten aanzien van transportrisico’s zijn de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de Nota 
Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) en de Circulaire 
‘Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen verschenen. De circulaire bevat 
veiligheidsnormen voor het vervoer en voor ruimtelijke ontwikkelingen in de 
omgeving van transportroutes. Op korte termijn wordt het Besluit Transportroutes 
Externe Veiligheid (Betv) vastgesteld. Het Btev is vergelijkbaar met het Bevi en bevat 
risiconormen voor transportroutes.  
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Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen 
Vervoer van gevaarlijke stoffen vindt plaats via het spoor, over de weg en het water. 
Er bestaat geen plafond voor de omvang en samenstelling van dit vervoer. 
Theoretisch kan het vervoer ongelimiteerd toenemen, met dan eveneens 
ongelimiteerde gevolgen voor de ruimtelijke ordening. Met het Basisnet wordt een 
plafond vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en worden 
randvoorwaarden aan de ruimtelijke ordening gesteld. 
Omdat het ontwikkelen van instrumenten voor dit beleid bijzonder complex is, en de 
gevolgen voor vervoerders en de ruimtelijke ordening ingrijpend kunnen zijn, vindt 
nog veel discussie plaats en loopt de vaststelling van het Basisnet achter op schema. 
Binnen het onderhavige project is voor zover mogelijk geanticipeerd op de komst van 
het Basisnet. 
Bij de invoering van het Basisnet wordt een maximum opgelegd aan de PR-6. Deze 
PR 10-6 kan daarmee niet meer ongelimiteerd groeien. De PR-max vormt de grens 
van de gebruiksruimte voor vervoer en tevens de grens van de veiligheidszone. Een 
veiligheidszone is een zone langs de spoorbaan of (rijksweg) waarbinnen geen 
nieuwe kwetsbare objecten zijn toegestaan. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn 
hier alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. De veiligheidszone wordt gemeten 
vanaf het hart van de spoorbundel of het midden van de weg. 
Daarnaast kan voor bepaalde infra met veel vervoer van zeer brandbare vloeistoffen 
een plasbrandaandachtsgebied (PAG) worden vastgesteld. Een PAG is een gebied 
tot 30 meter aan weerszijden van de spoorbaan (en erboven) en 30 meter gemeten 
vanaf de rechterrand van de rijstrook van de (rijks)weg waarin, bij realisatie van 
kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een 
plasbrand. Plasbranden kunnen ontstaan wanneer brandbare vloeistoffen ten 
gevolge van een ongeluk of calamiteit kunnen weglekken uit een tankwagen/wagon 
en tot ontbranding kunnen komen. Naast de bijzondere verantwoordingsplicht gelden 
in een PAG voor nieuwe bebouwing aanvullende bouwkundige voorschriften. Een 
PAG geldt uitsluitend voor nieuwe situaties. Voor de vervoerszijde heeft het PAG 
geen betekenis. 
 
De Nota vervoer gevaarlijke stoffen bevat nieuw beleid dat erop is gericht de 
belangen van vervoer, ruimtelijke ordening en veiligheid meer met elkaar in 
evenwicht te brengen. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen bepaalt dat provincies en 
gemeenten routes kunnen aanwijzen voor het vervoer van routeplichtige stoffen. 
Gevaarlijke stoffen mogen dan alleen over de aangewezen routes vervoerd worden. 
Vervoerders van routeplichtige stoffen kunnen in een gemeente met een routebesluit 
alleen na verkregen ontheffing afwijken van de vastgestelde route voor gevaarlijke 
stoffen. 
 
Hogedrukaardgastransportleidingen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)1 en de 
bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) in werking getreden. 
Voor de uitvoering van het Bevb dient rekening te worden gehouden met de grens-en 
richtwaarde van het plaatsgebonden risico en dient het groepsrisico te worden 
verantwoord. In de regeling is bepaald dat het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico moeten worden berekend met het rekenpakket CAROLA. 
 
Bovengrondse hoogspanningsleidingen 
Bovengrondse hoogspanningsleidingen vallen niet onder de reikwijdte van het 
externe veiligheidsbeleid. De aanwezigheid van een vorm van zonering langs 
bovengrondse hoogspanningslijnen kan in sommige bij ruimtelijke planvorming een 
rol spelen. In de gemeentelijke beleidsvisie is dit thema niet opgenomen. 
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3.2 Gemeentelijk beleid 
De vertaling van het rijksbeleid en wetgeving heeft zijn vorm gekregen in het 
visiedocument “Omgevingsvisie externe veiligheid Gemeente Tynaarlo”.  
In de omgevingsvisie zijn de beleidsuitgangspunten voor de externe veiligheid 
verwoord. Het volgende is opgenomen in de omgevingsvisie: 
▪ Vestiging van nieuwe Bevi-inrichtingen is binnen de gemeente Tynaarlo niet 
  mogelijk. 
▪ Overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico is niet  
  acceptabel, alleen toename daarvan is onder voorwaarden en optimaal   
  planontwerp acceptabel. 

 
 
4 Risico-inventarisatie 
 
4.1 Hogedrukaardgastransportleiding 
Door het plangebied (globaal noord-zuid) lopen tweede aardgastransportleidingen de 
A-540 en de A-540-14 van de Gasunie (rood gestippelde lijnen zie figuur 4.1). Op 
grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) dient rekening te 
worden gehouden met de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico (PR 10-6) en 
het groepsrisico. Voor het plaatsgebonden risico is vastgesteld dat nieuwe kwetsbare 
objecten binnen de PR 10-6 niet zijn toegestaan. Er zijn rondom deze buisleiding ter 
hoogte van of binnen het plangebied geen 10-6 risicocontouren aanwezig en conform 
de wetgeving (Besluit externe veiligheid buisleidingen) zijn er dan geen knelpunten 
(saneringsgeval). Met andere woorden de 10-6 risicocontour ligt op de buisleiding. 
Wel dient ter bescherming van de leiding een afstand van 5 meter aan weerszijden 
van de leiding (de zogenaamde belemmeringstrook) in acht worden genomen. 
Voor de verantwoording van het groepsrisico en de gevolgen voor de rampbestrijding 
en zelfredzaamheid is het invloedsgebied van de hogedrukaardgasleiding van be-
lang. De grens van het invloedsgebied komt overeen met de grens waar 1% van de 
in dat gebied aanwezige mensen overlijdt als gevolg van een ongeval met de buis-
leiding. De aanwezige buisleidingen hebben een invloedsgebied van 170 en 430 
meter aan weerszijden. Het plangebied valt binnen het invloedsgebied van deze 
leidingen. 
 

 
Figuur 4.1: aardgastransportleidingen N-540 en N-540-14 
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4.1.1 Leidinggegevens  
Een risicoberekening is uitgevoerd op basis van de door de leidingeigenaar de 
Gasunie verstrekte leidinggegevens en de professionele risicokaart:  
 

Parameter N-540 N-540-14 

Diameter [mm] 915 305 

Ontwerpdruk [bar] 66 66 

Invloedsgebied [m] 430 170 

100% letaliteitafstand [m] 170 75 
Tabel 4.1: Parameterwaarden van de planologisch beschouwde buisleiding  

 
De 100% letaliteitafstanden genoemd in tabel 4.1 gelden in principe alleen voor de 
Gasunie-buisleidingen.  
 
4.1.2 Bevolking 
Voor de berekening van het groepsrisico is inzicht nodig in de bevolkingdichtheden 
binnen het invloedsgebied van de hogedrukaardgastransportleiding. Binnen het 
invloedsgebied wordt onderscheid gemaakt in de gedetailleerdheid van de 
bevolkingsinventarisatie. Bij de grenzen sluiten we aan bij de Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico.  
1. in het gebied tussen de buisleiding en de 100% letaliteitsgrens (tot maximaal 

170 meter) moet de situatie gedetailleerd in beeld worden gebracht: 
2. in het gebied tussen de 100% letaliteitsgrens en 1% letaliteitsgrens (tot 

maximaal 430 m) aan weerszijden van de buisleiding kan worden volstaan 
met een grovere inventarisatie.  

 
In bijlage 1 vind men de tabel met de ingevoerde data van de woningen, bedrijven en 
gebouwen in de bestaande en nieuwe situatie. 
 
4.1.3 Groepsrisico 
De huidige situatie is berekend op grond van de aanwezige personen binnen het 
invloedsgebied van de leiding. De bevolkingsinventarisatie is uitgevoerd op basis van 
de gegevens die door de gemeente Tynaarlo zijn verstrekt en aannames (aantal 
personen per hectare) uit de Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico. Figuur 
4.1 geeft inzicht van de bebouwde omgeving rondom de gasleiding. 
 

4.2      Vervoer gevaarlijke stoffen 
 
4.2.1 Weg 
In de nabijheid van het plangebied loopt de N386 waarover geen of relatief weinig 
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Deze weg vormt dus geen belemmering 
voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
4.2.2 Spoor Groningen-Zwolle 
Op grote afstand van het plangebied loopt de spoorlijn Groningen-Zwolle waarover 
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het invloedsgebied van het spoortraject 
ligt ver weg van het plangebied en een risicoberekening van het groepsrisico dient 
niet te worden uitgevoerd. 
 
4.3 Risicovolle inrichtingen 
Binnen of nabij het plangebied liggen geen risicovolle objecten die van invloed kan 
zijn op het plan. 
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4.4 Hoogspanningsleidingen 
Binnen of in de nabijheid van het plangebied loopt geen hoogspanningslijn. 
 
 
5 Resultaten 
 
5.1 Hogedrukaardgastransportleidingen 
 
5.1.1 Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico (PR) wordt bepaald door de bron. Uit de professionele 
risicokaart en de risicoberekening met het programma Carola blijkt dat de 
buisleidingen N-540 en N-540-14 in het plangebied geen PR 10-6 contour heeft. En 
op basis van een druk van 66 bar is er een belemmeringenstrook van 5 meter 
waarbinnen  aan weerszijden van de leiding niet gebouwd mag worden. Conform de 
wetgeving (Besluit externe veiligheid buisleidingen) levert deze buisleiding geen 
knelpunt sanerings-geval) op. Het plan voldoet aan de grens- en richtwaarde van het 
plaatsgebonden risico.  
 
5.1.1.A Belemmeringenstrook 
De belemmeringenstrook van beide gasleidingen bedraagt afzonderlijk aan weers-
zijden 5 meter. De afstand tussen beide leidingen varieert tussen de 5 en 10 meter 
op het geprojecteerde camperkampeerterrein en bij de betreffende woonboot 
waaronder beide gasleidingen lopen bedraagt deze 10 meter. Dat houdt in dat de 
totale breedte van de belemmeringenstrook tussen de 15 en 20 meter varieert. 
Nu mogen er geen bebouwingen/bouwobjecten binnen de belemmerende strook 
bevinden. Voor de inrichting van het kampeerterrein dient daarmee rekening te 
worden gehouden en vormt dus geen knelpunt voor de ruimtelijke planvorming. 
Voor wat betreft één geprojecteerde woonbootligplek is er wel een knelpunt, gezien 
de wetgeving, omdat deze ligplek in zijn geheel binnen de belemmerende strook van 
de gasleidingen valt. Voor 4 woonboten aan de Oostermoerse Vaart is in 1984 een 
gedoogbeschikking afgegeven waarin een persoonlijk recht aan de bewoners is 
toegekend om ter plaatse te blijven liggen. Met de herziening van twee vigerende 
bestemmingsplannen wordt in elk geval de ligging van de woonboten gelegaliseerd. 
Echter een deel van de locatie is niet wenselijk, omdat wetgeving aangeeft dat er 
binnen de  belemmerende strook geen bebouwingen/bouwobjecten mogen liggen. 
Nu ligt er al vanaf de jaren tachtig al een woonboot boven de belemmerende strook 
van beide gasleidingen. Om dit knelpunt opgelost te krijgen zijn regels opgesteld. Dat 
houdt in dat als de huidige eigenaar niet meer zal wonen op de desbetreffende 
woonboot, deze woonboot verplaatst zal moeten worden en zodoende deze woon-
boot niet meer boven de gasleidingen zal liggen. 
 
5.1.2 Groepsrisico 
Over een lengte van ca. 1 km is het groepsrisico berekend. Binnen het invloeds-
gebied (170 resp. 430 meter) van de buisleidingen N-540 en N-540-14 bevinden zich 
woningen, boerderijen, bedrijven en de 25 nieuwe camperkampeerplaatsen en 5 
woonbootplaatsen (zie figuur 5.1). Voor de bepaling van het groepsrisico is 
buisleiding A-540 bepalend daar deze het grootste invloedsgebied (430 meter) heeft 
en daarmee de meeste kwetsbare objecten komen te vallen. 
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Figuur 5.1: situering gasleidingen (blauw en groen) 

 

 
Figuur 5.2: invloedsgebieden van de buisleiding A-540-14 

 

 
Figuur 5.3: invloedsgebieden van de buisleiding A-540 
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Zonder woonboten en Camperkampeerplaats 

 

 
Figuur 5.4: fN-curve voor een kilometer leiding 

     A-540-14. Bestaande situatie dus  
     zonder woonboten en Camperplaatsen 

 

 
Figuur 5.5: overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van een kilometer leiding A-540-14 

(bestaande situatie) 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding (A-540-14) wordt gevonden bij 
28 slachtoffers en een frequentie van 7.56E-008. De maximale overschrijdingsfactor voor dit 
tracé is gelijk aan 5.925E-003 

 

 
Figuur 5.6: fN-curve voor een kilometer leiding 

      A-540. Bestaande situatie dus zonder 
      woonboten en Camperplaatsen 

 

 
Figuur 5.7: overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde  van een kilometer leiding A-540 

(bestaande situatie) 
 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding (A-540) wordt gevonden bij 28 
slachtoffers en een frequentie van 7.56E-008. De maximale overschrijdingsfactor voor dit 
tracé is gelijk aan 5.925E-003. 
 

Met woonboten en Camperkampeerplaats 

 

 
Figuur 5.8: fN-curve voor een kilometer leiding A-540-14 
Nieuwe situatie dus met woonboten en Camperplaatsen 
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Figuur 5.9: overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van een kilometer leiding A-540-14 

(nieuwe situatie) 
 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding (A-540-14) wordt gevonden bij 
64 slachtoffers en een frequentie van 5.74E-008. De maximale overschrijdingsfactor voor dit 
tracé is gelijk aan 0.024. 
 

 
Figuur 5.10: fN-curve voor een kilometer leiding 

      A-540. Bestaande situatie dus met 
      woonboten en Camperplaatsen 

 
 

 
Figuur 5.11: overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van een kilometer leiding A-540 

(nieuwe situatie) 
 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding (A-540) wordt gevonden bij 64 
slachtoffers en een frequentie van 5.74E-008. De maximale overschrijdingsfactor voor dit 
tracé is gelijk aan 0.024 

 
5.1.3 Verantwoordingsplicht groepsrisico 
Conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen dient in dit geval invulling te 
worden gegeven aan de verantwoordingsplicht van het groepsrisico GR. Het betreft 
in dit geval de wijziging van het bestemmingsplan. Doordat het groepsrisico ruim 
onder de oriëntatiewaarde ligt en blijft, en het groepsrisico iets toeneemt door het 
besluit, kan in dit geval worden volstaan met een lichte verantwoording van het 
groepsrisico.  
 
Risico’s 
In de bestaande (zonder woonboten en camperkampeerplaats) situatie ligt het GR 
ruim onder de oriënterende waarde. Met de uitbreiding met 5 woonboot ligplaatsen  
en de realisering van een camperkampeerplaats (25 plaatsen) neemt het GR iets toe 
en blijft het GR dus ruim onder de oriënterende waarde van het GR. 
 
Ruimtelijke onderbouwing 
Deze wordt opgesteld in het kader van de bestemmingsplanprocedure en wordt hier 
verder niet behandeld. 
 
Milieu maatregelen ter beperking van het groepsrisico 
Omdat het groepsrisico gelijk blijft en ruim onder de oriënterende waarde van het GR 
blijft zijn gezien de toekomstige situatie geen milieumaatregelen noodzakelijk. 
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Maatregelen voor zelfredzaamheid en hulpverlening 
De Veiligheidsregio Drenthe zal inhoudelijk in haar advies dit item uiteenzetten. 
 
Aanwezigheid mensen binnen 100% letaliteit 
De betreffende gasleidingen hebben een zogenaamde 100% letaliteitszone van 
respectievelijk 170 en 430 meter aan weerszijden van de gasleiding (zie figuur 5.2 en 
5.3), waar de kans bestaat dat alle aanwezigen kunnen komen te overlijden bij een 
ongeval met de gasleiding. Binnen beide 100% letaliteitszones vallen beide 
uitbreidingslocaties. Het landelijk externe veiligheidsbeleid is erop gericht om in 
principe geen nieuwe kwetsbare objecten zodanig dichtbij een risicovol 
object/transportmodaliteit te situeren.  
 
 
6 Conclusies 
 
De gemeente Tynaarlo heeft de bestemmingsplanprocedure Oostermoerse Vaart 
opgestart. Door het plangebied lopen twee aardgastransportleidingen (N-540 en A-
540-14) van de Gasunie. De gemeente Tynaarlo heeft de RUD Drenthe gevraagd om 
een onderzoek te doen naar het aspect externe veiligheid voor deze bestemmings-
planprocedure, als gevolg van de aanwezigheid van de voornoemde risicovol 
objecten. Het plan is getoetst aan de eisen uit het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen, Besluit externe veiligheid buisleidingen en de Circulaire risiconormering 
vervoer gevaarlijke stoffen anticiperend op het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen. 
Geadviseerd wordt om de belemmeringenstrook van 15 meter tot 20 meter breed, 
van de aardgasleidingen in het bestemmingsplan op de plankaart te positioneren. 
 
6.1 Plaatsgebonden risico 
In het plangebied ligt de 10-6 risicocontour van gasleiding op de buisleiding en dus 
bevinden binnen deze 10-6 risicocontouren zich geen (beperkt) kwetsbare objecten 
en conform de wetgeving (Besluit externe veiligheid buisleidingen) zijn er dus geen 
knelpunten (saneringsgevallen). 
 
6.2 Groepsrisico 
In de bestaande (zonder woonboten en camperkampeerplaats) situatie ligt het GR 
ruim onder de oriënterende waarde. Met de uitbreiding met 5 woonboot ligplaatsen  
en de realisering van een camperkampeerplaats (25 plaatsen) neemt het GR (t.o.v. 
fN-curve)  iets toe en blijft het GR dus ruim onder de oriënterende waarde van het 
GR. Er is dus sprake van een acceptabele situatie qua hoogte groepsrisico. 
 
6.3 Verantwoordingsplicht groepsrisico 
Omdat er sprake is van toename van het aantal mensen in de nieuwe situatie, zal er 
o.a. aandacht moeten worden geschonken aan de zelfredzaamheid en hulpverlening. 
De Veiligheidsregio Drenthe zal inhoudelijk in haar advies dit item uiteenzetten. 
 
6.4 Aanwezigheid mensen binnen de 100% letaliteitszone 
De betreffende gasleidingen hebben een zogenaamde 100% letaliteitszone van 
respectievelijk 170 en 430 meter aan weerszijden van de gasleiding (zie figuur 5.2 en 
5.3), waar de kans bestaat dat alle aanwezigen kunnen komen te overlijden bij een 
ongeval met de gasleiding. Binnen beide 100% letaliteitszones vallen beide 
uitbreidingslocaties. Het landelijk externe veiligheidsbeleid is erop gericht om in 
principe geen nieuwe kwetsbare objecten zodanig dichtbij een risicovol 
object/transportmodaliteit te situeren. 
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6.5 Belemmerende strook 
Voor wat betreft één geprojecteerde woonbootligplek is er wel een knelpunt, gezien 
de wetgeving, omdat deze ligplek in zijn geheel binnen de belemmerende strook van 
de 2 gasleidingen valt. Voor 4 woonboten aan de Oostermoerse Vaart is in 1984 een 
gedoogbeschikking afgegeven waarin een persoonlijk recht aan de bewoners is 
toegekend om ter plaatse te mogen blijven liggen. Met onderhavige herziening van 
twee vigerende bestemmingsplannen wordt in elk geval de ligging van de woonboten 
gelegaliseerd. Echter een deel van deze locatie is niet wenselijk, omdat wetgeving 
aangeeft dat er binnen de  belemmerende strook geen bebouwingen/bouwobjecten 
mogen liggen. Nu ligt er al vanaf de jaren tachtig al een woonboot boven de 
belemmerende strook van beide gasleidingen. Om dit knelpunt in de toekomst 
opgelost te krijgen zijn regels opgesteld. Dat houdt in dat als de huidige eigenaar 
geen eigenaar meer is van de desbetreffende woonboot, deze woonboot verplaatst 
zal moeten worden en daardoor deze woonboot niet meer boven de gasleidingen zal 
liggen. 
 
6.6 Vertaling naar planregels  
Geadviseerd wordt om bij het toekomstig herzien van het bestemmingsplan 
onderstaande regels op te nemen. 
 
Dubbelbestemming Leiding - Gas 
 
1. Bestemmingsomschrijving 
De voor Leiding - Gas aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar 
geldende bestemming( en), tevens bestemd voor een ondergrondse leidingen voor 
het transport van aardgas met een diameter van respectievelijk ten hoogste 12 en 36 
inch en voor beide een druk van ten hoogste 66 bar met de daarbij behorende 
belemmeringenstrook variërend van 15 tot 20 meter. 
 
2. Bouwregels 
Voor het bouwen gelden de volgende regels: 
a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 1 genoemde bestemming 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een 
bouwhoogte van ten hoogste 3 m; 

b.  ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) 
mag met inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende 
(bouw)regels uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking 
heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, 
waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt 
uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

 
3. Afwijken van de bouwregels 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels 
voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) 
indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf 
schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevings-
vergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden 
toegelaten. 
 
4. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk  
    zijnde, of van werkzaamheden 
 
4.1. Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder 
of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 
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a. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
 oppervlakteverhardingen; 
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven,  

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen 
van drainage; 

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren; 

f. het permanent opslaan van goederen. 
 
4.2. Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 
a. die reeds in uitvoering zijn op het van kracht worden van het plan; 
b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringen-

strook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende 
bestemming(en) betreffen; 

c. welke graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten vormen. 

 
4.3. Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden, kan worden verleend indien de betreffende 
werken en/of  werkzaamheden niet strijdig zijn met de veiligheid van de 
leiding en van de bijbehorende belemmeringenstrook. 

 
5. Adviesprocedure 
Alvorens omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in lid 3 of lid 4 wint het 
bevoegd gezag advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de 
voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet oneven-
redig worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om 
eventuele schade te voorkomen. 
 

 
 

Figuur 6.1: Bestemming bijvoorbeeld Agrarisch met  
         dubbelbestemming Leiding - Gas. 

 

 

 

 

Referenties 
[1] Besluit externe veiligheid buisleidingen (2011) 
[2] Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico, Ministerie van VROM, 
 november 2007. 
[3] Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen, 26 oktober 2010 
[4] PGS 1 
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Bijlage 1 
 

Data invoer bewoning in rekenprogramma Carola 

 

Label Type Aantal Percentage 

Personen 

Woning a/d De Kruierij 1 Wonen 2.4   

Woningen a/d De Baak (1) Wonen 12.0   

Woningen De Baak (2) Wonen 7.2   

Bedrijven a/d Hunzeweg nr.39A-62-64-66-68 Werken 12.0   

Woningen Hunzeweg ten noorden van Vaart 

en ten zuiden van buisleidingen 

Wonen 87.0   

Woningen/boerderijen Hunzeweg ten zuiden 

van de gasleidingen 

Wonen 15.0   

Kinderdagverblijf Oki a/d Kruierij 2 Evenement 11.0 100/ 100/ 7/ 1/ 50/ 1 

Woningen/boerderijen Hunzeweg-Molenkamp-

Semsweg ten noorden van de leidingen 

Wonen 170.0   

Woningen/boerderijen a/d Hunzeweg ten 

zuiden van de Oostermoerse Vaart 

Wonen 44.0   

Woningen/boerderijen Hunzeweg 2 t/m 12 Wonen 12.0   

Woning De Dijk 1 Wonen 2.4   

Woningen Meerzicht Wonen 51.0   

Geprojecteerde woonkavels de Voorde/ 

Groeve ten noorden van de woonboten 

Wonen 17.0   

Woonboten Oostermoerse Vaart Wonen 12.0   

Camperkampeerplaats Evenement 60.0 100/ 100/ 7/ 1/ 50/ 1 
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1 INLEIDING 
    
 

1.1 Algemeen 

 
In opdracht van BugelHajema is in augustus/ september 2019 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op een deel van de  
percelen sectie K nrs. 1229 (ged.), 1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 (ged.), langs De Voorde te De 
Groeve (gemeente Tynaarlo). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn 
de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek 

 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt een 
bestemmingsplanprocedure t.b.v. de locatie. 
 
 

1.3 Doel van het onderzoek 

 

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. 

Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie 

heeft geleid tot verontreiniging. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 

aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 

beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
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.  

1.4 Referentiekader van het onderzoek 

 

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de 

onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 

 

 

1.5 Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

 vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

 veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

 chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

 conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 
In  de  NEN-5725 (2017)  zijn  zeven  aanleidingen  tot  vooronderzoek  naar  landbodems  
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende  
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per  
aanleiding omschreven in Tabel 1. 

  
Tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 

  A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0           

  Hoogteligging         ✓     

2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

  Antropogene lagen in 
de bodem 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  Geohydrologie ✓ ✓           

3. Verwachting t.a.v. de 
bodemkwaliteit 

Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding van de 
locatie, verdachte situatie, 
activiteiten, ongewoon voorval 

Voormalig 

✓ 0 ✓ ✓ ✓   ✓ 

Huidig ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

Toekomstig   ✓   0       

Asbestverdacht? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning                 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het 

rapport te worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 
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aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een 
bestemmingsplanprocedure t.b.v. de locatie. 
Het  vooronderzoek  is  uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
  
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;  
•  informatie verstrekt door de gemeente Tynaarlo (via RUD Drenthe email d.d.15-07-2019); 
•  informatie bodemloket.nl;  
•  informatie van het geoportaal Drenthe; 
•  www.topotijdreis.nl;  
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  ahn.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 

•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  

 
locatiegegevens 
In Tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
Tabel 2: overzicht basisinformatie 

Adres percelen sectie K nrs. 1229 (ged.), 1364 (ged.), 
1634 (ged.) en  2106 (ged.), langs De Voorde 

Plaats De Groeve 

Gemeente Tynaarlo 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 243,478  Y= 570,160 

Kadastrale aanduiding Gemeente Zuidlaren, sectie K nrs. 1229 (ged.), 
1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 (ged.)  

Eigendomssituatie Niet nagegaan.  

Oppervlakte onderzoekslocatie (plangebied) 2.625 m
2
. 

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft een strook grond 
welke voor het grootse deel in gebruik is als tuin en 
groenstrook gelegen naast een vijftal woonboten. 
Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie betreft 
een deel van een parkeerplaats. 

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) De onderzoekslocatie is grotendeels onbebouwd. 
Binnen het plangebied staan enkele tuinschuurtjes. 

Terreinverharding De onderzoekslocatie is deels voorzien van 
bestrating welke dient voor toegang. 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-
melding gedaan te worden. 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische 
waardenkaart (IKAW) de vermelding "lage trefkans" 
tot “middel hoge trefkans” 

Geplande herinrichting Niet bekend. 

bijzonderheden: -  
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afbakening onderzoekslocatie 

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte 
onderzoekslocatie, zoals weergegeven in bijlage 2. 
 
bodemgebruik 
In de onderstaande Tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en 
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. 
 
Tabel 3: beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel 
bodembedreigende 
activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op basis van topografische kaarten vanaf voor 1900 
is op de onderzoekslocatie voor zover na te gaan niet 
bebouwing aanwezig geweest. 

Geen. 

Huidig De onderzoekslocatie betreft een strook grond welke 
voor het grootse deel in gebruik is als tuin en 
groenstrook gelegen naast een vijftal woonboten. 
Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie betreft 
een deel van een parkeerplaats. 

Geen. 

Toekomstig Tuin. Geen. 

Directe omgeving (<25 m)   

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Vanaf voor 1900 is nabij de onderzoekslocatie hier en 
daar enige bebouwing te herkennen. De bebouwing is 
in de loop der tijd uitgebreid. 

Geen. 

Huidig en 
toekomstig 

Noordzijde: De Voorde en grasvelden. 
Zuidzijde: de Oostermoerse vaart / Hunze.  
Westzijde: grasveld en fietspad. 
Oostzijde: grasveld en parkeerterrein. 

Het is op voorhand 
onbekend of activiteiten in 
de directe omgeving 
negatieve invloed hebben 
(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de  
onderhavige 
onderzoekslocatie. 
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 
In Tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
Tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik De onderzoekslocatie betreft een strook grond welke voor het 
grootse deel in gebruik is als tuin en groenstrook gelegen 
naast een vijftal woonboten. 
Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie betreft een deel 
van een parkeerplaats. 
In de tuinen staan hier en daar tuinschuurtjes en schuttingen. 
 
Voor zover bekend behoorde het plangebied in het verleden 
tot de grond van Hunzeweg 28. Op topografische kaarten 
rond 1970 is mogelijk een pad op de locatie te herkennen. 
 
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten 
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) of 
(voormalige) bedrijfsmatige activiteiten op de 
onderzoekslocatie.  

Bouwvergunning Niet bekend. 

Milieuvergunning Niet bekend. 

Handelsregister De locatie wordt vermeld in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel vermeld: 
●Rösswi Groothandel in vlees en vleeswaren, De Groeve 5. 
●Uitgeverij Rensel Geuzen Kompas Uitgeverij De Blauwe 
Oldambtster, De Groeve 5. 

Aanwezigheid brandstoftanks Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of 

voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse 

brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. het 

plangebied. 

Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, 
de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de 
verkregen informatie. 

Aanwezigheid asbest Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie in het 
verleden niet bebouwd geweest. 
 
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid 
van asbest in de bodem t.p.v. het plangebied. 
 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is 
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 
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Ophogingen/dempingen/stortingen Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd 
materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v.  
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte 
gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, 
puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie. 

Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen 
explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet 
gesprongen explosieven kan een bedreiging inhouden bij 
grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden 
bij planvorming en uitvoering van werkzaamheden. NGE's 
worden met name aangetroffen ter plaatse van 'strategische 
doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, 
bruggen en havens. De gemeente is op basis van 
regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen va 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de 
gemeente. 

Verdachte activiteiten < 25 m Op de locatie Hunzeweg 28 wordt melding gemaakt van een  

melkinrichting- en melkontvangststation (15512), opslag van 
alifatische koolwaterstoffen (631205), brandstoftank 
(bovengronds) en een dieseltank (bovengronds) (631301). 
 
Op de locatie Hunzeweg 13 wordt melding gemaakt van een  

ondergrondse dieseltank, een dieselpomp, een wasplaats, 
een stallingsplaats voor landbouwmachines en een 
gedempte sloot. 

 
voorgaande bodemonderzoeken 
in Tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 

bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

Tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Onderzoekslocatie 
 
 
Omgeving <25 m 
 

Niet bekend 
 
 
Locatie: Zuidervaart en Hunze  
Datum onderzoek:  07-07-2003  
Onderzoeksbureau:  Haskoning BV, kenmerk onderzoek:  26688  
Conclusie:  Dit onderzoek is uitgevoerd in zowel de Oostermoersevaart als de 
Zuidlaardervaart. Er zijn hierbij diverse locaties met verontreinigd slib 
aangetroffen. Ter plaatse van de woonschepen is het slib als klasse 2 
gekwalificeerd. Het navolgende saneringsonderzoek en saneringsplan hebben 
geen betrekking op de locatie van de woonboten.  
 
 
Locatie: Hunzeweg 28, De Groeve  
Datum onderzoek:  01-10-2001  
Onderzoeksbureau:  Eco Reest, kenmerk onderzoek:  ER 010831  
Conclusie:     
vml bovengrondse tank: grond <s  
overige terrein: grond: Zn, min.olie > s  
gr.water (pb 8): Zn > i ; oorzaak onbekend (geen bron aanwezig), misschien 
relatie met bodemopbouw 
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Locatie:     Hunzeweg 28 De Groeve  
Kenmerk onderzoek:  DR17300118 (betreft een Pre-HO locatie)  
Conclusie:    Op de locatie zijn de volgende historische activiteiten bekend:  
     
melkinrichting- en melkontvangststation (15512)  1999  tot onbekend  
opslag van alifatische koolwaterstoffen (631205)  1999  tot onbekend  
brandstoftank (bovengronds) (631300)  1983  tot onbekend  
dieseltank (bovengronds) (631301)  1982  tot onbekend  
  
Locatie:     Hunzeweg 13 De Groeve   
Datum onderzoek:  01-05-2000  
Onderzoeksbureau:  Van der Wiel, kenmerk onderzoek:  2000.318  
Conclusie:   
Er zijn vier verontreinigde locaties aanwezig op terrein: Olie op div. 
sublocaties, Depot en de toplaag, Vrijkomend puin; Gedempte sloot;  
bg: PAK, Olie, EOX>s;  
og: ZN>i, PAK, Olie, EOX>s; gw: CD, CR, Olie, NAF, XYL>s  
  
Locatie:     Hunzeweg 13 De Groeve   
Datum onderzoek:  21-12-2001  
Onderzoeksbureau:  Van der Wiel, kenmerk onderzoek:  012791.RO  
Conclusie:  Na uitvoering van de saneringswerkzaamheden kan worden 
geconcludeerd dat de multifunctionaliteit van de bodem en het grondwater is 
hersteld. 
 

Vermoeden van (een  
geval van ernstige) 
bodemverontreiniging 
op de locatie of een 
deel daarvan   

Niet bekend. 

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

De locatie bevindt zich in de zone wonen. 

 
 

bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 0-2 m+NAP. 

In Tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 

Tabel 6: geohydrologische opbouw 

diepte  
m-mv 

beschrijving formatie pakket 

0-15 matig fijne zanden Holocene afzettingen 
Boxtel 

1
e
 watervoerende 

pakket 

15-35 matig fijne zanden, kleiig zand Eem  

 
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
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(financieel-) juridische situatie 
In Tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
Tabel 7: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Zuidlaren sectie K nrs. 1229 (ged.), 1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 
(ged.), langs De Voorde 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.  
 
 

2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 

bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan 

worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan 

blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 

 

Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat het plangebied (percelen sectie 

K nrs. nrs. 1229 (ged.), 1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 (ged.) in gebruik is als tuin en groenstrook 

gelegen naast een vijftal woonboten. In de tuinen staan hier en daar tuinschuurtjes en schuttingen. 
Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie betreft een deel van een parkeerplaats. 
 
Voor zover bekend behoorde het plangebied in het verleden tot de grond van Hunzeweg 28. Op 
topografische kaarten rond 1970 is mogelijk een pad op de locatie te herkennen. 
 
T.a.v. de onderzoekslocatie is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel 
bodembedreigende activiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) of evt. 
(voormalige) potentieel bodembedreigende calamiteiten. 
 
De onderzoekslocatie, het plangebied,  is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" 

aangemerkt. Op basis van deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie 

uitgevoerd conform de bijbehorende onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, 

strategie voor onverdachte locaties (ONV-NL) (literatuur 1).  

 

In Tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

Tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  

onderzoeksstrategie grond grondwater 

NEN-5740+A1    

plangebied 

(ca. 2.625 m
2
) 

- - ONV-NL 
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Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn 

van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit 

blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is. 

Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond 

uitgevoerd. 

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op 

de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen 

deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek 

betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2. 

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of 

is begraven.  

Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin 

volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet 

chemisch-analytisch zijn onderzocht. 
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3 VELDONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek 

 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 

boringen geprojecteerd. 

Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft 

plaatsgevonden op 19 augustus 2019.  

Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ruim een week na plaatsing van de 

peilbuizen op 10 september 2019 uitgevoerd 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A.D.M. van Wuykhuyse  geregistreerde veldwerker 

van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op de 

internetsite van Bodem+ (https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een 

onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 

Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Hierbij zijn de 

volgende waarnemingen gedaan: 

● Het dak van de schuur/aanbouw van de middelste woonboot bestaat uit asbestverdachte dakplaten. 
Het dak is niet voorzien van een dakgoot en watert af op onverharde ondergrond. 
 
Opgemerkt wordt dat de locatie deels is begroeid met hoge vegetatie dat de inspectie heeft 

belemmerd. 

 

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle 
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in Tabel 9.  
 
Tabel 9: veldwerkprogramma 

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 

plangebied (2.625 m
2
) 

Boringen 
10 0,5 4 t/m 13 

2 2 2+3 

Peilbuis 1 3,5 1 

 
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis is geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
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monstername grond 

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 

korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende 

bodemlaag bemonsterd. 

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 

 

monstername grondwater 

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 

monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 

bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 

Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 

11). 

Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 

geleidbaarheid (EGV) bepaald. 

 

3.2 Resultaten van het veldonderzoek 

 

bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In Tabel 10  is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
Tabel 10: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0,0-1,2 zand zwak siltig bruin/grijs 

1,2-3,5 zand zwak siltig geel/grijs 

 

Veldmetingen grondwater 

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn in weergegeven in Tabel 11. 

Tabel 11: veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 2,5-3,5 1,87 5 5,9 670 6,7 
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Zintuiglijke waarnemingen 

grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. 
De afwijkende waarnemingen staan weergegeven in de onderstaande Tabel 12. 
 
Tabel 12: afwijkende waarnemingen 

boring diepte m -mv. zintuiglijke waarnemingen 

1 0,0-0,55 baksteenresten 

2 0,0-0,6 baksteenresten 

3 0,0-0,5 puinresten 

4 0,0-0,3 puinresten 

5+6 0,0-0,5 puinresten 

7+8 0,0-0,2 puinresten 

9 0,0-0,5 puinresten 

10 t/m 12 0,0-0,3 baksteenresten 

13 0,0-0,5 baksteenresten 

 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
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asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het 
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Opgemerkt wordt dat 
de locatie deels is begroeid met hoge vegetatie dat de inspectie heeft belemmerd. 
 
Het dak van een aanbouw van de middelste woonboot bestaat uit asbest verdachte dakplaten. 
Het dak is niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie (erosie) van 
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem (druppelzone) wordt voorkomen. 
De grond (druppelzone) onder de daklijn van het asbestverdacht dak zonder dakgoot die afwatert op 

onverharde bodem is potentieel verdacht voor de aanwezigheid van asbest in grond.  

 
De grond bevat plaatselijk puinresten. Conform een uitspraak van de Raad van State uit 2017 dient 

bij het aantreffen van puin in en op de grond, een locatie al als asbestverdacht te worden beschouwd. 

Dit geldt wanneer er geen informatie beschikbaar is omtrent de herkomst van het puin.  

In het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd wordt niet 

onderzocht op evt. aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem. Op aangeven van de 

opdrachtgever is vooralsnog geen onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in de 

bodem. 

Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman 
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is 
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in 
de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond 
en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek 
uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  

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

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 

 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn drie grond(meng)monsters 
samengesteld en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
 
In onderstaande Tabel 13 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, 
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
Tabel 13: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuigelijke waarnemingen analysepakket 

grond     

1 (MM1) 1+2+10 t/m 13 0,0-0,5 baksteen NEN-grond(*)+AS3000 

2 (MM2) 3 t/m 9 0,0-0,5 puin NEN-grond(*)+AS3000 

3 (MM3) 1+2+3 0,6-2,0 - NEN-grond(*)+AS3000 
     
Grondwater 

1 (peilbuis) 1 2,5-3,5 - NEN-grondwater(**) 

 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:

(1)
 

* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
     PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
     vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
     chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB  = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH  = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan 
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4.2 Toetsingscriteria  

 

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit”  
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service 
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn 
gehanteerd. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard 
bodem” (humus=10% en lutum=25%). 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:; 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat 
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m

3
 grond of 100 m

3 
grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot 

sanering.  De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en 
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
(onderzoek RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige 
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het 
milieu. 
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4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en 
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel 
worden de onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen. 
 

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond  

 
boven- en ondergrond (0,0-2,0 m-mv) 
In Tabel 14 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
Tabel 14: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

 

Project OPID 16346879#19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1229, 1364, 1634, 2106, langs De Voorde, De Groeve

Certificaten 929372

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 13 september 2019 19:01

Parameters Toetsing Monster 6058178 Monster 6058179 Monster 6058180

MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-30, 12: 0-30, 13: 0-50MM2, 03: 0-50, 04: 0-30, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-20, 08: 0-20, 09: 0-50MM3, 01: 160-200, 02: 160-200, 03: 160-200, 01: 120-150, 02: 60-90

Max. Bodemindex 0 Max. Bodemindex 0 Max. Bodemindex 0,014

Toetsoordeel Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 7,2 10 0 4,6 10 0 1,4 10 0

Lutum % (m/m ds) 3,1 25 0 3,5 25 0 1 25 0

Droogrest

droge stof % 83,6 83,6 @ 0 88,5 88,5 @ 0 87,9 87,9 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 25 85 @ 0 33 110 @ 0 < 20 < 54 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 < 0.2 < 0.19 - 0 < 0.2 < 0.21 - 0 < 0.2 < 0.24 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 6.6 - 0 < 3 < 6.3 - 0 < 3 < 7.4 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 5,6 9,5 - 0 6,5 12 - 0 < 5 < 7.2 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 < 0.05 < 0.05 - 0 < 0.05 < 0.05 - 0 < 0.05 < 0.05 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 20 28 - 0 20 29 - 0 < 10 < 11 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

nikkel (Ni) mg/kg ds 35 67,5 100 < 4 < 7 - 0 < 4 < 7 - 0 < 4 < 8 - 0

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 31 62 - 0 27 56 - 0 < 20 < 33 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 45 62 - 0 36 78 - 0 < 35 < 120 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fenantreen mg/kg ds 0,15 0,15 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds 0,06 0,06 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds 0,38 0,38 0 0,1 0,1 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,16 0,16 0 0,05 0,05 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds 0,21 0,21 0 0,07 0,07 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,11 0 0,06 0,06 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,2 0,2 0 0,07 0,07 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12 0,12 0 0,05 0,05 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,11 0,11 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 1,5 1,5 1.0 AW(WO) 0 0,54 0,54 - 0 0,35 < 0.35 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds < 0.001 < 0.00097 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 52 mg/kg ds < 0.001 < 0.00097 0 < 0.001 < 0.0015 0 0,001 0,005 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.00097 0 < 0.001 < 0.0015 0 0,002 0,01 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.00097 0 < 0.001 < 0.0015 0 0,001 0,005 0

PCB - 138 mg/kg ds < 0.001 < 0.00097 0 0,001 0,0022 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 153 mg/kg ds < 0.001 < 0.00097 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0035 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.00097 0 < 0.001 < 0.0015 0 < 0.001 < 0.0035 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,005 < 0.0068 - 0 0,005 0,011 - 0 0,007 0,034 1.7 AW(WO) 0,014

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

- <= Achtergrondwaarde
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 

In Tabel 15 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte 

mengmonsters. 

Tabel 15: samenvatting toetsresultaten per mengmonster 

Mengmonster Boringen Diepte Zintuigelijk >AW  >T  >I  
Indicatieve 
toetsing Bbk* 

1 (MM1) 1+2+10 t/m 
13 

0,0-0,5 - PAK’s         - - Wonen* 

2 (MM2) 3 t/m 9 0,0-0,5 - -          - - Achtergrondwaarde* 

3 (MM3) 1+2+3 0,6-2,0 - PCB’s - - Wonen* 

Legenda 
 >AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex 
>0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
 
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s 10 VROM) t.o.v. de achtergrondwaarde.  

 

Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster MM1 is op basis van 

zintuiglijke waarnemingen mogelijk deels te relateren aan de zintuiglijk waargenomen puinresten in het 

monstermateriaal. 

 
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes PAK’s wordt opgemerkt dat in gebieden 
welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of menselijk gebruik) 
worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. PAK’s  in de grond gemeten. In algemene zin wordt 
opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de meeste gevallen een negatief effect 
heeft op de kwaliteit van de bodem. 
 
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) ontstaan bij de onvolledige verbranding van 
koolstofbevattende materialen. Het zijn teerachtige stoffen die onstaan bij de onvolledige verbranding 
van koolstofhoudende materialen als hout, fossiele brandstoffen, tabak of levensmiddelen.  
Het gaat hierbij om een verbindingsklasse van meer dan 200 stoffen, die bestaan uit twee of meer aan 
elkaar verbonden benzeenringen. Ze ontstaan met name bij verbrandingsprocessen, en kunnen dus 
zowel een synthetische als een natuurlijke oorsprong hebben. De belangrijkste PAK-verbindingen in 
steenkoolteer zijn naftaleen, chryseen, fenanthreen en fluorantheen. Alle zijn praktisch onoplosbaar in 
water, niet vluchtig en persistent (niet afbreekbaar).  
 
De overige onderzochte stoffen zijn in het bovengrondmonster MM1 niet verhoogd gemeten t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde 

 
Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
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ondergrond (0,6-2,0 m-mv) 

Ondergrondmengmonster MM3 bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de 
achtergrondwaarde. 
 
PCB's (polychloorbifenylen) staan al tientallen jaren in de belangstelling als bedreiging voor de 

volksgezondheid. Dat danken ze aan een slechte afbreekbaarheid, een neiging tot stapelen in dierlijk 

(en dus ook humaan) vetweefsel en uiteenlopende toxische eigenschappen. Verspreiding van 

persistente verontreinigingen gaat hoofdzakelijk via de lucht, ze komen vervolgens terecht op 

gewassen, de bodem en in water. Door hun lipofiele eigenschappen (vetoplosbaar) treedt vervolgens 

stapeling op in met name dierlijk vetweefsel.  

PCB’s zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB's in het milieu is met 

name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB's van ongeveer 1930 tot 1980.  

Polychloorbifenylen (PCB’s) zijn op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als isolatie vloeistof in 

transformatoren en condensatoren, als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, koelvloeistof, 

smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt, lak, kit, lijm, koolstofvrij 

kopieerpapier en bestrijdingsmiddelen. Aangezien productie en gebruik van PCB's sinds 1985 volledig 

zijn verboden, zijn dit soort PCB-houdende producten al lange tijd niet meer in de handel.  

Het in ondergrondmengmonster MM3 gemeten gehalte polychloorbifenylen (PCB) is op basis van 

zintuiglijke waarnemingen vooralsnog niet eenduidig te relateren. 

De overige onderzochte stoffen zijn in het ondergrondmonster MM3 niet verhoogd gemeten t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

In Tabel 16 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
Tabel 16: gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

Project OPID 16712611#19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1229 (ged.), 1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 (ged.) De Groeve

Certificaten 937586

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 18 september 2019 12:00

Parameters Toetsing Monster 6077522

Pb1, 01-Pb1: 250-350

Max. Bodemindex 0,191

Toetsoordeel Overschrijding Streefwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) µg/l 50 337,5 625 160 3.2 S 0,191

cadmium (Cd) µg/l 0,4 3,2 6 0,27 - 0

kobalt (Co) µg/l 20 60 100 12 - 0

koper (Cu) µg/l 15 45 75 11 - 0

Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l 0,05 0,175 0,3 < 0.05 - 0

lood (Pb) µg/l 15 45 75 < 2 - 0

molybdeen (Mo) µg/l 5 152,5 300 < 2 - 0

nikkel (Ni) µg/l 15 45 75 17 1.1 S 0,033

zink (Zn) µg/l 65 432,5 800 64 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)µg/l 50 325 600 < 50 - 0

Vluchtige aromaten

benzeen µg/l 0,2 15,1 30 < 0.2 - 0

ethylbenzeen µg/l 4 77 150 < 0.2 - 0

naftaleen µg/l 0,01 35,005 70 < 0.02 - 0

o-xyleen µg/l < 0.1 0

styreen µg/l 6 153 300 < 0.2 - 0

tolueen µg/l 7 503,5 1000 < 0.2 - 0

xyleen (som m+p) µg/l < 0.2 0

Sommaties aromaten

som xylenen µg/l 0,2 35,1 70 0,2 - 0

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan µg/l 0,01 150,005 300 < 0.1 - 0

1,1,2-trichloorethaan µg/l 0,01 65,005 130 < 0.1 - 0

1,1-dichloorethaan µg/l 7 453,5 900 < 0.2 - 0

1,1-dichlooretheen µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

1,1-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,2-dichloorethaan µg/l 7 203,5 400 < 0.2 - 0

1,2-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,3-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

dichloormethaan µg/l 0,01 500,005 1000 < 0.2 - 0

monochlooretheen (vinylchloride)µg/l 0,01 2,505 5 < 0.2 - 0,026

tetrachlooretheen µg/l 0,01 20,005 40 < 0.1 - 0,002

tetrachloormethaan µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

trichlooretheen µg/l 24 262 500 < 0.2 - 0

trichloormethaan µg/l 6 203 400 < 0.2 - 0

Sommaties

som C+T dichlooretheen µg/l 0,01 10,005 20 0,1 - 0,007

som dichloorpropanen µg/l 0,8 40,4 80 0,4 - 0

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform)µg/l 630 < 0.2 @ 0

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Streefwaarde

x S x maal Streefwaarde
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interpretatie resultaten grondwater 

In Tabel 17 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte 
grondwatermonster. 
 
Tabel 17: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster 

Grondwatermonster Diepte 
filter 

Zintuigelijk >S  >T  >I  

Pb1 2,5-3,5 - barium en nikkel - - 

Legenda 
 >S overschrijding streefwaarde (bodemindex <=0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

 
peilbuis 1 (2,5-3,5 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium en nikkel (zware metalen) t.o.v. de 
tussenwaarde. 
 
De verhoogd gemeten gehalten barium en nikkel (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van 

peilbuis 1 overschrijden de streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de 

bodembodemindex (>0.5), wordt in deze gevallen niet overschreden. 

Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater 

kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in 

Nederland regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder 

dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. 

worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 

bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 

van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 

Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 

redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen 

natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 

dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-

dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
zintuiglijke waarnemingen 
In het opgeboorde monstermateriaal zijn puin- en baksteenresten waargenomen. 

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 

afwijkingen of asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming). 

 
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in Tabel 18. 

 
Tabel 18: samenvatting toetsingsresultaten 

Mengmonster Boringen Diepte Zintuigelijk >AW  of >S >T  >I  
Indicatieve 
toetsing Bbk* 

Grond               
1 (MM1) 1+2+10 t/m 

13 
0,0-0,5 - PAK’s         - - Wonen* 

2 (MM2) 3 t/m 9 0,0-0,5 - -          - - Achtergrondwaarde* 

3 (MM3) 1+2+3 0,6-2,0 - PCB’s - - Wonen* 

Grondwater               
Pb1 1 2,5-3,5 - barium en 

nikkel 
- - n.v.t. 

Legenda 
 >AW / >S overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 

grond 
bovengrond (0,0-0,5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s 10 VROM) t.o.v. de achtergrondwaarde.  

Het verhoogd gemeten gehalte PAK’s in het bovengrondmengmonster MM1 overschrijdt de 

tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek) en de  bodemindex-waarde (>0,5) niet en geeft 

daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

 
Bovengrondmengmonster MM2 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
 

ondergrond (0,6-2,0 m-mv) 

Ondergrondmengmonster MM3 bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de 

achtergrondwaarde. 

Het verhoogd gemeten gehalte PCB’s in het ondergrondmengmonster MM3 overschrijdt de 

tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek) en de  bodemindex-waarde (>0,5) niet en geeft 

daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
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grondwater 

peilbuis 1 (2,5-3,5 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium en nikkel (zware metalen) t.o.v. de 
tussenwaarde. 
De verhoogd gemeten gehalten barium en nikkel (zware metalen) in het grondwater ter plaatse van 

peilbuis 1 overschrijden de tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek) of bodemindex-waarde 

(>0,5) niet en geven daardoor geen aanleiding tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

 
 
toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 

milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 

van bodemverontreiniging.  

 

De boven-, ondergrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevatten enkele 

stoffen verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. De verhoogd gemeten gehalten 

overschrijden de tussenwaarde en de bodemindex waarde (>0,5) niet en geven daardoor geen directe 

aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.  

 

De onderzoeksresultaten stemmen niet overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 

hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt 

dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.  

 

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 

bodem (excl. asbest).  Een asbestonderzoek in grond  of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN 

5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.  

Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden 

gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 

Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 

asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. 
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Aanbevelingen 

 

●1) 

Het dak van een aanbouw van de middelste woonboot bestaat uit asbest verdachte dakplaten. 
Het dak is niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie (erosie) van 
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem (druppelzone) wordt voorkomen. 
De grond (druppelzone) onder de daklijn van het asbestverdacht dak zonder dakgoot die afwatert op 

onverharde bodem is potentieel verdacht voor de aanwezigheid van asbest in grond.  

 
Verder bevat de grond plaatselijk puinresten. Conform een uitspraak van de Raad van State uit 2017 

dient bij het aantreffen van puin in en op de grond, een locatie als asbestverdacht te worden 

beschouwd. Dit geldt wanneer er geen informatie beschikbaar is omtrent de herkomst van de 

puinresten in de bodem.   

In het nu uitgevoerde bodemonderzoek dat volgens NEN-5740 is uitgevoerd is geen onderzoek naar 

asbesthoudend materiaal in grond of puin uitgevoerd. Er kan op basis van dit onderzoek dan ook geen 

uitspraak worden gedaan of de grond of puinverharding al dan niet asbesthoudend is.  

 

Wanneer er geen informatie omtrent de herkomst van de aanwezige puinresten in de bodem  

kan worden achterhaald is wordt in geadviseerd t.p.v. het plangebied een verkennend onderzoek 

asbest in grond volgens NEN-5707+C2 uit te voeren. Geadviseerd wordt ook de druppelzone onder 

asbestverdachte daken te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest in grond 

 

●2) 

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden 

conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden 

vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties. 

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
 
Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om 

onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van 

grond.  

In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De 

in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek 

naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. 

hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.   

 
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet  
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond 
“achtergrondwaarde”.  
  
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op een deel van de percelen sectie K nrs. 1229, 
1364, 1634, 2106 (ged.) langs De Voorde te De Groeve (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige 
onderzoek kan alleen een uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte 
terreindeel, zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de 
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte 
terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van 
niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.  
 
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 

aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen 

van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de 

NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-

5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten 
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van 
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele 
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat 
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie 
ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door 
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem 
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie 
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de 
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit 
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige 
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek 
vermeld.  
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bodem profielen BIJLAGE 3 : PROFIELEN

onderzoek De Voorde perce len K nrs.  1 2 2 9 , 1 3 6 4 , 1 6 3 4 , 2 1 0 6  De Groeve
projectcode 1 9 -M 9 0 3 2

datum 1 8 -0 9 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 5

0 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-55

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

-55

-90

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

-90

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, resten veen, edelm an

-120

-150

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

-150

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, resten veen, edelm an

-160

-220

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

-220

-350

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

1

2

3

4

Pb1

250

350

0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-60

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

-60

-90

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

-90

-150

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

-150

-160

zand, m at ig silt ig, m at ig hum eus, 
donker bruin, geel, edelm an

-160

-200

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

1

2

3

4



bodem profielen BIJLAGE 3 : PROFIELEN

onderzoek De Voorde perce len K nrs.  1 2 2 9 , 1 3 6 4 , 1 6 3 4 , 2 1 0 6  De Groeve
projectcode 1 9 -M 9 0 3 2

datum 1 8 -0 9 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 5

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-50

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

-50

-110

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

-110

-160

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

-160

-200

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

1

2

3

4

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-30

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

-30

-50

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

1

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin, edelm an1

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin, edelm an1



bodem profielen BIJLAGE 3 : PROFIELEN

onderzoek De Voorde perce len K nrs.  1 2 2 9 , 1 3 6 4 , 1 6 3 4 , 2 1 0 6  De Groeve
projectcode 1 9 -M 9 0 3 2

datum 1 8 -0 9 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 3  van 5

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-20

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

-20

-50

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

1

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-20

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

-20

-50

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

1

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, resten puin, edelm an1

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-30

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

-30

-50

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

1

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-30

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

-30

-50

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

1



bodem profielen BIJLAGE 3 : PROFIELEN

onderzoek De Voorde perce len K nrs.  1 2 2 9 , 1 3 6 4 , 1 6 3 4 , 2 1 0 6  De Groeve
projectcode 1 9 -M 9 0 3 2

datum 1 8 -0 9 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 4  van 5

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-30

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

-30

-50

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

1

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 9 -0 8 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

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

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



onderzoek onderzoek

onderzoek onderzoek



onderzoek onderzoek

onderzoek onderzoek



BIJLAGE 4  ANALYSECERTIFICATEN  

 
 



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

Uw kenmerk : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Ons kenmerk : Project 929372
Validatieref. : 929372_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QHZJ-EHNR-WZMU-QGKM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 augustus 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 83,6 88,5 87,9
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 7,2 4,6 1,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,1 3,5 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 25 33 < 20
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 < 3,0
S koper (Cu) mg/kg ds 5,6 6,5 < 5,0
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 20 20 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds < 4 < 4 < 4
S zink (Zn) mg/kg ds 31 27 < 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 45 36 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,15 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,38 0,10 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,16 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 0,21 0,07 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,11 0,06 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,20 0,07 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,12 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,11 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 1,5 0,54 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,002
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,007

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 929372
Project omschrijving : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
6058178 = MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-30, 12: 0-30, 13: 0-50
6058179 = MM2, 03: 0-50, 04: 0-30, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-20, 08: 0-20, 09: 0-50
6058180 = MM3, 01: 160-200, 02: 160-200, 03: 160-200, 01: 120-150, 02: 60-90

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/08/2019 19/08/2019 19/08/2019
Ontvangstdatum opdracht : 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019
Startdatum : 20/08/2019 20/08/2019 20/08/2019
Monstercode : 6058178 6058179 6058180
Matrix : Grond Grond Grond

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: QHZJ-EHNR-WZMU-QGKM Ref.: 929372_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 929372
Project omschrijving : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QHZJ-EHNR-WZMU-QGKM Ref.: 929372_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6058178
Project omschrijving : OPID 16346879#19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Uw referentie : MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-30, 12: 0-30, 13: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

Ý
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 2 %
2) fractie C19 - C29 30 %
3) fractie C29 - C35 56 %
4) fractie C35 -< C40 11 %

minerale olie gehalte: 45 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QHZJ-EHNR-WZMU-QGKM Ref.: 929372_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6058179
Project omschrijving : OPID 16346879#19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Uw referentie : MM2, 03: 0-50, 04: 0-30, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-20, 08: 0-20, 09: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

Ý
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 1 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 63 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 36 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QHZJ-EHNR-WZMU-QGKM Ref.: 929372_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6058178 MM1, 01: 0-50, 02: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-30, 12: 0-30,
13: 0-50

01 0.0-0.5 3322362AA
02 0.0-0.5 3322364AA
10 0.0-0.3 3322331AA
11 0.0-0.3 3322255AA
12 0.0-0.3 3322347AA
13 0.0-0.5 3322346AA

6058179 MM2, 03: 0-50, 04: 0-30, 05: 0-50, 06: 0-50, 07: 0-20,
08: 0-20, 09: 0-50

03 0.0-0.5 3322252AA
04 0.0-0.3 3322353AA
05 0.0-0.5 3322363AA
06 0.0-0.5 3322366AA
07 0.0-0.2 3322358AA
08 0.0-0.2 3322333AA
09 0.0-0.5 3322356AA

6058180 MM3, 01: 160-200, 02: 160-200, 03: 160-200, 01:
120-150, 02: 60-90

01 1.6-2.0 3322317AA
02 1.6-2.0 3322361AA
03 1.6-2.0 3322369AA
01 1.2-1.5 3322338AA
02 0.6-0.9 3322355AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 929372
Project omschrijving : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QHZJ-EHNR-WZMU-QGKM Ref.: 929372_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.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 929372
Project omschrijving : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QHZJ-EHNR-WZMU-QGKM Ref.: 929372_certificaat_v1



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

Uw kenmerk : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Ons kenmerk : Project 937586
Validatieref. : 937586_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QWII-YEYW-GDYS-EQZI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 september 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 160
S cadmium (Cd) µg/l 0,27
S kobalt (Co) µg/l 12
S koper (Cu) µg/l 11
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l 17
S zink (Zn) µg/l 64

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 937586
Project omschrijving : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Monsterreferenties
6077522 = Pb1, 01-Pb1: 250-350

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/09/2019
Ontvangstdatum opdracht : 10/09/2019
Startdatum : 10/09/2019
Monstercode : 6077522
Matrix : Grondwater

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: QWII-YEYW-GDYS-EQZI Ref.: 937586_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 937586
Project omschrijving : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QWII-YEYW-GDYS-EQZI Ref.: 937586_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6077522 Pb1, 01-Pb1: 250-350 Pb1 2.5-3.5 0351292YA
Pb1 2.5-3.5 0800827527

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 937586
Project omschrijving : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QWII-YEYW-GDYS-EQZI Ref.: 937586_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

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

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 937586
Project omschrijving : 19-M9032-De Voorde percelen K nrs. 1
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QWII-YEYW-GDYS-EQZI Ref.: 937586_certificaat_v1
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Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 

 
 

 

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 19-08-2019 
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  onderwerp    verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens 
NEN-5707+C2 percelen sectie K nrs. 1229, 1364, 1634, 2106 
(ged.) langs De Voorde te De Groeve 

  datum     09 december 2019 
       

projectnummer   19-M9146 
 
 
 
 
 
 
 
 

in opdracht van   BügelHajema Adviseurs  

        Vaart NZ 50 
      9401 GN Assen 

 
 
uitgevoerd door   Sigma Bouw & Milieu 

Phileas Foggstraat 153 
7825 AW Emmen 
tel: (0591) 659128 
fax:(0591) 659325 

 
 
 
 
 Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015, 

het uitvoeren van milieukundige bodemonderzoeken en geotechnische 
onderzoeken 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Monsterneming Bouwstoffenbesluit SIKB 1000 
protocol 1001: Monsterneming grond voor partijkeuringen” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek SIKB 2000 
protocollen 2001, 2002 en 2018” 

 

Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens “Beoordelingsrichtlijn voor het 
procescertificaat Milieukundige begeleiding (water)bodemsaneringen en nazorg 
SIKB 6000, protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met 
conventionele methoden” 

 
(het onderhavige onderzoek heeft uitsluitend betrekking op de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000, 
protocol 2001 en 2018) 
 
 

 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm 
of anderszins zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Sigma Bouw & Milieu. 
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1  INLEIDING 
    
    
1.1  Algemeen 
 
In opdracht van BügelHajema Adviseurs is in november 2019 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend bodemonderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 uitgevoerd op een deel van de  
percelen sectie K nrs. 1229 (ged.), 1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 (ged.), langs De Voorde te De 
Groeve (gemeente Tynaarlo). 
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu worden verricht onder het procescertificaat BRL 
SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) conform de protocollen 2001 en 2018.  
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het onderzoek 
en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken terrein.  
Sigma Bouw & Milieu waarborgt dat aan de functionele scheiding zoals bedoeld in paragraaf 3.1.7 van 
de BRL SIKB 2000 wordt voldaan. 
 
 
1.2  Aanleiding van het  bodemonderzoek 
 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt een 
bestemmingsplanprocedure t.b.v. de locatie. 
 
 
1.3  Doel van het bodemonderzoek 
 
Het verkennend onderzoek asbest in bodem volgens NEN-5707+C2 heeft tot doel om met een relatief 
geringe onderzoeksinspanning na te gaan of de locatie al dan niet verdacht is op het voorkomen van 
asbesthoudende materialen op of in de bodem.  
 
 
1.4  Referentiekader van het onderzoek 
 
Het verkennend bodemonderzoek asbest in grond is uitgevoerd volgens gebruikelijke inzichten en 
methoden volgens de NEN 5707+C2; Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in 
bodem en partijen grond; uitgifte december 2017 (literatuur 12). 
 

 
1.5  Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de locatie-informatie beschreven. In hoofdstuk 3 worden de methoden voor de 
veldwerkzaamheden besproken. Tevens worden de gehanteerde normen beschreven. De resultaten 
van de veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn in hoofdstuk 4 opgenomen. In hoofdstuk 5 zijn de 
conclusies weergegeven. 
In bijlage 1 en 2 zijn de situatietekeningen van de locatie opgenomen. Bijlage 3 t/m 8 bevatten 
veldwerkgegevens, analyseresultaten en foto’s.  
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  

De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 

In  de  NEN-5725 (2017)  zijn  zeven  aanleidingen  tot  vooronderzoek  naar  landbodems  
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende  
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per  
aanleiding omschreven in tabel 1. 
  
tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 

  A B C D E F G 

1. Locatiegegevens Eigendomssituatie 0 0           

  Hoogteligging         ✓     

2. Bodemopbouw en geohydrologie Bodemopbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

  Antropogene lagen in 
de bodem 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  Geohydrologie ✓ ✓           

3. Verwachting t.a.v. de 
bodemkwaliteit 

Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding van de 
locatie, verdachte situatie, 
activiteiten, ongewoon voorval 

Voormalig 

✓ 0 ✓ ✓ ✓   ✓ 

Huidig ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

Toekomstig   ✓   0       

Asbestverdacht? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning                 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het 

rapport te worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 
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aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend onderzoek asbest n grond in het kader van 
een bestemmingsplanprocedure t.b.v. de locatie. 
Het  vooronderzoek  is  uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
  
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;  
•  informatie verstrekt door de gemeente Tynaarlo (via RUD Drenthe email d.d.15-07-2019); 
•  informatie bodemloket.nl;  
•  informatie van het geoportaal Drenthe; 
•  www.topotijdreis.nl;  
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  ahn.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 
•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  
 
locatiegegevens 
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 

 
tabel 2: overzicht basisinformatie 

Adres percelen sectie K nrs. 1229 (ged.), 1364 (ged.), 
1634 (ged.) en  2106 (ged.), langs De Voorde 

Plaats De Groeve 

Gemeente Tynaarlo 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 243,478  Y= 570,160 

Kadastrale aanduiding Gemeente Zuidlaren, sectie K nrs. 1229 (ged.), 
1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 (ged.)  

Eigendomssituatie Niet nagegaan.  

Oppervlakte onderzoekslocatie (plangebied) ca. 2.625 m2. 

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft een strook grond 
welke voor het grootse deel in gebruik is als tuin en 
groenstrook gelegen naast een vijftal woonboten. 
Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie betreft 
een deel van een parkeerplaats. 

Bebouwing en bouwjaar (Kadaster BAG) De onderzoekslocatie is grotendeels onbebouwd. 
Binnen het plangebied staan enkele tuinschuurtjes. 

Terreinverharding De onderzoekslocatie is deels voorzien van 
bestrating welke dient voor toegang. 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-
melding gedaan te worden. 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische 
waardenkaart (IKAW) de vermelding "lage trefkans" 
tot “middel hoge trefkans” 

Geplande herinrichting Niet bekend. 

bijzonderheden: -  
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afbakening onderzoekslocatie 
Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte 
onderzoekslocatie, zoals weergegeven in bijlage 2. 
 
bodemgebruik 
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en 
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. 
 
tabel 3: beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel 
bodembedreigende 
activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op basis van topografische kaarten vanaf voor 1900 
is op de onderzoekslocatie voor zover na te gaan niet 
bebouwing aanwezig geweest. 

Geen. 

Huidig De onderzoekslocatie betreft een strook grond welke 
voor het grootse deel in gebruik is als tuin en 
groenstrook gelegen naast een vijftal woonboten. 
Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie betreft 
een deel van een parkeerplaats. 

Geen. 

Toekomstig Tuin. Geen. 

Directe omgeving (<25 m)   

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Vanaf voor 1900 is nabij de onderzoekslocatie hier en 
daar enige bebouwing te herkennen. De bebouwing is 
in de loop der tijd uitgebreid. 

Geen. 

Huidig en 
toekomstig 

Noordzijde: De Voorde en grasvelden. 
Zuidzijde: de Oostermoerse vaart / Hunze.  
Westzijde: grasveld en fietspad. 
Oostzijde: grasveld en parkeerterrein. 

Het is op voorhand 
onbekend of activiteiten in 
de directe omgeving 
negatieve invloed hebben 
(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de  
onderhavige 
onderzoekslocatie. 
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik De onderzoekslocatie betreft een strook grond welke voor het 
grootse deel in gebruik is als tuin en groenstrook gelegen 
naast een vijftal woonboten. 
Het oostelijk deel van de onderzoekslocatie betreft een deel 
van een parkeerplaats. 
In de tuinen staan hier en daar tuinschuurtjes en schuttingen. 
 
Voor zover bekend behoorde het plangebied in het verleden 
tot de grond van Hunzeweg 28. Op topografische kaarten 
rond 1970 is mogelijk een pad op de locatie te herkennen. 
 
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten 
(verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) of 
(voormalige) bedrijfsmatige activiteiten op de 
onderzoekslocatie.  

Bouwvergunning Niet bekend. 

Milieuvergunning Niet bekend. 

Handelsregister De locatie wordt vermeld in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel vermeld: 
●Rösswi Groothandel in vlees en vleeswaren, De Groeve 5. 
●Uitgeverij Rensel Geuzen Kompas Uitgeverij De Blauwe 
Oldambtster, De Groeve 5. 

Aanwezigheid brandstoftanks Er is geen informatie omtrent de eventuele aanwezigheid of 
voormalige aanwezigheid van boven- of ondergrondse 
brandstoftanks op de onderzoekslocatie, t.p.v. het 
plangebied. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, 
de aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de 
verkregen informatie. 

Aanwezigheid asbest Voor zover na te gaan is de onderzoekslocatie in het 
verleden niet bebouwd geweest. 
 
Op basis van de asbestdakenkaart van de gemeente 
Tynaarlo geldt voor de aanwezige woonboten en 
bijgebouwen dat de daken waarschijnlijk asbestvrij zijn. 
 
De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de 
bestaande bebouwing is in dit kader niet onderzocht. 
 
Op basis van voorgaand bodemonderzoek zijn in de grond 
puinresten waargenomen. Er is geen informatie bekend 
omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem t.p.v. 
het plangebied. 
 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is 
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 
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Ophogingen/dempingen/stortingen Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd 
materiaal gedempte watergangen/ sloten t.p.v.  
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte 
gebiedsvreemde grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, 
puinmateriaal en/of afval op de onderzoekslocatie. 

Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen 
explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet 
gesprongen explosieven kan een bedreiging inhouden bij 
grondroerende werkzaamheden en kan tot vertraging leiden 
bij planvorming en uitvoering van werkzaamheden. NGE's 
worden met name aangetroffen ter plaatse van 'strategische 
doelen' zoals binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, 
bruggen en havens. De gemeente is op basis van 
regelgeving verantwoordelijk voor het opsporen en ruimen va 
niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de 
gemeente. 

Verdachte activiteiten < 25 m Op de locatie Hunzeweg 28 wordt melding gemaakt van een  
melkinrichting- en melkontvangststation (15512), opslag van 
alifatische koolwaterstoffen (631205), brandstoftank 
(bovengronds) en een dieseltank (bovengronds) (631301). 
 
Op de locatie Hunzeweg 13 wordt melding gemaakt van een  
ondergrondse dieseltank, een dieselpomp, een wasplaats, 
een stallingsplaats voor landbouwmachines en een 
gedempte sloot. 

 
voorgaande bodemonderzoeken 
in tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 
bodemkwaliteitskaart weergegeven. 
tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Onderzoekslocatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 
5740+A1 percelen sectie K nrs. 1229, 1364, 1634, 2106 (ged.) 
langs De Voorde te De Groeve, d.d. 18-09-2019, ref. Sigma Bouw & Milieu, 
19-M9032’ 
conclusies: 
In het opgeboorde monstermateriaal zijn puin- en baksteenresten 
waargenomen. 
De bovengrond bevat plaatselijk en verhoogd gehalte polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK’s 10 VROM) t.o.v. de achtergrondwaarde.  
De ondergrond bevat plaatselijk en verhoogd gehalte PCB’s  (som 7) t.o.v. de 
achtergrondwaarde.  
Het grondwater bevat een verhoogd gehalte barium en nikkel (zware metalen) 
t.o.v. de streefwaarde. 
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Omgeving <25 m 
 

 
Locatie: Zuidervaart en Hunze  
Datum onderzoek:  07-07-2003  
Onderzoeksbureau:  Haskoning BV, kenmerk onderzoek:  26688  
Conclusie:  Dit onderzoek is uitgevoerd in zowel de Oostermoersevaart als de 
Zuidlaardervaart. Er zijn hierbij diverse locaties met verontreinigd slib 
aangetroffen. Ter plaatse van de woonschepen is het slib als klasse 2 
gekwalificeerd. Het navolgende saneringsonderzoek en saneringsplan hebben 
geen betrekking op de locatie van de woonboten.  
 
Locatie: Hunzeweg 28, De Groeve  
Datum onderzoek:  01-10-2001  
Onderzoeksbureau:  Eco Reest, kenmerk onderzoek:  ER 010831  
Conclusie:     
vml bovengrondse tank: grond <s  
overige terrein: grond: Zn, min.olie > s  
gr.water (pb 8): Zn > i ; oorzaak onbekend (geen bron aanwezig), misschien 
relatie met bodemopbouw 
 
Locatie: Hunzeweg 28 De Groeve  
Kenmerk onderzoek:  DR17300118 (betreft een Pre-HO locatie)  
Conclusie: Op de locatie zijn de volgende historische activiteiten bekend:  
     
melkinrichting- en melkontvangststation (15512)  1999  tot onbekend  
opslag van alifatische koolwaterstoffen (631205)  1999  tot onbekend  
brandstoftank (bovengronds) (631300)  1983  tot onbekend  
dieseltank (bovengronds) (631301)  1982  tot onbekend  
  
Locatie:     Hunzeweg 13 De Groeve   
Datum onderzoek:  01-05-2000  
Onderzoeksbureau:  Van der Wiel, kenmerk onderzoek:  2000.318  
Conclusie:   
Er zijn vier verontreinigde locaties aanwezig op terrein: Olie op div. 
sublocaties, Depot en de toplaag, Vrijkomend puin; Gedempte sloot;  
bg: PAK, Olie, EOX>s;  
og: ZN>i, PAK, Olie, EOX>s; gw: CD, CR, Olie, NAF, XYL>s  
  
Locatie:     Hunzeweg 13 De Groeve   
Datum onderzoek:  21-12-2001  
Onderzoeksbureau:  Van der Wiel, kenmerk onderzoek:  012791.RO  
Conclusie:  Na uitvoering van de saneringswerkzaamheden kan worden 
geconcludeerd dat de multifunctionaliteit van de bodem en het grondwater is 
hersteld. 
 

Vermoeden van (een  
geval van ernstige) 
bodemverontreiniging 
op de locatie of een 
deel daarvan   

Niet bekend. 

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

De locatie bevindt zich in de zone wonen. 
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bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 0-2 m+NAP. 
In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 
tabel 6: geohydrologische opbouw 

diepte  
m-mv 

beschrijving formatie pakket 

0-15 matig fijne zanden Holocene afzettingen 
Boxtel 

1e watervoerende 
pakket 

15-35 matig fijne zanden, kleiig zand Eem  

 
De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 
onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
 
 
(financieel-) juridische situatie 
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 7: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Zuidlaren sectie K nrs. 1229 (ged.), 1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 
(ged.), langs De Voorde 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens geen 
nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.  
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2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 
 
Onderhavig onderzoek heeft tot doel om na te gaan of de bodem t.p.v. de onderzoekslocatie al dan niet 
asbest verdacht is. Om vast te stellen of de bodem asbesthoudend is, is de onderzoekslocatie in dit 
onderzoek onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in grond (percentage 
bodemvreemd materiaal <50%). 
 
Tijdens de uitvoering van het voorgaande verkennend bodemonderzoek is op de bodem plaatselijk 
puinresten waargenomen.  
Het dak van een aanbouw van de middelste woonboot bestaat uit asbest verdachte dakplaten. 
Het dak is niet voorzien van een afwateringsgoot die ervoor zorgt dat evt. emissie (erosie) van 
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem (druppelzone) wordt voorkomen. 
De grond (druppelzone) onder de daklijn van het asbestverdacht dak zonder dakgoot die afwatert op 
onverharde bodem is potentieel verdacht voor de aanwezigheid van asbest in grond.  
 
Conform een uitspraak van de Raad van State uit 2017 dient bij het aantreffen van puin in en op de grond, 
een locatie als asbestverdacht te worden beschouwd. Dit geldt wanneer er geen informatie beschikbaar is 
omtrent de herkomst van de puinresten in de bodem.   
 
Er is geen concrete informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem 
t.p.v. de onderzoekslocatie.  
 
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, is de onderzoekslocatie in eerste aanleg beschouwd 
als een mogelijk verdacht voor de aanwezigheid van asbest in de bodem.  
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking de locatie zoals weergegeven in bijlage 2. 
Het onderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie is uitgevoerd volgens “verkennend onderzoek op een 
verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld (verdachte bovengrond), 
volgens paragraaf 6.4.5. van de NEN-5707+C2.  
 
Het dak van een aanbouw van de middelste woonboot bestaat uit asbest verdachte dakplaten. Het dak 
is niet voorzien van dakgoten en watert af op onverharde ondergrond. 
Vanwege het ontbreken van dakgoten bestaat de mogelijkheid dat evt. emissie (erosie) van 
asbestvezels (door weersinvloeden) naar de onderliggende bodem heeft plaatsgevonden. 
De druppelzone van de aanbouw is in dit onderzoek beschouwd als een verdachte deellocatie. Het 
onderzoek t.p.v. de druppelzone is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie “verkennend onderzoek 
op een verdachte locatie met een diffuse bodembelasting, heterogeen verdeeld, volgens paragraaf 
6.4.5. van de NEN-5707+C1 (verdachte toplaag).  
Het onderzoek van een druppelzone kan worden beperkt tot de bodemzone waar vezelmateriaal 
aanwezig kan zijn door uitspoeling vanuit verweerde asbestcementplaten. In de meeste gevallen is de 
directe verdachte bodemlaag ca. 1 m vanaf de dakrand tot 10 cm-mv. Deze bodemzone onder het 
asbestdak wordt als één (deel)locatie te worden beschouwd.  
 
Conform de gehanteerde onderzoeksopzet zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 
• visuele inspectie van de bovengrond en toplaag; 
• het graven van inspectiegaten van 30 * 30 cm tot tenminste ca. 50 cm-mv.  
• het plaatsen van boringen met een boordiameter van 12 cm, tot maximaal 2 m-mv. 
• het visueel inspecteren van de ontgraven grond op de aanwezigheid van asbestverdachte 
  materialen. 
• het bemonsteren van evt. asbestverdachte materialen. 
• het analyseren van evt. asbestverdachte materialen conform NEN 5898. 
• het analyseren van de uitgezeefde grond (fractie <20 mm) conform de NEN 5898  
 
Om onderbouwd een uitspraak te kunnen doen over de concentratie asbest in de grond zijn in deze fase 
van het onderzoek grondmonsters onderzocht op het gehalte asbest.  
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De toetsing van de in dit onderzoek gemeten gehalten asbest is geschied aan de interventiewaarde uit 
de circulaire bodemsanering. Hierin zijn een interventiewaarde en een restconcentratie van 100 mg/kg 
d.s. gewogen asbestconcentratie vastgelegd. De gewogen norm bestaat uit de 
serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie. 
De resultaten uit dit onderzoek worden geïnterpreteerd volgens NEN 5707+C2 (grond). 

 
In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 
 
tabel 8: onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  
onderzoeksstrategie grond grondwater 

NEN-5707+C2    
onderzoekslocatie (plangebied) 
(ca. 2.625 m2) 

asbest 
 

- VED-HE  
(bovengrond) 

druppelzone bijgebouw 

(ca. 10 m2) 

asbest - VED-HE 
(toplaag) 
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3 VELDONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
  
3.1  Uitvoering van het veldonderzoek 
 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2018. 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A. van Wuykhuyse erkende en geregistreerde 
veldwerker van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en persoonerkenningen zijn weergegeven op 
de internetsite van Bodem+ (http//www.senternovem.nl/bodemplus/erkenningen). 
Een onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in bijlage 5. 
 
Het uitvoeren van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 12 november 2019. De werkzaamheden zijn 
uitgevoerd in de periode van 9:00 uur tot 14:00 uur. De weersomstandigheden waren geen reden voor 
een verminderde visuele waarneming. Het was half-bewolkt weer en er was geen neerslag en weinig 
wind. 
 
veiligheid  
Bij een onderzoek asbest in bodem dienen de getroffen maatregelen inzake veiligheid en gezondheid in 
overeenstemming te zijn met de CROW-publicatie nr. 400 “Werken in en met verontreinigde bodem” 
vigerende versie. 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de veiligheidsvoorschriften uit protocol 2018 
gehanteerd.  
 
veldonderzoek 
Het veldonderzoek heeft bestaan uit het inspecteren van de toplaag in combinatie met het graven van 
inspectiegaten en het uitvoeren van handboringen tot de ongeroerde bodemlaag. 
Conform de NEN-5707+C2 wordt voor landbodem onderscheid gemaakt tussen drie te onderzoeken 
bodemlagen: 

1) het maaiveld 
2) de bovengrond (tot 0.5 m-mv) 
3) de ondergrond (tot 2.0 m-mv) 

 
 
maaiveldinspectie 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld 
uitgevoerd.  
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is de locatie onderverdeeld in ‘inspectie stroken’ van 
maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is geïnspecteerd.  
Indien asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen wordt de vindplaats gemarkeerd en wordt het 
materiaal verzameld.  
Bij de visuele inspectie is geen grond geroerd of onder (vaste) obstakels gekeken. Bij het aantreffen van 
asbestverdachte materialen zijn deze bemonsterd (door middel van “hand-picking”). 
Tevens is de inspectie-efficiëntie ingeschat. De inspectie-efficiëntie is onder andere afhankelijk van de 
weersomstandigheden, de conditie van de toplaag (vochtig, vegetatie, vastgereden, plassen) en het 
type grond (zand, klei).  
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inspectiegaten 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 
In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond is onderzoek verricht naar de aanwezigheid 
van asbest in de bovengrond en toplaag 
 
In het kader van het verkennend onderzoek asbest in grond t.p.v. het plangebied zijn, teneinde een 
betrouwbare uitspraak te kunnen doen m.b.t. het voorkomen van asbest in de grond, elf inspectiegaten 
van 0,3 m x 0,3 m tot max. ca. 0,5 meter minus maaiveld, op a-selecte wijze, gegraven m.b.v. een 
schop. 
T.p.v. de druppelzone van de aanbouw van de middelste woonboot zijn drie inspectiegaten gegraven tot 
0.1 m-mv. 
 
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle gegraven 
inspectiegaten geprojecteerd.  
 
Het uitgegraven materiaal is volledig gezeefd over een 20 mm zeef en is gescreend op de volgende 
aspecten: 
• asbestverdachte restanten; 
• bodemsamenstelling; 
• afval- en puinrestanten. 

 
De evt. aanwezige (asbest)verdachte delen groter dan ca. 20 mm zijn per soort en per inspectiegat 
verzameld, gewogen en in gesloten plasticzakken aan het laboratorium aangeboden voor onderzoek op 
asbest.  
Van het uitgezeefde materiaal is op basis van de NEN 5707+C2 zijn representatieve mengmonsters van  
ca. 10 kg uit de fractie <20 mm verzameld uit verschillende inspectiegaten. De bemonstering van de 
fijne fractie (deeltjes <20 mm) heeft plaatsgevonden volgens tabel 8, “Minimale greep- en 
monstergrootte”, uit de NEN 5707+C2.  
 
In tabel 9 is een overzicht van inspectiegaten per terreindeel weergegeven. 
 
tabel 9: inspectiegaten 

terreindeel inspectiegaten 

plangebied (ca. 2.625 m2) G1 t/m G11 

druppelzone aanbouw (ca. 10 m2) G12 t/m G14 

 
handboringen 
 
ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 
Tevens is visueel onderzoek verricht naar de aanwezigheid van asbest in de ondergrond. 
In totaal zijn twee handboringen doorgezet tot maximaal 2.0 m-mv. Hierbij is gebruik gemaakt 
van een 12 cm edelman grondboor.  
De vrijkomende grond is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 
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monstername grond en materialen 
Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 
korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  
Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0.5 meter of per afwijkende 
bodemlaag bemonsterd. 
Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001 en 2018. 
De visueel aangetroffen asbestverdachte materialen zijn op een adequate wijze verpakt en als 
materiaalmonster aangeleverd aan het laboratorium.  
Van het gezeefde materiaal <20 mm uit niet asbestverdachte inspectiegaten is een (meng)monster 
genomen bestaande uit twintig grepen van minimaal ca. 0.5 kg. 
Evt. asbestverdachte inspectiegaten zijn afzonderlijk bemonsterd middels twintig grepen van ca. 0.5 
kg.  
 
Na inspectie zijn de gaten weer gedicht met het uitgegraven materiaal. 
 
 
3.2  Resultaten van het veldonderzoek 
 
maaiveldinspectie 
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is t.p.v. het onderzoeksgebied een inspectie van het maaiveld 
uitgevoerd.  
Tijdens de visuele inspectie van de toplaag is een ruimtelijke eenheid onderverdeeld in ‘inspectie 
stroken’ van maximaal 1.5 meter waarbij de toplaag strook voor strook in twee richtingen is 
geïnspecteerd. 
 
De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard en begroeid met vegetatie. Voorafgaand aan het 
onderzoek is de locatie gemaaid en is het maaisel opgeharkt. 
 
In tabel 10 is de inspectie-efficiëntie van het maaiveld beschreven. 
 
tabel 10: inspectie-efficiëntie maaiveld 

deelgebied inspectie-efficiëntie conditie maaiveld 

onderzoekslocatie 50-70 kort gemaaid gras 

 
Op basis van de locatie-inspectie is op het maaiveld zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen. 
 
bodemopbouw 
De profielbeschrijvingen van alle gegraven inspectiegaten en verrichte boringen met bijbehorende 
zintuiglijke waarnemingen zijn uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
 
In tabel 11 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
 
tabel 11: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0,0-1,2 zand zwak siltig bruin/grijs 

1,2-3,5 zand zwak siltig geel/grijs 

 
 
In het veld is gebleken dat het percentage bodemvreemd materiaal, fractie > 20 mm, in bodemlaag van 
0.0-ca.0.5 m-mv ter plaatse van alle inspectiegaten minder dan 50% bedraagt.  
In de gevallen met een bijmenging van <50% bodemvreemd materiaal (fractie >20 mm) is de  
NEN 5707+C2 van toepassing.   
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Zintuiglijke waarnemingen asbest 
In tabel 12 is een overzicht opgenomen van de aangetroffen asbestverdachte materialen op het 
maaiveld en in de grond. Deze waarnemingen zijn  eveneens terug te vinden op de berekening van het 
gewogen gehalte asbest in bijlage 7. 
 
tabel 12: asbest op maaiveld en inspectiegaten 

inspectiegat 

 

asbestverdacht 

materiaal 

maaiveld 

asbestverdacht materiaal 

grond in de fractie >20 mm 

diepte (m-mv) aantal gram 

maaiveld 

G1 t/m G14 

nee 

nee 

 

- 

- 

- 

- 

* =  veldvochtig 
 
 
Zintuiglijke waarnemingen overig 
Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden zijn in het uitgegraven materiaal bodemvreemde  
bijmengingen waargenomen. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn opgenomen in de boorprofielen/sleufstaten in bijlage 3. 
In onderstaande tabel 13 is een overzicht opgenomen van afwijkende waarnemingen t.a.v. aangetroffen 
overige bodemvreemde afwijkingen in de uitgegraven grond. 
 
tabel 13: zintuiglijke waarnemingen overig 

inspectiegat diepte 
m-mv 

zintuiglijke waarnemingen 

G1 t/m G14 0.0-max. 
0.6 

puinresten en/of baksteenresten, fractie >20 mm bodemvr. tussen  
ca. 0.1- max. 1.4 kg) 
 
in bijlage 3 zijn per inspectiegat de waarnemingen weergegeven  

 
Op basis van een steekproef van het uitgegraven bodemmateriaal is een in-situ dichtheid van het 
bodemmateriaal bepaald van 1.630 kg/m3. In verdere berekening is met deze bepaling gerekend.  
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4 LABORATORIUM ONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de asbestanalyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het laboratorium onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van Omegam(certificaat L086).  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I&W. 
 
 
4.1  Onderzoeksprogramma laboratorium onderzoek 
 
verkennend onderzoek asbest in grond 
Het uitgezeefde materiaal, fractie <20 mm, is onderzocht volgens NEN 5707+C2 (asbest in de fijne 
fractie). 
In totaal zijn vier grondmengmonsters van de fractie <20 mm geanalyseerd op het gehalte asbest.  
 
In onderstaande tabel 14 wordt de samenstelling van de grondmonsters, de monsternamediepte en de 
uitgevoerde analyses weergegeven. 
Er zijn geen verzamelmateriaalmonsters geanalyseerd op het gehalte asbest. 
 
tabel 14: analyse-schema 

 
monstercode inspectiegat  diepte (m-mv)   zintuiglijke  analysepakket  
           waarneming  
 
grond 

M1    G1 t/m G4  0.0-max.0.5  puin  asbest (NEN5898) 
M2    G5 t/m G8  0.0-max. 0.45 puin  asbest (NEN5898) 
M3    G9 t/m G11  0.0-max. 0.5  puin  asbest (NEN5898) 
M4  (druppelzone) G12 t/m G14 0.0-max. 0.2  puin  asbest (NEN5898) 
 
 
Opgemerkt wordt dat de fractie <500 ųm in dit stadium van het onderzoek kwalitatief is gecontroleerd om te kunnen 
vaststellen of er aanleiding bestaat om een kwantitatieve bepaling van deze fractie uit te voeren. In de fractie <500 
ųm  is geen asbest aangetroffen. 
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4.2 Toetsingscriteria asbest in grond 
 
De resultaten van het onderzoek asbest in grond worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
 
Voor asbest in grond is een interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. vastgesteld. Aan deze waarde zijn de 
gewogen asbestconcentraties (mg/kg ds) getoetst. Gewogen betekent het gehalte serpentijnasbest 
(chrysotiel) vermeerderd met tienmaal het gehalte amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet). Indien de 
gewogen asbestconcentratie in grond c.q. puin boven 100 mg/kg ds is vastgesteld, is sprake van met 
asbest verontreinigde grond c.q. puin.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. 
Indien asbest in de grond boven 100 mg/kg ds aanwezig is en deze verontreiniging vóór 1993 is 
ontstaan, is  ongeacht de omvang van de verontreiniging sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met asbest in grond. 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Het resultaat van het verkennend onderzoek is een indicatieve uitspraak over de mogelijke 
verontreiniging van het toegepaste bouw- en sloopafval of recyclinggranulaat / bodem op basis van 
verzamelde stukken asbesthoudend materiaal en (meng)monsters. Aan de hand van het verkregen 
indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek asbest al dan niet noodzakelijk is. 
Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 
getoetst aan de grenswaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 
grenswaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaarheid 
van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek.  
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Alleen als in het verkennend onderzoek de onderzoeksintensiteit (hoeveelheid geïnspecteerd materiaal 
in de gaten en aantal analyses) op hetzelfde niveau zit als in het nader onderzoek is een directe toetsing 
aan de grenswaarde mogelijk.  
Als het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de grenswaarde is het statistisch aannemelijk dat ook in 
een nader onderzoekstraject de grenswaarde niet zal worden overschreden. In deze gevallen geldt er 
geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehalte groter dan de 
helft van de grenswaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogst bepaalde waarde binnen 
een(deel)locatie of (deel)partij is hiervoor bepalend. 
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Van de bodemlagen waarin zintuiglijk asbesthoudende materialen zijn aangetroffen in de fractie >20 mm 
is een berekening gemaakt van de asbestconcentratie. Hiertoe is gebruik gemaakt van de navolgende 
formule: 
 
 Cmi=∑ (Mk x %k,I /100) / V x Ns x ds 
 
waarin: 
V (in dm3) : volume (V) van de sleuf of het gegraven gat. 
Mk (in mg) : massa van de verzamelde asbesthoudende materialen van het type "k" (bijvoorbeeld 
asbestplaatjes). 
%k,i : gemiddeld % van asbestsoort "i" (bijv. chrysotiel) in de verzamelde asbesthoudende materialen 
van type "k". 
Ns (in kg/dm3) : stortgewicht van de grond/puin. 
ds : percentage droge stof 
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4.3 Analyseresultaten en interpretatie 
 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grondmonsters, gerelateerd aan 
toetsingswaarden weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel worden de onderzoeksresultaten 
besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten opgenomen. 
 

De totale concentratie aan asbest per inspectiegat wordt conform NEN-5707+C2 bepaald door de 
concentratie visueel zichtbaar asbest in de grove zeeffractie (fractie >20 mm) te sommeren met de 
concentratie visueel niet zichtbaar asbest in de fijne zeeffractie (fractie <20 mm). 
Door het gewicht te bepalen van de evt. handmatig verzamelde asbesthoudende materialen en dit te 
delen door de massa (inhoud / soortelijk gewicht) van het betreffende inspectiegat wordt de concentratie 
asbestverdacht materiaal in het inspectiegat bepaald. Deze concentratie moet echter nog worden 
gecorrigeerd voor het percentage asbest in de materiaalmonsters dat door het laboratorium is bepaald. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is in het uitgegraven bodemmateriaal uit inspectiegat G1 in 
de  fractie <20 mm asbestverdacht materiaal waargenomen. 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen is in het uitgegraven bodemmateriaal uit de inspectiegaten 
G2 t/m G18 in de fractie <20 mm geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
 
De analyseresultaten van de grondmengmonsters zijn samen met de interpretatie opgenomen in de 
tabellen 15 t/m 17.  
 
tabel 15: resultaten asbestanalyse materiaal verzamel monsters in de fractie > 20 mm (absoluut gewicht) 

Monsteromschrijving 

(inspectiegat) 

Vorm Asbestgehalte (%) 

Serpentijn Amfibool 

chrysotiel Amosiet  crocidoliet 

(mg) (mg) (mg) 

MV (maaiveld) 

G1 t/m G14 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

Toelichting  

HB  = hecht gebonden 
 
 

tabel 16:  resultaten asbestanalyses grondmengmonsters uit de fractie <20 mm 

inspectiegat monstercode diepte 

in m-mv 

gewogen asbestconcentratie < 20 mm 

  serpentijn amfibool asbest (gewogen) 

  crysotiel amosiet crocidoliet mg/kg 

G1 t/m G4 

(grond) 

M1 0.0-0.5 - - - <0.4 

G5 t/m G8 

(grond) 

M2 0.0-0.45 - - - <0.3 

G9 t/m G11  

(grond) 

M3 0.0-0.5 - - - <0.5 

G12 t/m G14  

(grond) 

M4 0.0-0.2 1.6 - - 1.6 

*=betreft niet-hechtgebonden asbest 
 
Op de analysecertificaten staan de bovengrenzen van de analyses vermeld. Deze gelden als 
detectiegrenzen en zijn qua hoogte afhankelijk van de onderzochte monstervolumes en de 
samenstelling van de monsters. 
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tabel 17: Overschrijdingstabel resultaten totaal asbestanalyses  

inspectiegatgat 
(m-mv) 
 

Berekende asbestconcentratie 
(fractie > 20 mm) 
mg/kg d.s. (gewogen) 

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

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

gem. 
conc. 

ondergrens bovengrens gem. 
conc. 

ondergrens bovengrens gem. 
conc. 

onder 
grens 

boven- 
grens 

G1 t/m G4 
(0.0-0.5) 

- - - <0.4 - - <0.4 
(-) 

- - 

G5 t/m G8) 
(0.0-0.45) 

- - - <0.3 - - <0.3 
(-) 

- - 

G9 t/m G11) 
(0.0-0.5) 

- - - <0.5 - - <0.5 
(-) 

- - 

G12 t/m 
G14) 
(0.0-0.2) 

- - - 1.6 1.2 2.1 1.6 
(+/-) 

1.2 2.1 

toelichting  

* =gehalte is indicatief van betreffend monster is de fractie <20 mm niet onderzocht 

** = de maaiveldinspectie is indicatief, het maaiveld kon slechts beperkt worden geïnspecteerd 

-  =geen asbest aangetoond (concentratie beneden of gelijk aan de bepalingsgrens) 

+/- =concentratie boven de bepalingsgrens en beneden of gelijk aan de interventiewaarde: licht verhoogd 

+ =concentratie boven de interventiewaarde: sterk verhoogd 

n.o = niet onderzocht 

 

 

interpretatie resultaten 
 
maaiveld  
Op basis van de locatie-inspectie is op het maaiveld zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen. 
 
bovengrond (0.0 max. 0.5 m-mv) 
Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G4 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0- 
max. 0.5 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M1 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G1 t/m 
G4 uit de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.5 m-mv) is geen verhoogd gemiddeld gewogen concentratie 
asbest gemeten boven de detectiegrens gemeten. 
Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 
bovengrond t.p.v. de inspectiegaten G1 t/m G4 bedraagt <0.4 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd 
t.o.v. interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.  
De uitgegraven bovengrond uit de inspectiegaten G1 t/m G4 is niet aantoonbaar verontreinigd met 
asbest. 
 
Ter plaatse van de inspectiegaten G5 t/m G8 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0- 
max. 0.5 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M2 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G5 t/m 
G8 uit de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.45 m-mv) is geen verhoogd gemiddeld gewogen concentratie 
asbest gemeten boven de detectiegrens gemeten. 
Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 
bovengrond t.p.v. de inspectiegaten G5 t/m G8 bedraagt <0.3 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd 
t.o.v. interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.  
De uitgegraven bovengrond uit de inspectiegaten G5 t/m G8 is niet aantoonbaar verontreinigd met 
asbest. 
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Ter plaatse van de inspectiegaten G9 t/m G11 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0- 
max. 0.5 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M3 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G9 t/m 
G11 uit de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.5 m-mv) is geen verhoogd gemiddeld gewogen concentratie 
asbest gemeten boven de detectiegrens gemeten. 
Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 
bovengrond t.p.v. de inspectiegaten G9 t/m G11 bedraagt <0.5 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd 
t.o.v. interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.  
De uitgegraven bovengrond uit de inspectiegaten G9 t/m G11 is niet aantoonbaar verontreinigd met 
asbest. 

 
druppelzone aanbouw 
toplaag (0,0-max. 0,2 m-mv) 
Ter plaatse van de inspectiegaten G12 t/m G14 is in de uitgegraven grond (bodemlaag tussen 0.0-max. 
0.2 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
In het geanalyseerde toplaagmengmonster M4 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G12 t/m 
G14 uit de bodemlaag tussen 0.0 en max. 0.2 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 
gemeten van 1.6 mg/kg d.s.  
 
Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de toplaag 
t.p.v. de inspectiegaten G12 t/m G14 bedraagt ter indicatie 1.6 mg/kg d.s en is daarmee  
verhoogd t.o.v. de detectiegrens, het gemeten gehalte is niet verhoogd t.o.v. het criterium voor nader 
onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) en de interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.  
De uitgegraven toplaag uit de inspectiegaten G12 t/m G14 is verontreinigd met asbest onder de 
interventiewaarde. 
 
ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 
fractie >20 mm 
Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit inspectiegat G3 en G10 
zijn in de ongeroerde ondergrond visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
fractie <20 mm 
Van de ongeroerde ondergrond zijn in deze fase van het onderzoek geen grondmonsters geanalyseerd 
op de fractie <20 mm. Omdat geen asbestverdacht materiaal (met fractie > 20 mm) in de ongeroerde 
ondergrond is aangetroffen is de verwachting dat er geen asbest met fractie < 20 mm in de ongeroerde 
ondergrond aanwezig is. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek asbest in grond worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
maaiveld  
Op basis van de locatie-inspectie is op het maaiveld zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen. 
 
bovengrond (0.0 max. 0.5 m-mv) 
Ter plaatse van de inspectiegaten G1 t/m G4 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0- 
max. 0.5 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M1 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G1 t/m 
G4 uit de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.5 m-mv) is geen verhoogd gemiddeld gewogen concentratie 
asbest gemeten boven de detectiegrens gemeten. 
Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 
bovengrond t.p.v. de inspectiegaten G1 t/m G4 bedraagt <0.4 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd 
t.o.v. interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.  
De uitgegraven bovengrond uit de inspectiegaten G1 t/m G4 is niet aantoonbaar verontreinigd met 
asbest. 
 
Ter plaatse van de inspectiegaten G5 t/m G8 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0- 
max. 0.5 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M2 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G5 t/m 
G8 uit de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.45 m-mv) is geen verhoogd gemiddeld gewogen concentratie 
asbest gemeten boven de detectiegrens gemeten. 
Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 
bovengrond t.p.v. de inspectiegaten G5 t/m G8 bedraagt <0.3 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd 
t.o.v. interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.  
De uitgegraven bovengrond uit de inspectiegaten G5 t/m G8 is niet aantoonbaar verontreinigd met 
asbest. 
 
Ter plaatse van de inspectiegaten G9 t/m G11 is in de uitgegraven bovengrond (bodemlaag tussen 0.0- 
max. 0.5 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
In het geanalyseerde bovengrondmengmonster M3 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G9 t/m 
G11 uit de bodemlaag tussen 0.0-max. 0.5 m-mv) is geen verhoogd gemiddeld gewogen concentratie 
asbest gemeten boven de detectiegrens gemeten. 
Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de 
bovengrond t.p.v. de inspectiegaten G9 t/m G11 bedraagt <0.5 mg /kg d.s en is daarmee niet verhoogd 
t.o.v. interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.  
De uitgegraven bovengrond uit de inspectiegaten G9 t/m G11 is niet aantoonbaar verontreinigd met 
asbest. 

 
druppelzone aanbouw 
toplaag (0,0-max. 0,2 m-mv) 
Ter plaatse van de inspectiegaten G12 t/m G14 is in de uitgegraven grond (bodemlaag tussen 0.0-max. 
0.2 m-mv) in de fractie >20 mm zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal waargenomen.   
In het geanalyseerde toplaagmengmonster M4 (zeeffractie < 20 mm) van de inspectiegaten G12 t/m 
G14 uit de bodemlaag tussen 0.0 en max. 0.2 m-mv) is een gemiddeld gewogen concentratie asbest 
gemeten van 1.6 mg/kg d.s.  
 
Het totale gemiddeld indicatief gewogen gehalte asbest (fractie <20 mm + fractie >20 mm) in de toplaag 
t.p.v. de inspectiegaten G12 t/m G14 bedraagt ter indicatie 1.6 mg/kg d.s en is daarmee  
verhoogd t.o.v. de detectiegrens, het gemeten gehalte is niet verhoogd t.o.v. het criterium voor nader 
onderzoek (> 50 mg/kg d.s.) en de interventiewaarde (100 mg/kg d.s) voor asbest.  
De uitgegraven toplaag uit de inspectiegaten G12 t/m G14 is verontreinigd met asbest onder de 
interventiewaarde. 
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ondergrond (0.5-2.0 m-mv) 
fractie >20 mm 
Op basis van de uitgevoerde inspectie van het opgeboorde materiaal uit inspectiegat G3 en G10 
zijn in de ongeroerde ondergrond visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
fractie <20 mm 
Van de ongeroerde ondergrond zijn in deze fase van het onderzoek geen grondmonsters geanalyseerd 
op de fractie <20 mm. Omdat geen asbestverdacht materiaal (met fractie > 20 mm) in de ongeroerde 
ondergrond is aangetroffen is de verwachting dat er geen asbest met fractie < 20 mm in de ongeroerde 
ondergrond aanwezig is. 
 
toetsing hypothese 

Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als verdacht 
voor asbest aangemerkt. 
Uit het onderzoek is gebleken dat de toplaag onder de druppelzone van de aanbouw t.p.v. de 
inspectiegaten G12 t/m G14 een indicatief gehalte asbest <100 mg/ kg d.s (gehalten asbest onder 
de interventiewaarde) bevat. 
 
De grond t.p.v. de overige inspectiegaten is niet aantoonbaar verontreinigd is met asbest. 
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt de vooraf gestelde onderzoekshypothese “verdacht”  
aanvaard. 
 
afwijkingen t.o.v. de normen en werkzaamheden 
Er hebben bij de uitvoering van veldwerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen BRL SIKB 2001 en 2018. 
 
Er hebben bij de uitvoering van analysewerkzaamheden geen afwijkingen plaatsgevonden t.o.v. de 
geldende protocollen AS3000 en/of overige geldende analysemethoden. 
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aanbevelingen 

●1) 
In de grond tot meest ca. 0.5 m-mv zijn puin-, baksteenresten waargenomen. Bij evt. grondwerk dient 
rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van deze bijmengingen. Mogelijk kunnen de 
bijmengingen middels het zeven van de grond meest verwijderd worden. 
Bij ontgraving en verwerking van (puinhoudende) grond dient men altijd alert te zijn op de eventuele 
aanwezigheid van asbest(nesten) welke niet in dit onderzoek zijn ontdekt. Bij het aantreffen van asbest 
tijdens grondwerk dienen veiligheidsmaatregelen getroffen te worden.  
 
●2) 
Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden conform 
de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden vastgesteld na 
overleg met de betrokken overheidsinstanties. 
Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
 
Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld voor 
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om onderzoek 
naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van grond.  
In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De in 
dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek naar 
PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. 
hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.   
 
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet  
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond 
“achtergrondwaarde”.  
  
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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algemeen/aanbevelingen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op een deel van de percelen sectie K nrs. 1229 (ged.), 
1364 (ged.), 1634 (ged.) en  2106 (ged.), langs De Voorde te De Groeve. Het onderhavige onderzoek 
heeft alleen betrekking gehad op het terreindeel zoals weergegeven in bijlage 2.  
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan omtrent de evt. 
aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem t.p.v. niet onderzochte terreindelen, onder 
gesloten verharding en onder aanwezige bebouwing en in niet verkende/onderzochte bodemlagen etc.  
 
Bij herinrichting van de locatie dient rekening gehouden te worden met de plaatselijke aanwezigheid van 
puinresten in de bodem. Bij ontgraving en verwerking van (puinhoudende) grond dient men altijd alert te 
zijn op de eventuele aanwezigheid van asbest(nesten). Bij het aantreffen van asbest tijdens grondwerk 
dienen veiligheidsmaatregelen getroffen te worden. 
 
T.a.v. historische informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen niet altijd 
zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Sigma Bouw & Milieu 
afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan voor de juistheid en 
volledigheid van de verzamelde historische informatie. 
In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten in het betreffende 
mengmonster. 
 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door het 
steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Asbestonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd middels het steeksproefgewijs bemonsteren 
van al dan niet verdachte bodemlagen. Vanwege de steekproefsgewijze benadering is niet uit te sluiten 
dat er lokaal afwijkingen voorkomen. Hoewel tijdens het onderzoek naar een zo groot mogelijke 
representativiteit is gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale verontreinigingen met 
asbest niet in dit onderzoek zijn aangetroffen. Het kan op basis van dit onderzoek niet uitgesloten 
worden dat zich op de locatie asbestverontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is aangetroffen.  
Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal inspectiegaten en een beperkt aantal 
analyses. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat vooral asbestverontreinigingen zeer 
heterogeen verdeeld kunnen zijn. Bij asbestverontreinigingen is de kans een verontreinigingskern te 
missen daarom groot. Er is derhalve altijd een zeker risico op het onverwacht aantreffen van hogere 
concentraties asbest. 
Een verkennend bodemonderzoek asbest in grond geeft nooit volledige zekerheid omtrent de aan- of 
afwezigheid van asbest in de bodem ter plaatse van een locatie.  
Het kan op basis van dit onderzoek mede gezien het heterogene karakter van het onderzoek niet 
worden uitgesloten dat binnen het onderzoeksgebied plaatselijk kernen met verhoogde 
asbestconcentraties (asbestnesten, begraven asbesthoudend materiaal ed.) aanwezig zijn.  
Het uitgevoerde bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De resultaten van het 
onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt. Indien asbest in de bodem 
verweerd of beschadigd, kan dit van invloed zijn op de huidige risicobeoordeling en geschiktheid van de 
locatie. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen/schade 
dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit beslissingen welke 
worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige onderzoek als in de 
praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek vermeld.  
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onderzoek Percelen sect ie  K nrs.  1 2 2 9 , 1 3 6 4 , 1 6 3 4 , 2 1 0 6  langs De Voorde De Groeve
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datum 0 9 -1 2 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4
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G1 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 1.4 kg, schep

-40

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep

1

G1 0 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.2 kg, schep

-40

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep

-60

-110

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

-110

-120

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

-120

-160

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

-160

-170

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

-170

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, sterk 
hum eus, donker bruin, edelm an

1

G1 1 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

0

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.7 kg, schep

-30

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

-40

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20m m : 0.6 kg , schep

-60

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, schep

1

G1 2 . st rooisel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-10
resten hout , schep

-10

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.05 kg, schep

1
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G1 3 . st rooisel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-10
resten hout , schep

-10

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.1 kg, schep

1

G1 4 . st rooisel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0 0

-30

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.1 kg, schep

1

G2 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-45

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.7 kg, schep

-45

-70

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep

1

G3 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-45

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.8 kg, schep

-45

-90

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep

-90

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, edelm an

-130

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, grijs, 
beige, edelm an

1
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G4 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

0

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.55 kg, schep

-60

-100

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep

1

G5 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.3 kg, schep

-40

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep

1

G6 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-45

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.25 kg, schep

-45

-70

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep

1

G7 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-15

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.1 kg, schep

-15

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

1
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G8 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-20

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.1 kg, schep

-20

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal grijs, geel, schep

1

G9 . gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-40

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, resten 
puin fract ie >  20 m m : 0.2 kg, schep

-40

-60

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal bruin, grijs, schep

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Ons kenmerk : Project 966856
Validatieref. : 966856_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO
Bijlage(n) : 6 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 20 november 2019

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstercode : 6151740
Uw referentie : M1, M1: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 15-11-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16010 g
Droge massa aangeleverde monster : 14889 g
Percentage droogrest : 93,0 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 13562,0 92,5 17,4 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 305,0 2,1 64,9 21,28 0 0,0
1-2 mm 234,2 1,6 76,6 32,71 0 0,0
2-4 mm 168,8 1,2 168,8 100,00 0 0,0
4-8 mm 182,2 1,2 182,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 213,9 1,5 213,9 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 14666,1 100,0 723,8 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 0,3 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 <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 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: <0,4 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 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 966856
Project omschrijving : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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: NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO Ref.: 966856_certificaat_v1



Monstercode : 6151741
Uw referentie : M2, M2: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.A.
Datum geanalyseerd : 18-11-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15800 g
Droge massa aangeleverde monster : 12356 g
Percentage droogrest : 78,2 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 11300,6 93,1 12,5 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 204,5 1,7 56,7 27,73 0 0,0
1-2 mm 348,9 2,9 144,3 41,36 0 0,0
2-4 mm 135,6 1,1 135,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 76,3 0,6 76,3 100,00 0 0,0
8-20 mm 78,6 0,6 78,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12144,5 100,0 504,0 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 0,2 0,0 0,0 0,2 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 <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 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: <0,3 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 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 966856
Project omschrijving : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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: NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO Ref.: 966856_certificaat_v1



Monstercode : 6151742
Uw referentie : M3, M3: 0-50
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.K.
Datum geanalyseerd : 18-11-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14600 g
Droge massa aangeleverde monster : 12790 g
Percentage droogrest : 87,6 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 11874,1 94,3 12,6 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 71,1 0,6 19,0 26,72 0 0,0
1-2 mm 205,1 1,6 57,7 28,13 0 0,0
2-4 mm 106,3 0,8 106,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 115,2 0,9 115,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 216,3 1,7 216,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12588,1 100,0 527,1 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 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 966856
Project omschrijving : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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: NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO Ref.: 966856_certificaat_v1



Monstercode : 6151743
Uw referentie : M4 (druppelzone), Druppelzone: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd : 19-11-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12120 g
Droge massa aangeleverde monster : 9696 g
Percentage droogrest : 80,0 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 8478,3 89,1 13,4 0,16 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 136,6 1,4 30,5 22,33 0 0,0
1-2 mm 279,0 2,9 121,5 43,55 0 0,0
2-4 mm 128,1 1,3 128,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 192,5 2,0 192,5 100,00 2 82,2
8-20 mm 280,9 3,0 280,9 100,00 0 0,0
>20 mm 16,6 0,2 16,6 100,00 0 0,0
Totaal 9512,0 100,0 783,5 2 82,2

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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,6 1,2 2,1 1,6 1,2 2,1 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 1,6 1,2 2,1 1,6 1,2 2,1 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 0,9 0,0 0,9
niet hecht 0,8 0,0 0,8

totaal afgerond 1,6 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,6 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 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 966856
Project omschrijving : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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: NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO Ref.: 966856_certificaat_v1



Monstercode : 6151743
Uw referentie : M4 (druppelzone), Druppelzone: 0-20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/11/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm
isolatie niet hecht chrysotiel 30-60

cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 5 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 966856
Project omschrijving : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

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: NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO Ref.: 966856_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 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 966856
Project omschrijving : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO Ref.: 966856_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6151740 M1, M1: 0-50 M1 0.0-0.5 1529419MG

6151741 M2, M2: 0-50 M2 0.0-0.5 1539111MG

6151742 M3, M3: 0-50 M3 0.0-0.5 1539290MG

6151743 M4 (druppelzone), Druppelzone: 0-20 Druppelzon 0.0-0.2 1529416MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 966856
Project omschrijving : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO Ref.: 966856_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 : 966856
Project omschrijving : 19-M9146-Percelen sectie K nrs. 1229
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NAXA-HIBI-ZXGA-OMAO Ref.: 966856_certificaat_v1



BIJLAGE 5   

 

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 

 
 

 

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 12-11-2019 
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hechtgebonden asbest 
Hechtgebonden asbest is asbesthoudend materiaal waarin de asbestvezels zodanig goed zijn 
gebonden dat ze onder normale omstandigheden niet of nauwelijks vrijkomen. Voorbeelden hiervan 
zijn asbestcement golfplaten, asbestboard en asbesthoudende vinyltegels. Volgens de NEN5707 is 
hechtgebondenheid een factor die aangeeft hoe goed (slecht) asbestvezels in een materiaal zijn 
gebonden. De hechtgebondenheid wordt uitgedrukt in een kwaliteitsfactor die wordt bepaald d.m.v. de 
zogenaamde glaspareltest (zie hiervoor de NEN5896). In hoofdstuk 10 van de NEN5707 wordt de 
analyse op asbest beschreven. Hierin wordt aangegeven dat de hechtgebondenheid wordt bepaald 
door aangetroffen asbesthoudende materialen te vergelijken met referentiemateriaal waarvan de 
hechtgebondenheid bekend is. Dit veronderstelt dat vastgesteld kan worden wat het uitgangsmateriaal 
was. Vaak is dit in de bodem niet meer herkenbaar. 
 
niet-hechtgebonden asbest 
Niet-hechtgebonden asbest is asbesthoudend materiaal waarin de asbestvezel zodanig slecht is 
gebonden dat ze onder normale omstandigheden makkelijk vrij kunnen komen. Voorbeelden hiervan 
zijn spuitasbest, asbesthoudend isolatie- en pakkingsmateriaal en de onderlaag van asbesthoudend 
vinylzeil. 
 
serpentijn asbest: 
Tot deze groep asbestsoorten hoort chrysotiel (wit asbest). De chrysotiel structuur bestaat uit een 
dubbellaag. De beide lagen passen niet exact op elkaar, waardoor de structuur enigszins oprolt om 
lange, holle buizen te vormen (fibrillen). De verbindingen tussen de lagen zijn zwak, waardoor 
chrysotiel asbestvezels een goede flexibiliteit bezitten. De chrysotiel vezel heeft de neiging om in de 
breedte te splitsen. De vezel wordt dan korter, maar houdt dezelfde diameter. 
 
amfibool asbest: 
Tot deze groep horen onder meer crocidoliet (blauw asbest) en amosiet (bruin asbest). Ze hebben 
een andere vezelstructuur dan chrysotiel. Amfiboolvezels zijn massief, ruitvormig van doorsnede en 
minder flexibel dan de chrysotiele vezels. Ze hebben de neiging tot het afsplitsen van kleine, zeer 
scherpe splinters. De amfibole vezels hebben eerder de neiging om in de lengterichting af te splitsen. 
Daardoor ontstaan vezels met dezelfde lengte maar met een kleinere diameter. 
 
schadelijke vezel 
Vezels vormen een gevaar voor de gezondheid als ze bepaalde afmetingen hebben. Het gaat om 
vezels die: 
- langer zijn dan 5 μm 
- dunner zijn dan 3 μm 
- een lengte-dikte verhouding hebben van minimaal 3:1 
Losse asbestvezels vormen een groter risico voor de volksgezondheid omdat de vezels makkelijk het 
lichaam kunnen binnendringen via de longwand. Met name de amfibole vezels zijn dermate scherp 
zijn dat ze de cellen van de longwand voortdurend irriteren. De schadelijke vezels kunnen niet 
ingekapseld worden door het lichaam om afgevoerd te worden. 
 
boven- en ondergrens 
Iedere onderzochte zeeffractie wordt, na drogen, gewogen. De aanwezige fragmenten asbest worden 
geïdentificeerd. Bij de identificatie van het asbest wordt een concentratierange (onder- en 
bovengrens) gerapporteerd (bijv. 30-45 % CHR). Het gemiddelde van deze range (37,5 %) bepaalt het 
totale asbestgehalte in de grond. De laagste concentratie (30 %) bepaalt de ondergrens en de 
hoogste concentratie (45 %) de bovengrens. 
Naast de benadering van het asbestgehalte in een asbesthoudend materiaal is tevens het aantal 
asbesthoudende deeltjes in de zeeffracties van invloed op de bepalingsgrenzen. Middels de 
Poissonstatistiek wordt de kans dat aanwezige asbestdeeltjes niet gedetecteerd worden bij de 
screening, ondervangen. Dit wordt uitgedrukt in een bepalingsondergrens en -bovengrens. 
Indien er in de onderzochte zeeffracties geen asbest is aangetoond, wordt van de zeeffracties kleiner 
dan 8 mm de bovengrens van het 95 % betrouwbaarheidsinterval berekend. Als standaard 
asbestdeeltje wordt asbestcement met 10-15 % gewichtsprocent chrysotiel gebruikt. 
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polarisatiemicroscoop 
Een lichtmicroscoop waarmee asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van kenmerkende 
optische eigenschappen zoals: brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in 
gepolariseerd licht. De polarisatiemicroscoop werkt met doorvallend licht bij vergrotingen van 100 tot 
500 maal; bij dergelijke vergrotingen kunnen afzonderlijke vezels of vezelbundels worden 
waargenomen (conform NEN5896). 
 
stereomicroscoop 
Een lichtmicroscoop waardoor het object met opvallend licht wordt bekeken via twee objectieven en 
oculairs, elk onder een iets afwijkende hoek bij vergrotingen van 10 tot 60 maal. Verschillende 
beeldpunten worden op het netvlies samengevoegd, hetgeen een stereoscopisch beeld geeft. 
 
scanning Elektronen Microscopie in combinatie met röntgenmicroanalyse (SEM/EDX) 
SEM/EDX is een methode voor de detectie en identificatie van asbestvezels. Met SEM/EDX kunnen 
asbestvezels worden gekarakteriseerd op grond van morfologische kenmerken en 
elementensamenstelling. Daarnaast kunnen vezeltellingen worden uitgevoerd op goud gecoate 
‘Nuclepore’-filters, waarbij op een aantal willekeurig over het oppervlak gekozen beeldvelden de 
aanwezige vezels worden geteld, gemeten en geïdentificeerd. 
 
NEN5707 (fijne fractie) 
Alle mengmonsters (fijne fractie) zijn in het laboratorium volledig in behandeling genomen en 
kwantitatief middels stereo- en polarisatie-microscopie conform NEN5707 geanalyseerd op de 
aanwezigheid van asbest(houdende materialen). De voorbehandeling is uitgevoerd conform AP04. 
Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform NEN5707 worden de mengmonsters in 
een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens gewogen. De monsters worden gezeefd over 6 
zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 
1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie (gedeeltelijk) 
gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezelbundels. 
Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en conform NEN5896 
geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per kg 
droge grond bepaald. 
 

NEN5897 (fijne fractie) 
Alle mengmonsters (fijne fractie) zijn in het laboratorium volledig in behandeling genomen en 
kwantitatief middels stereo- en polarisatie-microscopie conform NEN5897 geanalyseerd op de 
aanwezigheid van asbest(houdende materialen). De voorbehandeling is uitgevoerd conform AP04. 
Bij een kwantitatief onderzoek van grondmonsters conform NEN5707 worden de mengmonsters in 
een oven gedroogd tot constant gewicht en vervolgens gewogen. De monsters worden gezeefd over 6 
zeven met maaswijdtes van 16 mm, 8 mm, 4 mm, 2 mm, 
1 mm en 500 m. De zeeffracties worden met behulp van optische microscopie (gedeeltelijk) 
gescreend op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen en asbestvezelbundels. 
Bij aantreffen van verdachte materialen en vezelbundels worden deze gewogen en conform NEN5896 
geanalyseerd middels optische microscopie. Vervolgens wordt het gehalte aan asbestvezels per kg 
droge grond bepaald. 
 
NEN5896 (materiaal(verzamel)monsters) 
Alle materiaal(verzamel)monsters (grove fractie) zijn in het laboratorium middels optische technieken 
conform NEN5896 geanalyseerd. De optische analysetechniek maakt gebruik van dispersiekleuring 
van één of meerdere uit de matrix (lijm, cement, stof etc.) geïsoleerde vezelbundels. Na de kleuring 
wordt een vezelbundel met behulp van polarisatiemicroscopie volgens de Mc Crone methode 
geïdentificeerd naar soort asbest. Het percentage asbest dat in het asbesthoudende materiaal 
aanwezig is, wordt stereomicroscopisch afgeschat. Daarnaast wordt de massa van de monsters 
bepaald. 
 
NEN5707 (respirabele fractie) 
De kleinste zeeffractie (respirabele fractie) van een gedroogd en gezeefd representatief mengmonster 
dat met behulp van Scanning Electronen Microscopie (SEM) onderzocht op de aanwezigheid van 
visueel niet-waarneembareasbestvezels. 
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NOTITIE 

Gemeente Tynaarlo 

Postbus 5 
9480 AA Vries 

 
 
 
DATUM: 23 januari 2020 

ONS KENMERK: 20-0010/20.00334/HelSc 
UW KENMERK: - 
AUTEUR:  
PROJECTLEIDER:  

STATUS: definitief 
CONTROLE: 

 

AERIUS - berekening stikstofdepositie Oostermoersevaart 
te De Groeve 

Bureau Waardenburg heeft in opdracht van Gemeente Tynaarlo een stikstofberekening 
uitgevoerd met de AERIUS Calculator (dd. 15 januari 2020) in verband met het 
planologisch regelen – legaliseren – van 5 woonboten in de Oostermoersevaart te De 
Groeve. Deze woonboten zijn op grond van het geldend bestemmingsplan niet toegestaan.   
Voorliggende notitie doet verslag van de bevindingen.. 

Conclusie 

Als gevolg van het gebruik van de woonboten te De Groeve is er geen sprake van een 
bijdrage aan de stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitattypen in nabijgelegen 
Natura 2000-gebieden. Negatieve effecten op deze Natura 2000-gebieden als gevolg van 
een bijdrage aan de stikstofdepositie zijn uitgesloten. 
 
Deze conclusie wordt hieronder toegelicht.  
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Plangebied 

De woonboten liggen in de Oostermoersevaart nabij de N386 te De Groeve. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is het Zuidlaardermeergebied op 300 meter afstand, 
gevolgd door het Drentsche AA-gebied op 3,5 km afstand. De afstand tot de overige Natura 
2000-gebieden is groter dan 10 km.  

Afbeelding 1  Ligging plangebied (rood omkaderd) (Esri Nederland, Community Map 
Contributors) 

Omschrijving project 

Informatie over de voorgenomen ingreep is aangeleverd door Gemeente Tynaarlo. In 
bijlage 1 is toegelicht welke gegevens zijn gebruikt en welke aannames zijn gedaan voor 
de AERIUS-berekening. 
 
Realisatiefase 
Van een realisatiefase is geen sprake omdat de woonboten al in de vaart liggen.  
 
Gebruiksfase   
De gebruiksfase bestaat uit de bewoning van de woonboten en de verkeersbewegingen 
die hierbij horen. Er zijn geen specifieke emissie waardes voor de bewoning van 
woonboten bekend. Hierdoor is uitgegaan van dezelfde emissie als een vrijstaande 
woning. Om enig verschil ten gunste van de berekening op te heffen is van een worst case 
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benadering uitgegaan. Hierbij is gekozen om van de emissiewaarden van 10 vrijstaande 
woningen uit te gaan (Tabel 1).  
 
Tabel 1 Input Aerius berekening 

Emissiebron NOx 

5 woonboten (10 vrijstaande woningen) 30,3 kg/j 

Licht woonverkeer 0,9 kg/j 

Resultaat berekening 

Gebruiksfase  
Het gebruik van de woonboten levert geen bijdrage aan de stikstofdepositie op stikstof 
gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-gebieden (zie Bijlage I).  

Aanbevelingen 

Als gevolg van het gebruik van de woonboten is er geen sprake van een bijdrage aan de 
stikstofdepositie op voor stikstof gevoelige habitattypen in nabijgelegen Natura 2000-
gebieden. Negatieve effecten op deze Natura 2000-gebieden als gevolg van een bijdrage 
aan de stikstofdepositie zijn daarmee uitgesloten. Deze notitie met de AERIUS-berekening 
kan worden voorgelegd aan het bevoegd gezag. 
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met  
 
  
Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv 
 
 

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 
  



 

Notitie AERIUS - berekening stikstofdepositie Oostermoersevaart te De Groeve. 

5 

Bijlage AERIUS – rapportage 

 



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

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

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

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

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

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RjDono6Latq9 (16 januari 2020)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Tynaarlo De Voorde, 9473TW De Groeve

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Woonboten de Groeve RjDono6Latq9

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 januari 2020, 13:54 2020 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 31,25 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

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

Toelichting Gebruik woonboten te Groeve

RjDono6Latq9 (16 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Woonboten de Groeve
Plan | Plan

- 30,30 kg/j

Woonverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RjDono6Latq9 (16 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Woonboten de Groeve
Locatie (X,Y) 243491, 570144
NOx 30,30 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Woningen
(nieuwbouw):
Vrijstaande woning

Woonboten 10,0 NOx 30,30 kg/j

Naam Woonverkeer
Locatie (X,Y) 243500, 570168
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 43,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RjDono6Latq9 (16 januari 2020)Resultaten Situatie 1

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

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2019A_20200113_49aab7f583

Database versie 49aab7f583

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

RjDono6Latq9 (16 januari 2020)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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datum 8-5-2019
dossiercode    20190508-33-20530

VOORLOPIGE UITGANGSPUNTEN NOTITIE WATERTOETS - wateradvies

U heeft het Waterschap Hunze en Aa's geïnformeerd over het plan Oostermoerse Vaart De Groeve door gebruik te maken van de digitale
watertoets (www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van de watertoets moet
worden doorlopen. Dit houdt in dat het waterschap Hunze en Aa's een maatwerk wateradvies moet maken. Vooralsnog ontvangt u van ons
een voorlopige standaard uitgangspuntennotitie. Deze notitie zal op basis van uw plan nader uitgewerkt worden. U ontvangt binnen 6 weken
het de definitieve uitgangspuntennotitie voor dit plan.

PLAN: Oostermoerse Vaart De Groeve
------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving:
Aan de Oostermoerse Vaart in De Groeve liggen op dit moment vijf woonschepen. Deze schepen zijn op grond van het geldend
bestemmingsplan niet toegestaan. De schepen aan de Oostermoerse Vaart hebben een gedoogbeschikking gekregen waarin een persoonlijk
recht aan de bewoners is toegekend om ter plaatse te blijven liggen. Het bestemmingsplan bevat de planologisch-juridische regeling om deze
vijf woonschepen te legaliseren.

Oppervlakte plangebied: 8461 m2 

Toename verharding in plangebied: 0 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvrager / initiatiefnemer:

Bügel Hajema
Vaart NZ 48-50
9401 GN Assen

@bugelhajema.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeente Tynaarlo:

0592 - 266 662
@tynaarlo.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------



Waterschap Hunze en Aa's

(0598) 69 3248
@hunzeenaas.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte 

Het klimaat is aan het veranderen. De gevolgen zijn ook in onze omgeving merkbaar. Regenbuien worden extremer. Er valt in een korte
periode meer regen, maar ook nattere winters en drogere zomers komen steeds vaker voor. Ook stijgt de zeespiegel, waardoor waterafvoer
naar zee minder eenvoudig wordt en dijken moeten worden verhoogd. Op sommige plaatsen in ons beheergebied hebben we te maken met
bodemdaling. Ook bij ruimtelijke plannen dient men hiermee rekening te houden. Gevolgen van extreme neerslag- gebeurtenissen mogen
geen wateroverlast veroorzaken, er moet voldoende water zijn ingeval van lange perioden met droogte en het watersysteem dient voldoende
veilig te zijn.

Op grond van paragraaf 3.1, in het Besluit Ruimtelijke Ordening, moeten ruimtelijke plannen worden afgestemd met o.a. de waterschappen.
Hiervoor moet bij het waterschap Hunze en Aa's het proces van de digitale watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het
om het hele proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Hunze en Aa's beoordeelt wat de invloed van het plan op de waterhuishouding is en
geeft een wateradvies.

Waterparagraaf

In het kader van de ontwikkelingen van dit plan dient overleg gevoerd te worden met waterschap Hunze en Aa's. De wijze waarop de
aanvrager het waterschap informeert over ruimtelijke plannen en om advies vraagt, hangt sterk af van de aard van het plan. In de
waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd worden beschreven.
Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.

Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze
en in criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan. In de waterparagraaf van het bestemmingsplan dienen zowel de
huidige- als toekomstige relevante thema's te worden beschreven. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die in de
waterparagraaf kunnen worden meegenomen: veiligheid, wateroverlast, afvalwater & riolering, grondwater & ontwatering, peilen &
drooglegging, waterkwaliteit & volksgezondheid, inrichting watersysteem, natuur & ecologie en bodemdaling.

Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden. Het waterschap streeft er naar om de
ingrepen binnen een peilgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die met een specifiek instrument geregeld kunnen worden, worden in
de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld. In het afgegeven advies wordt wel verwezen naar de regelstellende instrumenten zoals, de
Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, Besluit lozen buiten inrichtingen, Besluit bodemkwaliteit, peilbesluit, gemeentelijke
verordening, watervergunning.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema veiligheid

In het Beheerplan 2010-2015 van het waterschap Hunze en Aa's zijn beleidsdoelen geformuleerd op het gebied van veiligheid.



Levensbedreigende situaties voor mensen mogen niet plaatsvinden; voor dieren proberen we die zoveel mogelijk te voorkomen. We zorgen
ervoor dat de zeedijk en de boezem nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm. Voor overstroming vanuit zee is de
norm een gemiddelde overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 4000 per jaar. Voor overstroming vanuit de boezem is de norm een
gemiddelde overschrijdingsfrequentie van 1 keer per 100 per jaar.

(Boezem)kaden 
Secundaire waterkeringen (boezemkaden, regionale kaden en overige kaden) vallen qua beheer en onderhoud onder de verantwoordelijkheid
van het waterschap. Indien wegen en/of (fiets)paden op de kaden zijn gelegd ligt de onderhoudsverantwoordelijkheid van deze wegen en/of
(fiets)paden bij de wegbeheerder. Omdat paden en wegen over kaden obstakels kunnen vormen wanneer kaden opgehoogd moeten worden,
zal terughoudend omgegaan worden met het verlenen van ontheffingen.

Voor veiligheid tegen het bezwijken van boezemkaden hebben Provinciale Staten in 2005 een veiligheidsnorm van 1 keer per 100 per jaar
vastgesteld.

Aan weerszijden van de secundaire waterkering ligt een beschermingszone van 5 meter, die dient ter bescherming van deze kering. Binnen
deze zone is voor het uitvoeren van werkzaamheden een watervergunning nodig. In de  keur van het waterschap is aangegeven voor welke
werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is. In de bijlagen van de keur zijn voor verschillende dwarsprofielen van kaden de
beschermingszones ingetekend.

De vergunningencheck van het omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de
Waterwet.

Bergingsgebied 
Om het gewenste veiligheidsniveau voor de boezem te behalen zijn verschillende bergingsgebieden aangewezen. Bergingsgebieden kunnen
bij extreem hoog water op de boezem onder water gezet worden door water in te laten vanuit de boezem. Bergingsgebieden kunnen vaker
dan 1 x per 100 jaar (kans groter dan 1 procent per jaar) ingezet worden en noodbergingsgebieden worden gemiddeld eens in de 100 jaar of
minder vaak ingezet (kans 1 procent per jaar of kleiner). Bergingsgebieden vallen onder de werking van de keur en moeten in
bestemmingsplannen bestemd worden als bergingsgebied. Het waterschap moet direct worden betrokken bij iedere vorm van
bestemmingswijziging, functieverandering of enige andere vorm van gebiedsontwikkeling binnen deze gebieden.

Overstromingskans vanuit de boezem
Voor het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's is onderzocht welke gebieden overstromingsgevoelig zijn vanuit de boezem. Het
plangebied Oostermoerse Vaart De Groeve ligt (deels) in een overstromingsgevoelig gebied. Nieuwe woningen, bedrijven en andere
infrastructuur moeten bij voorkeur op de hogere gronden worden gebouwd. Als er toch wordt gekozen om in de lagere delen te bouwen, is
het raadzaam om overstromingsbestendig te bouwen. Dat kan op de volgende manieren:

● de bouwlocatie ophogen tot het verwachte overstromingsniveau (de gehele locatie of alleen de bebouwing en/of de wegen)
● de bouwlocatie ophogen ten opzichte van de omgeving (bijvoorbeeld 0,5 m)
● de gebouwen bestendig tegen overstromingen maken
● drijvend of op palen bouwen
● een robuuste (bebouwbare) dijk aanbrengen ter bescherming van de bouwlocatie

Bij de inrichting van bouwlocaties in overstromingsgevoelige gebieden moeten gemeenten aandacht besteden aan vluchtroutes die voldoende
hoog liggen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema wateroverlast

Het waterschap zorgt voor het functioneren van het watersysteem. Het watersysteem moet nu, maar ook op de lange termijn, goed
functioneren. Het watersysteem moet zodanig zijn dat de inundatienormen niet worden overschreden bij toekomstige veranderingen zoals



klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Dit is gebaseerd op het principe van
niet-afwentelen, zowel bestuurlijk, financieel en geografisch, in de tijd op elk schaalniveau. Er zijn landelijke werknormen (Nationaal
Bestuursakkoord Water) opgesteld voor wateroverlast. Het gaat hierbij om wateroverlast, die ontstaat door inundatie vanuit oppervlaktewater
als gevolg van lokale neerslag. De normen zijn uitgedrukt in de kans dat het peil van het oppervlaktewater het niveau van het maaiveld
overschrijdt.

Grondgebruikstype
Maaiveldcriterium Inundatienorm (1/jaar)

grasland 5 procent 1/10

akkerbouw 1 procent 1/25

hoogwaardige land- en tuinbouw 1 procent 1/50

glastuinbouwgebied 1 procent 1/50

bebouwd gebied 0 procent 1/100

Bovenstaande werknormen zijn gebaseerd op basis van de middenvariant van het klimaatscenario 2050 van het KNMI (klimaatscenario G).

Stedelijk gebied

In bestaand open water in stedelijk gebied kan water geborgen worden. De berging is afhankelijk van het oppervlak open water en de
maximale toelaatbare peilstijging. In een situatie T is 10 (inclusief 13 procent klimaatsverandering, T is herhalingstijd in jaren) wordt een
geoorloofde peilstijging van 0,40 meter gehanteerd en ingeval van een T is 100 (inclusief 13 procent klimaatverandering) is dat afhankelijk
van de laagst gelegen gronden in het stedelijk gebied, 0 procent van het bebouwd gebied mag inunderen. Hierbij moet opgemerkt worden dat
in stedelijk gebied ook groen en gras voorkomt waarop een lagere norm (nm. de norm van het grondgebruikstype grasland) van toepassing is
dan het bebouwd gebied. Bepaalde gebieden kunnen zelfs aangewezen worden voor de tijdelijke berging van water.

Bij stedelijke uitbreidingen of herstructureringen mag een toename van het verhard oppervlak niet resulteren in een extra belasting van het
watersysteem, er moet waterneutraal gebouwd worden. Dit houdt in dat de initiatiefnemer voldoende maatregelen neemt om de versnelde
waterafvoer, te compenseren. De initiatiefnemers van de uitbreiding van het verhard oppervlak moeten ervoor zorgen dat ze voldoende
compenserende maatregelen nemen.

Bepalen compensatie bij toename verharding

Voor de berekening van de vereiste waterberging, om de toename van het verhard oppervlak te compenseren, wordt gebruik gemaakt van de
regenduurlijnmethode. Met deze methode kan op basis van het oppervlak open water, de maximale peilstijging, de afvoernorm bij
maatgevende afvoer, maatgevende buien en het maatgevende klimaatscenario op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt worden hoeveel
extra waterberging vereist is.

Voor stedelijke gebieden betekent dit concreet dat een regenbui van 89 mm in 24 uur opgevangen moet kunnen worden zonder dat de
inundatienorm en de toegestane gebiedsafvoer wordt overschreden.

Als vuistregel hanteert het waterschap dat per m2 toename verhard oppervlak 80 liter extra waterberging gerealiseerd moet worden in het
plangebied. In het definitieve wateradvies van het waterschap wordt een maatwerkberekening opgenomen voor de benodigde extra berging.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema afvalwater & riolering

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningplicht of meldingsplicht op grond van de
Waterwet.



Voor het toepassen van grond en baggerspecie in het oppervlaktewaterlichaam geldt een meldingsplicht op grond van het besluit
Bodemkwaliteit. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van  Meldpunt Bodemkwaliteit.

Informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de Activiteitenbesluit internet module.

Samenwerking in de waterketen leidt tot een grotere doelmatigheid en verdergaande kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater. In een
groot deel van het bestaand stedelijk gebied wordt het hemelwater en het afvalwater verzameld in een gemengd rioolstelsel. Via het
gemengde stelsel wordt dit afvalwater getransporteerd naar de RWZI, waar het na zuivering geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door het
hemelwater gescheiden te houden van het afvalwater wordt het hemelwater niet vervuild en kan dit schone water behouden blijven voor het
watersysteem. Ook is een vermindering van het volume afvalwater gunstig voor de capaciteit van de bestaande riolering,
transportvoorzieningen en de RWZI. Het vrijkomende hemelwater na afkoppeling mag niet resulteren in een versnelde afvoer en het
hemelwater mag in principe niet door diffuse bronnen zijn verontreinigd voordat het in het oppervlaktewatersysteem terechtkomt.

Verontreiniging voorkomen
De invloed van diffuse bronnen op hemelwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door het hanteren van de beleidsuitgangspunten in het
landelijk emissiebeleid. Dit gaat volgens de trits voorkomen, scheiden en zuiveren. Door het gebruik van preventieve/ brongerichte
maatregelen komt hemelwater met zo weinig mogelijk vervuilende stoffen of uitlogende materialen in aanraking en blijft het zo schoon
mogelijk. Het uitgangspunt bij de invulling van deze zorgplicht is het gebruik van de beste beschikbare technieken. Alternatieve maatregelen
zijn ook acceptabel, mits deze maatregelen aantoonbaar hetzelfde effect opleveren. Op grond van de huidige wet- en regelgeving is het niet
de bedoeling om de zorgplicht volledig af te kaderen. De lozer mag zelf invulling geven aan de zorgplicht.

Mogelijke preventieve/brongerichte maatregelen zijn:

● Bij nieuwbouw en renovatie zo weinig mogelijk uitlogende materialen zoals zink, koper en lood gebruiken. Alternatieven gebruiken
heeft de voorkeur. De nationale pakketten duurzaam bouwen geven handvaten voor alternatieven;

● Hondenuitlaatplaatsen aanleggen of de verplichting in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) opnemen om hondenpoep op te
ruimen;

● Afvalinzamelpunten plaatsen in woonbuurten, langs toegankelijke wegen voor burgers en op publieksintensieve locaties als pleinen en
markten om zwerfvuil te voorkomen;

● Autowasplaatsen aanleggen of autowassen op straat verbieden in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) om menging van
autowaswater met hemelwater te voorkomen;

● De openbare ruimte zodanig inrichten dat onkruidgroei zo weinig mogelijk kans krijgt. Hiermee kan het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen op verhardingen worden voorkomen of beperkt. Het rapport "Handboek Bestrijdingsmiddelen in stedelijk gebied"
gaat hierop in. Als de middelen toch gebruikt worden, dan moet de gebruiker maatregelen treffen om contact met hemelwater zoveel
mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de methode voor Duurzaam Onkruidbeheer (DOB-methode);

● Goten langs wegen vegen om onkruidgroei te voorkomen.
● Op opslagplaatsen, tankputten en andere terreinen van bedrijven zo weinig mogelijk knoeien met stoffen;
● Bij op- en overslag bulkpartijen bevochtigen om verwaaiing te voorkomen of beperken;
● Luchtemissies van bedrijven verminderen of voorkomen om atmosferische depositie te beperken of te voorkomen;
● Gladheidbestrijding effectief toepassen of beperken zolang de veiligheid dit toelaat. Gebruik middelen, die zo milieuvriendelijk

mogelijk zijn.

Ten aanzien van het gebruik van verboden middelen op verharding kunt u het  middelenverbod raadplegen.

Lozing van hemelwater op het oppervlaktewaterlichaam mag niet leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van dat
oppervlaktewaterlichaam. Daarnaast moet de lozing van hemelwater passen binnen de te bereiken waterkwaliteitsdoelstellingen voor het
oppervlaktewaterlichaam of de functies van het gebied. Lozen op een oppervlaktewaterlichaam zonder één van de hierna aangegeven
specifieke functies heeft de voorkeur boven lozen op een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam.

Kwetsbaar water
Op een aantal kwetsbare oppervlaktewaterlichamen staat waterschap Hunze en Aa's geen afvalwaterlozingen toe:

● met de functie zwemwater;
● met de functie drinkwater;
● met de functie natuur(waarde);
● met de functie viswater;
● in een ecologisch gevoelig gebied;
● met een geringe doorstroming.



Landelijk beleid
Voor de beoordeling van hemelwater, dat in contact is geweest met verontreinigde oppervlakken/activiteiten of schadelijke/verontreinigende
stoffen, geeft de huidige Europese en landelijke wet- en regelgeving, het emissiebeleid en het vergunningen- en handhavingsbeleid van
waterschap Hunze en Aa's het kader aan.

Hemelwater lozen op het vuilwaterriool is de minst gewenste en minst duurzame manier om het hemelwater af te voeren. Hemelwater mag
alleen op het vuilwaterriool worden geloosd als de lozer het hemelwater niet kan hergebruiken of kan afvoeren via de bodem, het openbaar
regenwaterstelsel, een oppervlaktewaterlichaam zonder een specifieke functie of een kwetsbaar oppervlaktewaterlichaam. Lozingen op de
riolering vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. Het besluit lozen buiteninrichtingen geeft aan in artikel 3.4 dat het vervuilde
regenwater (first flush) van o.a. tunnels naar het vuilwaterriool afgevoerd moet worden.

Alle agrarische bedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit. Voor akkerbouwbedrijven gelden aanvullende voorschriften voor de
toepassing van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. In het Activiteitenbesluit is een lozingsverbod opgenomen van verontreinigd hemelwater
dat rechtstreeks afstroomt van het verharde erf naar het oppervlaktewater (=erfafspoelwater). Bij de inrichting van het plan moet rekeningen
worden gehouden met de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Voor het Activiteitenbesluit geldt een meldingsplicht bij het waterschap.

Vragen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de vraag Hoe wordt er omgegaan met het vrijkomende hemelwater en op welke wijze wordt invulling gegeven aan de trits vasthouden,
bergen afvoeren? is geantwoord: Het hemelwater wordt afgevoerd op de Oostermoerse Vaart

Op de vraag Worden er materialen gebruikt die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? Zo ja, welke en waarom worden
hiervoor geen milieuvriendelijke alternatieven toegepast? is geantwoord: Nee

Op de vraag Zijn er bedrijfsmatige activiteiten die het afstromend hemelwater kunnen verontreinigen? Zo ja, welke en welke maatregelen
worden er getroffen om vervuiling van hemelwater te voorkomen en/of te beperken?  is geantwoord: Nee

Op de vraag Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld? is geantwoord:

● via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater:

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema grondwater & ontwatering

Taken en verantwoordelijkheid
Ten aanzien van grondwater zijn de taken en verantwoordelijkheden verdeeld tussen burger, gemeente en waterschap. Perceeleigenaren zijn
zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen tegen grondwateroverlast op hun eigen perceel, voor zover deze problemen niet
aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van de buur (overheid of particulier).
Gemeente hebben een zorgplicht in het openbaar gebied en moeten maatregelen treffen om structureel nadelige gevolgen van de
grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit voor zover gemeentelijke
maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van de provincie of het waterschap is om maatregelen te nemen. Maatregelen
die een gemeente kan nemen zijn het aanleggen van drainage , ontwateringssloten of hemelwaterriolering (grondwater mag niet geloosd
worden op vuilwaterriolering).
Het waterschap is beheerder van het freatisch (ondiep) grondwater. Het beheer bestaat vooral uit toetsing, advies en vergunningverlening
voor kleine onttrekkingen.



Grondwater ordenend
Het functioneren van het grondwatersysteem moet als ordenend element meegenomen worden in de locatiekeuze en de inrichting van
plannen. Bij de aanleg van nieuwe gebieden is het uitgangspunt dat wijzigingen in de grondwaterstanden niet mogen resulteren in nadelige
gevolgen voor andere gebieden. Dat kan tot gevolg hebben dat het oppervlaktewaterpeil niet gewijzigd kan worden of dat er daarvoor of
daardoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om grondwateroverlast in het plangebied te voorkomen.

Wateroverlast
Een te hoge grondwaterstand kan grondwateroverlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de vorm van water in de kruipruimte. Te lage
grondwaterstanden daarentegen resulteren in verdroging. Het verlagen van grondwaterstanden in bestaande bebouwde gebieden kan
problemen geven wanneer er sprake is van houten funderingen en funderingen op klei op veen. Zijn die aanwezig dan mogen de gemiddeld
laagste grondwaterstanden (GLG) niet verder worden overschreden (niet nog lager worden). Ook de aanwezigheid van oude bomen verdient
aandacht. Volwassen bomen kunnen afsterven als de ontwateringsdiepte snel en drastisch wordt veranderd en verder verlaagd wordt dan 1 m
minus maaiveld. Oude bomen kunnen hun wortelstelsel niet meer aanpassen aan grote veranderingen in het grondwater. Tevens kunnen
natuurgebieden in en rond het plangebied negatief beïnvloed worden wanneer het hydrologisch systeem veranderd. Het is dan ook belangrijk
bij elk inrichtingsplan samen met het waterschap vanuit het bestaande watersysteem vast te stellen wat de huidige en gewenste
grondwaterstanden zijn en of er sprake is van een nadelige beïnvloeding van de omgeving.

Normen
Bij een gewenste grondwatersituatie is er geen sprake van overlast en zijn de volgende ontwateringseisen richtinggevend. Voor verschillende
typen grondgebruik gelden bij een halve maatgevende afvoer (een afvoer die 10 a 15 keer per jaar wordt overschreden) de volgende
ontwateringsadviezen.

Advies ontwateringsdiepte grondgebruik:

● Woningen met kruipruimte: 0,7 m onder onderkant vloer;
● woning zonder kruipruimte: 0,3 m onder onderkant vloer;
● drijvende woningen: geen ontwateringseis;
● woningen op (houten) palen: Er mag geen verdroging optreden, grondwaterstand mag niet verlagen en de paalkoppen moeten onder de

gemiddeld laagste grondwaterstanden blijven;
● gangbare wegen (met grof zand cunet) primair: 1,0 m onder as van de weg;
● gangbare wegen (met grof zand cunet) secondair: 0,7 m onder as van de weg;
● gangbare wegen (met grof zand cunet) weg op polystyreen-hardschuim: circa 0,3 m onder as van de weg;
● gangbare tuin/plantsoen: 0,5 m onder maaiveld;
● industrieterreinen: 0,7 m onder maaiveld.

Om de geadviseerde ontwateringsdiepte te realiseren moet het oppervlaktewaterpeil en het technisch ontwerp hier op afgestemd worden.
Technische aspecten die van invloed zijn op de grondwaterstand zijn bodemtype, waterpeil, afstanden van waterlopen en drains en
draindiepten. Als de gewenste grondwaterstanden niet te realiseren zijn met sturing in peilen, waterlopen en drainage of omdat aanpassing
van de grondwaterstanden niet gewenst is door de negatieve beïnvloeding van de omgeving, bieden maatregelen als ophoging van het
maaiveld, kruipruimteloos bouwen of een aangepaste inrichtingsvorm of een aangepaste functie wellicht een oplossing. Door creatief te
zoeken naar van nature geschikte locaties of aangepaste inrichtingsvormen (partieel ophogen van wegen en woningen, of minder gangbare
vormen van woningen, wegen en tuinen) moet gestreefd worden naar een inrichting tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Vragen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Op de vraag Vindt er tijdelijke of permanente onttrekking van grondwater plaats? Zo ja, licht toe waarom deze onttrekking plaatsvindt en
wat de omvang en duur is van deze onttrekking. is geantwoord: Nee

------------------------------------------------------------------------------------------------

Grond- en oppervlaktewaterwinningsbeschermingsgebieden
Het plan Oostermoerse Vaart De Groeve is gelegen in een gebied ter bescherming van het grondwater. De beschermingsgebieden zijn door
de provincie aangewezen op basis van de wet Milieubeheer in de provinciale omgevingsverordening (POV). Het beschermingsgebied is
opgebouwd uit twee zones: het waterwingebied en daaromheen het grondwaterbeschermingsgebied en soms gebieden waar fysische
aantasting van de bodem moet worden voorkomen. Het waterwingebied is het gebied waar daadwerkelijk het grondwater wordt gewonnen en



waar de winputten liggen. Het gebied is voorbehouden voor activiteiten van het waterleidingbedrijf en andere activiteiten zijn in principe
verboden. Rondom het waterwingebied ligt het grondwaterbeschermingsgebied en soms een beschermingszone tegen fysische
bodemaantasting. Binnen dit gebied worden bepaalde activiteiten of bedrijven geweerd die een mogelijke bedreiging kunnen vormen voor de
kwaliteit van het grondwater.

De bescherming van de gebieden is neergelegd in de Provinciale omgevingsverordening (POV) en in de Omgevingsvisie van de provincie. In
de POV (bijlage 6 POV Groningen en  hoofdstuk 7 POV Drenthe) is aangegeven welke inrichtingen en activiteiten in de gebieden niet zijn
toegestaan.

Dit beschermingsbeleid dient zijn ruimtelijke doorwerking te krijgen via het bestemmingsplan. De begrenzing van het waterwingebied en het
grondwaterbescherminsgebied is daarom opgenomen op de plankaart. Op basis van het bestemmingsplan is voor diverse activiteiten een
aanlegvergunningen nodig, bijvoorbeeld voor;

● het roeren van de grond dieper dan 2 meter;
● het aanleggen van een weg of parkeerplaats;
● het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels;
● het graven van sloten;
● het ophogen, ontgronden, egaliseren, ontginnen en diepploegen

Voor meer informatie omtrent de beschermingsgebieden kunt u contact opnemen met

- provincie Groningen
Beleidsmedewerker Water
Provincie Groningen
Afdeling Landelijk Gebied & Water
Postbus 610
9700 AP Groningen
tel: 050-3164781
fax: 050-3164439
email: @provinciegroningen.nl

Beleidsmedewerker grondwaterbescherming
Provincie Drenthe
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu en Natuur
Team Natuur en Water

Postbus 122
9400 AC Assen

tel: 0592-365281
fax: 0592-365422
email: @drenthe.nl

Infiltratie
In het plangebied wordt de grondwaterstand lokaal beïnvloed door een neerwaartse grondwaterstroming (> 0.75 mm). Deze gebieden zijn
meestal voldoende diep ontwaterd en bieden mogelijkheden om hemelwater in de bodem te infiltreren, mits er geen sprake is van ondiepe
slecht doorlatende lagen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema oppervlaktewaterpeilen & drooglegging

Het uitgangspunt voor het operationele peilbeheer is het streven naar de gewenste grondwaterstand voor de verschillende functies en



belangen. Het waterschap stelt voor het gehele beheersgebied peilbesluiten op waarin de te hanteren oppervlaktewater peilen worden
vastgelegd. Een wijziging van een functie kan een reden zijn het peil te wijzigen, uitgangspunt hierbij is dat de peilwijziging niet mag
resulteren in nadelige gevolgen voor andere gebieden als gevolg van de door de peilwijziging opgetreden wijziging in de grondwaterstand.
Het wijzigen van een peil moet vastgelegd worden in een peilbesluit.

Het gewenste peil kan bepaald worden op basis van de drooglegging en of op basis van het gewenste grondwaterregime (GGOR).
Drooglegging is de maat waarop het maaiveld, het straatniveau of het bouwpeil boven het vastgestelde oppervlaktewaterpeil of het streefpeil
ligt. Voor bebouwd gebied hanteert het waterschap voor het straatpeil een droogleggingsnorm van 1 meter en voor het bouwpeil (= vloerpeil
van de begane grond) een norm van 1,30 meter. Deze droogleggingsnormen gelden bij het zomerstreefpeil.

Om water te kunnen bergen in extremere situaties is een stijging van het waterpeil toelaatbaar. Conform de landelijke werknormen mag in
een situatie die 1/100 per jaar (inclusief 13% klimaatverandering) voorkomt in bebouwd gebied 0% inunderen, de toelaatbare peilstijging is
in dergelijke situaties afhankelijk van de maaiveldhoogte. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in stedelijk gebied ook groen en gras
voorkomt waarop een lagere inundatienorm van toepassing is dan het bebouwd gebied.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema inrichting watersysteem

Het eigendom, beheer en onderhoud van alle oppervlaktewater en de bijbehorende infrastructuur ligt bij waterschap, gemeente of derden. Het
waterschap Hunze en Aa's streeft ernaar om het hoofdsysteem welke een belangrijke functie vervult in de aan- en afvoer van water in
eigendom, beheer en onderhoud te hebben.

Naast het stelsel van hoofdwatergangen zijn er ook sloten aangewezen als schouwsloot. Schouwsloten vervullen een belangrijke functie in de
detailwaterbeheersing en zijn meestal in eigendom bij gemeente en/of derden. Schouwsloten vallen onder de schouwverordening van het
waterschap en moeten jaarlijks in november worden geschoond.

Met het dempen van sloten/watergangen neemt de potentiële bergingsruimte van oppervlaktewater af. Het dempen van sloten veroorzaakt
hogere grondwaterstanden. In dit kader is een beleidsregel vastgesteld die het dempen van hoofdwatergangen, schouwsloten en overige
sloten verbiedt. Het is onder andere verboden het profiel van hoofdwatergangen en schouwsloten te veranderen. Het dempen van sloten is
alleen mogelijk onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de  beleidsregel Dempingen.

De vergunningencheck van het Omgevingsloket geeft u nadere informatie over de vergunningenplicht of meldingsplicht op grond van de
Waterwet.

Vragen: 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de vraag Worden er beheers- en/of inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van de chemisch en ecologisch
oppervlaktewaterkwaliteit? Zo ja welke? is geantwoord: Nee

Op de vraag Hoe wordt er in het ontwerp van het watersysteem en het plangebied rekening gehouden met het principe 'schoonhouden,
scheiden, zuiveren'? is geantwoord: Het hemelwater wordt gescheiden afgevoerd.

Op de vraag Welke wijzigingen worden aangebracht in het watersysteem? is aangevinkt:



● graven of verleggen van watergangen:
● dempen watergang:
● aanbrengen dam:
● kabels en leidingen in en langs watergangen:
● werken/activiteiten in of nabij waterkeringen:
● aanbrengen beschoeiing of damwand:
● aanbrengen vlonders/steigers:
● aanbrengen brug:
● beplanting langs watergang:
● inrichten natuurvriendelijke oevers:
● wijzigen waterpeil:

De geplande wijzigingen in het watersysteem moeten overlegd worden met de beleidsmedewerker planvorming. Omdat het waterschap
verantwoordelijk is voor het stedelijk water, moet de inrichting van het systeem aan bepaalde normen en voorwaarden voldoen. Dit kan het
waterschap aangeven. In de  keur van het waterschap is aangegeven voor welke werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is.

Geraakte kaarten in plangebied voor thema watersysteem:
------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdwatergang
Binnen het plangebied Oostermoerse Vaart De Groeve zijn hoofdwatergangen van het waterschap gelegen. Aan weerszijden van alle
hoofdwatergangen ligt een beschermingszone van 5 meter breed. Deze beschermingszone is ter bescherming van de hoofdwatergang. Deze
beschermingszone moet worden gerekend vanaf de insteek. De beschermingszone langs hoofdwatergangen moet vrij blijven van obstakels.
Obstakels kunnen bijvoorbeeld zijn: heggen, afrastering, bomen, schuttingen, schuurtjes, verharde paden. Binnen deze beschermingszone is
voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden een watervergunning nodig. In de  keur van het waterschap is aangegeven voor welke
werkzaamheden een watervergunning noodzakelijk is.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thema inrichting natuur en ecologie

Bij de inrichting van het watersysteem dient er aandacht te zijn voor waterkwaliteit en ecologie. Van groot belang is het voorkomen van
stilstaand water. In wateren met onvoldoende doorstroom mogelijkheden kunnen waterkwaliteitsproblemen ontstaan als vissterfte, blauwalg
en de opeenhoping van drijfvuil. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met doorspoelmogelijkheden en moeten stilstaand water
in watergangen voorkomen worden.

Tevens is een goede waterkwaliteit sterk afhankelijk van de mogelijkheid of water- en oeverplanten zich in voldoende mate kunnen vestigen
en ontwikkelen. Ruimte voor natuurvriendelijke oevers met geleidelijke overgangen van nat naar droog is van groot belang voor het
ecologisch functioneren van het watersysteem en het bieden van voldoende migratiemogelijkheden en leef- en foerageergebied voor planten
en dieren.

Naast de inrichting is ook het beheer en onderhoud van invloed op het te behalen resultaat voor de natuur. Tijdens de voorbereiding van
plannen moet ook nagedacht moeten worden over het uit te voeren toekomstig onderhoud en de daarbij behorende voorzieningen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------



BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

Deze uitgangspuntennotitie is afgestemd op uw geselecteerd plangebied. Voor alle water gerelateerde onderwerpen die van toepassing zijn,
zijn adviezen opgenomen in dit document.

Voor de verdere procedurele afhandeling van de watertoets is het van belang om het waterschap te blijven betrekken en rekening te houden
met de in dit document aangegeven adviezen. In de waterparagraaf van het plan moet aangegeven worden op welke wijze omgegaan wordt
met de gegeven adviezen. Natuurlijk kunt u het waterschap altijd raadplegen voor overleg en nadere uitleg. De uitgewerkte waterparagraaf
moet voorgelegd worden aan de beleidsmedewerker planvorming.

------------------------------------------------------------------------------------------------

www.dewatertoets.nl
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Gemeente Tynaarlo   2 

1 Inleiding 

Deze nota behandelt de ingekomen inspraak- en overlegreacties op het voorontwerp bestemmingsplan ‘De 
Groeve – Oostermoerse Vaart’.  
 
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 13 februari 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen in 
het gemeentehuis in Vries. Daarnaast was het voorontwerp bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar via de 
landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De tervisielegging is op 12 februari 2020 bekend gemaakt 
door plaatsing in het digitale Gemeenteblad.  
 
Gedurende de termijn van ter inzage ligging is aan een ieder de mogelijkheid geboden een inspraakreactie te 
geven op het voorontwerp bestemmingsplan. Daarnaast is het voorontwerp bestemmingsplan toegestuurd 
aan diverse overleginstanties ten behoeve van het wettelijk verplichte vooroverleg.  
 
Deze nota behandelt de ingekomen reacties.  
 

2 Overlegreacties 

Ten behoeve van het wettelijk verplichte vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening is het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan diverse overleginstanties. Er is een reactie 
ontvangen van het Waterschap Hunze en Aa’s. 
 
Overlegreactie Waterschap Hunze en Aa’s 
Opmerking 1: 
Het betreft het passende planologische regeling zonder fysieke aanpassingen. 
In het plan wordt gerefereerd aan het voorlopige watertoetsdocument dat is gebruikt voor het opstellen van 
de waterparagraaf. Zoals is aangegeven kan de inhoud van het voorlopige watertoetsdocument worden 
gebruikt voor dit plan. Ten aanzien van de plankaart en de regels bij het voorontwerp plan hebben wij geen 
op- of aanmerkingen. 
 
Beantwoording: 
 Deze opmerking nemen wij voor kennisgeving aan. 

 

3 Inspraakreacties 

Er is één inspraakreactie ontvangen op het voorontwerp bestemmingsplan. Gelet op publicatie op internet is 
de inspraakreactie geanonimiseerd. De reactie is hieronder samengevat weergegeven en voorzien van 
beantwoording.  
 
De inspraakreacties konden worden ingediend tot en met donderdag 25 maart 2020, waarbij volgens de 
jurisprudentie de datum van verzending doorslaggevend is. De inspraakreactie is tijdig ingediend. 
 
Inspraakreactie 1 
Opmerking 1: 
De voorgestelde ligplaats, die zou moeten worden toegepast bij verkoop van de boot, is ongunstiger  
dan de huidige ligplaats met een waardedaling als verwacht gevolg. De toekomstige ligplaats ligt namelijk 
veel dichter bij de doorgaande hoofdweg in de Groeve en bij de nabij gelegen parkeerplaats (veelvuldig in 
gebruik bij de bezoekers van de lokale chinees). Hier is zonder meer (geluids)overlast voor de nieuwe 
bewoners van te verwachten. We willen gecompenseerd worden als bij een toekomstige verkoop door de 
verplichte verplaatsing een waardedaling wordt vastgesteld. 
 
Beantwoording: 
Inspreker vraagt om compensatie in het kader van waardedaling van onroerend goed. Dit is wettelijk 
geregeld, namelijk tegemoetkoming in planschade. Echter, daarbij worden de planologische mogelijkheden 
met elkaar vergeleken. Voor een toekomstige verplaatsing is geen wijziging nodig van het bestemmingsplan. 
Op dit moment is een aanvraag ook niet effectief, want het in het voorgaande bestemmingsplan waren de 
woonboten niet opgenomen. Ook is het zo dat het nadeel in de huidige situatie, een locatie boven de 
gasleiding, na verplaatsing niet  meer aan de orde is. Door de woonboten planologisch te verankeren wordt 
de situatie juist verbeterd.  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  plan:

het bestemmingsplan Oostermoerse Vaart De Groeve met identificatienummer 

NL.IMRO.1730.BPWoonbOosterDG-0401 van de gemeente Tynaarlo;

1.2  bestemmingsplan:

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

1.3  aanduiding:

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

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

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  aan huis verbonden bedrijf:

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

weergegeven in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis verbonden bedrijvigheid behorende bij 

deze regels, 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;

1.6  aan huis verbonden beroep:

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

ontwerptechnische diensten zoals weergegeven in de lijst van aanvaardbare vormen van aan huis 

verbonden bedrijvigheid zoals opgenomen bij deze regels, 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;

1.7  bebouwing:

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

1.8  bebouwingspercentage:

een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein aangeeft dat maximaal 

mag worden bebouwd;

1.9  bed & breakfast:

een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte accommodatie voor uitsluitend logies en ontbijt;

1.10  belemmeringenstrook:

een strook grond of water waaraan beperkingen kunnen worden opgelegd in verband met de veiligheid van 

de leidingen;

1.11  bestaand:

1. het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of 
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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 voor zover 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 veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk;

1.16  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.17  bouwlaag:

een gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen 

is begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw en kapverdieping;

1.18  bouwperceel:

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

bebouwing is toegelaten;

1.19  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;

1.20  bouwvlak:

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

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.21  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;

1.22  dienstverlenend bedrijf:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten door fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bedrijven en praktijkruimten;
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1.23  gebouw:

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

ruimte vormt;

1.24  hoofdgebouw:

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet op de bestemming 

als belangrijkste gebouw valt aan te merken;

1.25  kwetsbaar object:

een object als bedoeld in artikel 1, sub l, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

1.26  overkapping:

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

1.27  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;

3. indien in of op het water wordt gebouwd: het Normaal AmsterdamsPeil (of het plaatselijk aan te houden 

waterpeil);

1.28  permanente bewoning:

bewoning van een ruimte als hoofdverblijf;

1.29  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;

1.30  uitbouw:

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

hoofdvorm;

1.31  vloeroppervlak:

voor woningen: 

totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de verdiepingen, de 

zolder en de bij de woning behorende aan- en uitbouwen;

voor bedrijfsgebouwen: 

de totale (bruto)oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, 

dienstruimten, bergingen en dergelijke;

1.32  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden, niet 

zijnde een bedrijfswoning;
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1.33  woonboot:

een drijvend bouwwerk, dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als woning of recreatieverblijf.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  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;

2.2  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.3  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;

2.4  bouwhoogte van een woonboot:

vanaf het waterpeil tot aan het hoogste punt van de woonboot, met uitzondering van ondergeschikte 

bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antenne-installaties en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

onderdelen;

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  oppervlakte van een woonboot:

tussen de buitenzijde van de zijwanden, neerwaarts geprojecteerd op het niveau van het waterpeil;

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

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

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 1,00 m bedraagt. 

Voor zover in de regels een goothoogte is voorgeschreven, is het bepaalde onder a niet van toepassing op 

dakkapellen 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;

c. woonboten, uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

woonbotenligplaats':

1. aanlegsteigers ten behoeve van woonboten;

2. bijgebouwen bij woonboten;

3. groenvoorzieningen en tuinen bij woonboten;

d. openbare nutsvoorzieningen;

e. voet- en fietspaden;

f. dagrecreatieve voorzieningen;

g. parkeervoorzieningen.

Binnen de bestemming zijn voorzieningen in de vorm van speelplaatsen, fiets- en voetpaden, sierbestrating 

en overige verhardingen begrepen.

3.2  Bouwregels

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

1. bijgebouwen en overkappingen bij woonboten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 

bouwaanduiding - woonbotenligplaats';

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij woonboten gelden de volgende regels:

1. per woonboot is niet meer dan één bijgebouw/overkapping toegestaan;

2. de oppervlakte mag niet meer dan 10 m2 bedragen;

3. de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m bedragen.

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

1. erf- en terreinafscheidingen ten behoeve van afscherming van de bijgebouwen bij de woonboten 

bedraagt niet meer dan 2,00 m;

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3,00 m.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 

van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwings- en landschapsbeeld;

de verkeersveiligheid,

nadere eisen stellen aan:

a. de situering van bouwwerken.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van het innemen van een nieuwe ligplaats 

voor een woonboot zonder dat ter plaatse van de gronden die tevens bestemd zijn als 'Leiding - Gas' 

geen ligplaatsen voor woonboten meer aanwezig zijn. Hieraan wordt geacht te worden voldaan indien:

1. de bestaande bebouwing op de oever op de gronden die tevens zijn bestemd als 'Leiding - Gas' is 

verwijderd.
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2. verharding op de oever op de gronden die tevens zijn bestemd als 'Leiding - Gas' is verwijderd;

3. in overleg met de gemeente en de grondeigenaar een beplantingsplan is opgesteld, wordt 

aangelegd en in stand wordt gehouden teneinde te komen tot een goede landschappelijke 

inpassing van de in te nemen ligplaats. Van een goede landschappelijke inpassing is sprake indien 

wordt aangesloten op de inrichting van de andere aanwezige ligplaatsen.
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Artikel 4  Water

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water;

b. woonboten, uitsluitend ter plaatste van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 

woonbotenligplaats'.

In de bestemming zijn tevens kunstwerken (bruggen, duikers en dergelijke), oeverstroken, aanlegsteigers 

en groenvoorzieningen begrepen.

4.2  Bouwregels

a. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

1. woonboten;

2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

b. Voor het bouwen van woonboten gelden de volgende regels:

1. woonboten bestaan uit niet meer dan één bouwlaag, dan wel het aantal bestaande bouwlagen, 

indien deze meer dan één bouwlaag bedraagt;

2. het aantal woonboten bedraagt niet meer dan vijf;

3. de minimale afstand tussen de woonboten bedraagt 5,00 m.

c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte niet meer 

bedraagt dan 3,00 m.

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting 

van:

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;

het bebouwings- en landschapsbeeld;

de verkeersveiligheid,

nadere eisen stellen aan:

a. de situering van bouwwerken.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in ieder geval wordt begrepen:

a. het gebruiken van gronden en bouwwerken ten behoeve van het innemen van een nieuwe ligplaats 

voor een woonboot zonder dat ter plaatse van de gronden die tevens bestemd zijn als 'Leiding - Gas' 

geen ligplaatsen voor woonboten meer aanwezig zijn. Hieraan wordt geacht te worden voldaan indien:

1. de bestaande bebouwing op de oever op de gronden die tevens zijn bestemd als 'Leiding - Gas' is 

verwijderd.

2. verharding op de oever op de gronden die tevens zijn bestemd als 'Leiding - Gas' is verwijderd;

3. in overleg met de gemeente en de grondeigenaar een beplantingsplan is opgesteld, wordt 

aangelegd en in stand wordt gehouden teneinde te komen tot een goede landschappelijke 

inpassing van de in te nemen ligplaats. Van een goede landschappelijke inpassing is sprake indien 

wordt aangesloten op de inrichting van de andere aanwezige ligplaatsen.
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Artikel 5  Leiding - Gas

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere voor die gronden aangewezen 

bestemmingen, mede bestemd voor de instandhouding van ondergrondse hoge druk 

gastransportleidingen, inclusief voorzieningen, met de daarbij behorende belemmeringenstrook.

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de regels die ingevolge andere 

artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.

5.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

a. op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zijn geen gebouwen toegestaan, met uitzondering van 

bestaande (vergunde) gebouwen;

b. op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

dienste van de bedoelde leiding(en) worden gebouwd;

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag uitsluitend worden 

gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van 

bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt 

uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.2 voor het bouwen 

overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) mits het geen kwetsbaar object betreft en 

de belangen van de leiding niet worden geschaad.

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijk 

advies in bij de betrokken leidingbeheerder.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de 

bestemmingsomschrijving, waaronder in elk geval wordt begrepen:

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor kwetsbare objecten, met uitzondering van het 

bestaande (vergunde) gebruik;

b. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van de 

inspectie en het onderhoud van de gastransportleiding;

c. in afwijking van het bepaalde onder a en Artikel 12, mag het bestaande gebruik als woonbotenligplaats 

ter plaatse van de aanduiding Leiding - Gas uitsluitend door de huidige bewoners (familie Sikkema) 

worden voortgezet. Na beëindiging van het gebruik van het binnen deze bestemming Leiding - Gas 

gelegen woonboot door deze bewoners, dienen de woonboot en eventueel bijbehorende bebouwing te 

worden verwijderd.

5.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden

5.5.1  Vergunningplicht

Het is verboden op of in de in lid 5.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning 

van het bevoegd gezag, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren: 

het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;

het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander straatmeubilair;

het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe in ieder geval worden gerekend afgraven, woelen, 
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mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

5.5.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het verbod als bedoeld in lid 5.5.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden die:

reeds in uitvoering zijn of vergund zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan;

het normale onderhoud van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de 

andere voorkomende bestemming(en) betreffen;

graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

5.5.3  Voorwaarden

Een omgevingsvergunning kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden de 

belangen van de leiding niet schaden.

5.5.4  Adviesprocedure

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.5.1, wint het 

bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen 

werken en/of werkzaamheden de belangen in verband met de leiding niet worden geschaad en welke 

voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorkoming van eventuele schade.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 

gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Toegestaan gebruik

In overeenstemming met de bestemmingen is het gebruik van de gebouwen voor een bed & 

breakfastvoorziening, uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de vestiging van een bed & breakfast wordt gerealiseerd binnen de woning, waarbij geen afzonderlijke 

entree en/of oprit worden aangelegd;

b. er mag aan niet meer dan vier personen nachtverblijf worden verschaft;

c. het aantal slaapkamers bedraagt niet meer dan twee;

d. de oppervlakte van de bed & breakfast bedraagt niet meer dan 30% van het bestaande vloeroppervlak 

van de woning, waarbij de totale oppervlakte niet meer dan 45 m2 bedraagt;

e. een bed & breakfast mag geen tekenen van een wooneenheid vertonen, zoals een keuken. Eigen 

sanitaire voorzieningen zijn wel toegestaan;

f. een bed & breakfast dient te worden geëxploiteerd door de bewoner van de woning;

g. het aanbrengen van reclame-uitingen van beperkte omvang in de tuin of aan het pand is slechts 

toegestaan indien deze niet hoger zijn dan 1,00 m en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,50 m2. 

Lichtreclame is niet toegestaan;

h. er dient te worden geparkeerd op eigen terrein.

7.2  Strijdig gebruik

Onder strijdig gebruik wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijvingen, 

waaronder in elk geval wordt begrepen:

het gebruik of laten gebruiken van gronden en/of gebouwen voor een seksinrichting.
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied

8.1.1  Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt voor het bouwen van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, dat ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied’ tevens 

ten behoeve van:

de drinkwaterwinning;

de drinkwaterproductie;

de drinkwaterdistributie;

de bescherming van de grondwaterkwaliteit,

mag worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2,00 m mag bedragen.

8.1.2  Afstemming

Op grond van artikel 1.2 van de Wet milieubeheer, zijn in paragraaf 6.3.3 van de Provinciale 

Omgevingsverordening Drenthe 2018 regels opgenomen ter bescherming van de kwaliteit van het 

grondwater met het oog op de waterwinning in bij de verordening aangewezen gebieden.

De omgevingsverordening bevat onder andere een verbod voor de vestiging van inrichtingen die voor de 

kwaliteit van de bodem en het grondwater een te groot risico vormen met het oog op de waterwinning. Een 

lijst met verboden inrichtingen is opgenomen in omgevingsverordening.

Daarnaast zijn regels opgenomen voor het aanbrengen en inwerking hebben van bodemenergiesystemen 

en het lozen van afstromend water van gebouwen en verhardingen.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Afwijken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

a. de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 

afmetingen en percentages;

b. het bepaalde in het plan en toestaan dat bestemmings- of bouwgrenzen worden overschreden, indien 

een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

c. het bepaalde in het plan en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het 

openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, 

toiletgebouwtjes en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 bedraagt.

9.2  Voorwaarden

De onder 9.1 bedoelde afwijkingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van:

a. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken;

b. de verkeersveiligheid;

c. het bebouwingsbeeld.
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Wijzigen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen ten behoeve van de bouw van een 

transformatorstation, gasdrukmeet- en regelstation, rioolgemaal en naar de aard daarmee gelijk te stellen 

bouwwerken van openbaar nut tot een inhoud van niet meer dan 400 m3 en een bouwhoogte van niet meer 

dan 4 m.

10.2  Voorwaarden

De onder 10.1 bedoelde wijzigingen mogen niet leiden tot een onevenredige aantasting van de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  Uitsluiting seksinrichtingen

Het bestemmingsplan verzet zich tegen het gebruik van de gronden als seksinrichting.

11.2  Afstemming Algemene Plaatselijke Verordening

Het bestemmingsplan verzet zich niet tegen het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van 

evenementen als bedoeld in de APV Tynaarlo 2015 waarvoor op basis van deze verordening een 

evenementenvergunning kan worden verleend.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd 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 tenietgaan 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 tenietgegaan.

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 overgangsregels van dat plan.

12.2  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 overgangsregels van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Oostermoerse Vaart De Groeve’.
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