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Bijlage 5 Borchsingel nieuwe situatie 
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1. INLEIDING 

 

Dit beeldkwaliteitplan is gericht op de inpassing van een supermarkt in het Entreegebied in 
de woonwijk Ter Borch in de gemeente Tynaarlo. Het betreft een aanpassing van het 
Beeldkwaliteitplan Entreegebied (2008).   
In dit beeldkwaliteitplan voor de supermarktontwikkeling wordt aangesloten bij de eerdere 
uitgangspunten voor het beeld en de inrichting van het Entreegebied uit 2008 en ingespeeld 
op de gerealiseerde bebouwing tot nu toe. De ontwikkeling betreft de locatie langs het 
Groene Lint waar eerder appartementengebouwen waren voorzien.  
 
In hoofdstuk 2 wordt beknopt het ontwerp van het Entreegebied als onderdeel van het grote 
geheel van Ter Borch beschreven en de veranderingen ten opzichte van het ontwerp uit 
2008.  
 
In hoofdstuk 3 worden de architectuur van de bebouwing en inrichting van het parkeerterrein 
behandeld. En de bij behorende welstandscriteria.  
 

1.2. Bestuurlijk en juridisch kader 
 

Op 14 juni 2016 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor een 
supermarktontwikkeling in het noordelijk entreegebied. Dit beeldkwaliteitplan is het 
toetsingskader voor de Welstand van het bouwplan en de terreininrichting voor de 
supermarkt.  
Voor zowel de bebouwing als de inrichting van de parkeerplaats zijn welstandscriteria 
opgenomen.  
Alle afbeeldingen in dit beeldkwaliteitplan zijn richtinggevend of voorbeelden, er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend.  
Naast dit beeldkwaliteitplan gelden nog andere toetsingskaders voor het bouwen in het 
Entreegebied. Dit zijn onder andere het Bouwbesluit, het bestemmingsplan en de 
koopovereenkomst bij de kavel.  
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Afbeelding: Overzicht van de wijk Ter Borch met het Entreegebied 
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2. INPASSING SUPERMARKT IN HET 

ENTREEGEBIED 

Een groot deel van deze teksten is overgenomen uit het Beeldkwaliteitplan Entreegebied 
(2008), daar waar relevant zijn deze ingekort. De teksten zijn aangevuld met de huidige 
stand van de ontwikkelingen alvorens in te gaan op de inpassing van de supermarkt en het 
parkeerterrein in het Entreegebied. 

 

2.1. Hoofdidee Ter Borch 
 

In het masterplan voor Ter Borch uit 2002 zijn de programmatische en ruimtelijke 
hoofdstructuur van de wijk vastgelegd. Het hoofdidee voor de nieuwe woonwijk is 
omschreven als “twee randen, drie dimensies” De randen van Ter Borch zijn aan de 
oostzijde Het Groene Lint (zone met boomweides langs de ter Borchlaan) en aan de 
westzijde het omgelegde Eelderdiep. Daartussen liggen drie woonmilieus met ieder hun 
eigen sfeer: Rietwijk, Tuinwijk en Waterwijk. De verschillen tussen de woonmilieus komen 
mede voort uit de natuurlijke ondergrond. Binnen deze hoofdopzet is sprake van een aantal 
verbijzonderingen, waarin de landschappelijke kenmerken in verhevigde mate vorm krijgen. 
Het Entreegebied is één van die verbijzonderingen. 
 
Het Entreegebied vormt het zuidelijke deel van Tuinwijk en steekt in Het Groene Lint, 
tegenover het open gedeelte van de naastliggende Groninger woonwijk Piccardthof. 
 

Een strategische positie 
Binnen de ruimtelijke opbouw van Ter Borch neemt het Entreegebied een strategische 
positie in. Het vormt de belangrijkste toegang tot Ter Borch. Er zijn belangrijke voorzieningen 
voor de wijk in opgenomen, waaronder scholen, maatschappelijke voorzieningen en 
zorgvoorzieningen. De ontwikkeling van een supermarkt sluit aan bij deze strategische 
positie en de gewenste clustering van voorzieningen in het Entreegebied. 
 

2.2. Het ontwerp van het Entreegebied 
 
Het Entreegebied wordt gezien als een uitloopgebied voor de bewoners van heel Ter Borch, 
centraal gelegen in de wijk, met een open parkachtige uitstraling in aansluiting op de noord�
zuid lopende boomweides langs de ter Borchlaan en de open zone in de naastgelegen 
Piccardthof. In dit park, met verspreide, solitaire, inheemse bomen en boomgroepen (1e 
orde) in combinatie met open, deels glooiende gazons, wordt vrijstaande bebouwing 
opgenomen met verschillende functies en bouwhoogtes.  
 
Aan de noordzijde van het Entreegebied is, als begrenzing en als buffer naar de noordelijk 
gelegen woonbebouwing van Tuinwijk, een bomenlaan aangeplant. Samen met de 
manshoge hagen op de erfgrenzen van de achtertuinen van deze woonbebouwing is een 
basis gelegd voor een eigen sfeer en beleving in het Entreegebied. 
Aan de zuidzijde wordt het Entreegebied begrensd door de houtwallen ter  
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Afbeelding: Voorbeeldverkaveling Entreegebied uit 2008 

Afbeelding: Overzicht bebouwing Entreegebied in 2018 met locatie toekomstige supermarkt 
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weerszijden van het Bakkerslaantje.  
 
Naast de functionele ontsluiting van het Entreegebied door middel van de Borchsingel met 
bijbehorende fiets� en voetpaden, wordt in het park een slingerend voetpad gerealiseerd. 
Daarmee ontstaat, samen met de boomweides langs de Ter Borchlaan, een groot 
uitloopgebied voor de (toekomstige) bewoners van de woonwijk Ter Borch. Dit park zal nu 
deels niet gerealiseerd kunnen worden door de ontwikkeling van de parkeerplaats bij de 
supermarkt. Maar de doorzetting van Het Groene Lint tot aan de Borchsingel blijft wel het 
uitgangspunt voor het Entreegebied. 

 

Ruimtelijke verdeling van de Bouwmassa’s 
In het Entreegebied van Ter Borch bepalen landschappelijke hoofdlijnen de verdeling van de 
bouwmassa’s. Zichtlijnen tussen gebouwen door naar het omringende landschap en tussen 
gebouwen onderling bepalen de situering van de bouwmassa’s.  
 
Op de kaart van de voorbeeldverkaveling uit 2008 is de positionering van verschillende 
bouwmassa’s te zien. De Multifunctionele accommodatie heeft een centrale plek in het 
Entreegebied (gebouw 2).   
Tot nu toe is aan de noordzijde van de Borchsingel de volgende bebouwing gerealiseerd. 
Aan de westzijde (gebouw 1) het gebouw van VNN (Verslavingszorg Noord Nederland), de 
MFA (multifunctionele accommodatie) en het zorghotel (gebouw 3, nu gesplitst in een school 
en het zorggebouw). 
De voorziene appartementengebouwen aan de noordzijde van de Borchsingel in Het Groene 
lint zijn niet gerealiseerd. Deze laatste locatie is de locatie voor de ontwikkeling van de 
supermarkt. 
De appartementengebouwen aan de zuidzijde van de Borchsingel zijn op dit moment niet 
gerealiseerd.  
 

Aanpassing ruimtelijke verdeling bouwmassa’s 
Bij de inpassing van een supermarkt op de locatie in Het Groene Lint kan niet voortgegaan 
worden op de positionering van de eerder voorziene appartementengebouwen, met een 
losse plaatsing in een groen maaiveld en ontsluiting vanaf de Ter Borchlaan.  
De functie van een supermarkt is een publiekgericht voorziening, daarom wordt deze functie 
voor auto’s ontsloten vanaf Borchsingel. De parkeervoorziening ligt vóór het 
supermarktgebouw aan de Borchsingel en de bebouwing erachter. Op deze wijze is het 
functionele deel van de supermarkt, de entree en het parkeerterrein gekoppeld aan de 
Borchsingel. De rustige kanten zijn gericht op Het Groene Lint en Tuinwijk 
Om de relatie tussen het Het Groene Lint en de Borchsingel zoveel mogelijk continuïteit te 
laten behouden wordt de supermarkt aan de westzijde van de kavel geplaatst, zodat aan de 
oostzijde van de kavel zo veel mogelijk open ruimte wordt behouden langs de ter Borchlaan.  

 

Groenstructuur 
Het Entreegebied wordt in de lengterichting doorsneden door de Borchsingel. Aan 
weerszijden staat vrijstaande bebouwing, deze is deels gerealiseerd. De open ruimt bestaat 
uit gras, grote bomen en parkeergelegenheid. Het groen in het Entreegebied wordt collectief 
beheerd en functioneert als park voor heel Ter Borch. 
 
Binnen de beplantingsstructuur is met name Het Groene Lint van belang voor de omgeving 
van de supermarkt. Het Groene Lint bestaat uit bomenweides met Hollandse zomereiken in 
een los plantverband aan de ter Borchlaan 
Deze groenstructuur met bomenweides zal nu deels niet gerealiseerd kunnen worden door 
de ontwikkeling van de parkeerplaats en de supermarkt. Maar de doorzetting van de sfeer 
van Het Groene Lint tot aan de Borchsingel blijft wel het uitgangspunt voor de inrichting van 
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het parkeerterrein. 

 

Water 
Vanwege de hoge relatief hoge ligging van het terrein speelt water een bescheiden rol in het 
beeld van het Entreegebied. Van noord naar zuid is een waterloop opgenomen die deel 
uitmaakt van de verbinding tussen het waterstelsel van Waterwijk en dat van de Piccardthof. 
In het ontwerp uit 2008 zijn waterpartijen opgenomen in deze waterverbinding. Deze 
waterpartijen zijn niet aangelegd omdat deze ruimte nu in gebruik is als schoolplein en deels 
straks gebruikt wordt als fietsroute naar de school. Bij de ontwikkeling van de supermarkt zal 
voor de waterhuishouding aangesloten worden op de bestaande greppels en sloten. Het 
Waterschap Noorderzijlvest heeft op 7 februari 2017 daarmee ingestemd is van mening dat 
compensatie vanwege versnelde afvoer niet aan de orde is. 

 

Doorzichten 
De bebouwingsvolumes zijn zo gesitueerd dat op een aantal plaatsen doorzichten in de 
dwarsrichting ontstaan. Van de aangegeven zichtlijnen over het deel van het Entreegebied in 
Het Groene Lint blijft de zichtlijn die over het water was geprojecteerd langs gebouw 3 open, 
maar nu over het schoolplein. Doordat het zorghotel (gebouw 3) gesplitst is in een 
schoolgebouw en een zorggebouw is er nu de mogelijkheid om een zichtlijn te realiseren in 
oost�westelijke richting over de parkeerplaats, richting de landschappelijke omgeving van 
Piccardthof.  

 

2.3. Verkeersafwikkeling 
 

De supermarkt zal meer verkeersbewegingen generen dan de aanvankelijk geplande 
verkeersbewegingen voor de appartementen. Op basis van verkeersonderzoek is de locatie 
van de toegangen voor auto’s en bevoorrading bepaald.  
 

• De parkeerplaats wordt ontsloten vanaf de Borchsingel, de locatie hiervoor is zo bepaald 
dat deze de doorstroming van het verkeer het minst beïnvloed.   

• Verkeersrouting over het supermarktterrein dient begrijpelijk en logisch te zijn. 

• De bevoorrading van de supermarkt dient zo georganiseerd te worden dat er zo min 
mogelijk gevaarlijke manoeuvres over het terrein nodig zijn. Dit kan betekenen dat wordt 
gekozen om een specifieke ontsluiting voor de vrachtwagens vanaf de ter Borchlaan te 
realiseren.   

 

Langzaam verkeer 
Zowel het vrijliggende fietspad langs de Borchsingel en de Ter Borchlaan vormen 
doorgaande fietsroutes naar en in het Entreegebied. Een andere verbinding voor fietsers 
loopt vanuit Tuinwijk door het Entreegebied, deze verbinding wordt veel gebruikt door het 
schoolfietsverkeer. Het pad in de boomweides in Het Groene Lint langs de Ter Borchlaan is 
een hoofdroute voor wandelaars. Deze wandelroute blijkt ook veelvuldig door 
schoolfietsverkeer gebruikt te worden. Dit pad zal deels worden verlegd om het gebouw van 
de supermarkt heen. 
 
Voor de functie van de supermarkt is het belangrijk dat ook fietsers en voetgangers deze 
goed kunnen bereiken. Dit kan in ieder geval vanaf de toegang vanaf de Borchsingel. 
Daarnaast komt er een nieuwe langzaam verkeerroute vanaf de scholen tussen de het 
kindcentrum en het zorggebouw door naar de supermarkt. Deze route sluit vervolgens 
aansluit op de Ter Borchlaan. Deze verbinding maakt kortere routes mogelijk alsook de 
verschillende functies makkelijker bereikbaar in de dagelijkse logistiek. Het voetpad tussen 
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het schoolplein en de supermarkt naar Tuinwijk kan blijven bestaan of worden opgeheven als 
dit voetpad niet meer nodig blijkt te zijn.  
Het gebiedje ten zuiden van het schoolplein en tussen het kindcentrum en het zorggebouw is 
nu de plek waar kinderen worden opgewacht als de school uit gaat. Deze plek moet nog 
nader worden ingericht met fietsparkeermogelijkheden en een duidelijke aanduiding van de 
fietsroute richting de supermarkt. Er komt ook een fietspad direct richting de Borchsingel 
vanaf deze wachtplek. 

 
Afbeelding: toevoeging langzaam verkeerroutes; onder foto wachtplek bij kindcentrum 
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3. ARCHITECTUUR SUPERMARKT EN 

INRICHTING PARKEERTERREIN  

 

De ambities voor de architectuur in Ter Borch zijn hoog. Er wordt in een eigentijdse 
architectuur gebouwd. Een doordachte heldere opbouw van het bouwvolume, kwalitatief 
hoogwaardige detaillering en duurzaamheid van materialen zijn bepalend om deze ambities 
te realiseren. De architectuur van het Entreegebied moet passen in de stijl van Ter Borch. 
Belangrijke trefwoorden zijn: stevig, ongedwongen, landschappelijk, vernieuwend, duurzaam, 
chic. Afhankelijke van hun functie verschillen de gebouwen in stijl en uitbundigheid, dit is ook 
te zien in de al gerealiseerde bebouwing in het Entreegebied. 
De beeldkwaliteit voor de architectuur voor de supermarkt sluit aan op het architectuurbeeld 
van de gerealiseerde bebouwing in het entreegebied om daarmee samenhang te verkrijgen. 
De toetsingscriteria zijn specifiek afgestemd voor de functie en het bouwvolume van een 
supermarkt.  
De inrichting van de buitenruimte rond de supermarkt (grotendeels parkeerterrein) is 
onderdeel van de publieke ruimte en dient daarom in samenhang met openbaar gebied te 
worden vormgegeven. De toetsingscriteria voor de inrichting van de buitenruimte zijn 
specifiek afgestemd op de functie en omvang van het parkeerterrein.  
 

3.1. Welstandscriteria inrichting parkeerterrein 
 

Het parkeerterrein is gekoppeld aan de functie van de supermarkt en kan ook gebruikt gaan 
worden voor het halen en brengen van kinderen naar de scholen. Daarom is een duurzame, 
veilige inrichting belangrijk. Daarnaast is een hoogwaardige uitstraling van de 
terreininrichting als geheel belangrijk, die aansluit bij het beeld van de inrichting van het 
Entreegebied. Het parkeerterrein is relatief groot en bepaalt het beeld van de buitenruimte 
van dit deel van het Entreegebied in sterke mate. Tegelijkertijd is het uitgangspunt de 
continuïteit van de sfeer van het Groene lint ook op en langs het parkeerterrein te integreren.  
 

Parkeerterrein ontwerp 
• De vormgeving van het parkeerterrein, vraagt om een specifiek ontwerp om bij de 

uitgangspunten van de locatie te passen, namelijk een kleinschalig en tegelijkertijd 
landschappelijk beeld realiseren. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld verschillende 
materialen of kleurstellingen toe te passen voor rijbanen en parkeervakken. Er dient 
voorkomen te worden dat een kil beeld ontstaat met grote lege verharde oppervlaktes, dit 
past niet bij de schaal en maat van het Entreegebied. Als voorbeeldreferentie dient de 
naastliggende parkeerplaats tussen de school en het kindcentrum, wat betreft 
materialisering en opdeling, niet wat betreft ontwerp of organisatie van de  parkeervakken.   

• De uitwerking van de integratie van de landschappelijke sfeer van het Groene lint op de 
parkeerplaats kan ook bijdragen aan de kleinschaligheid. Bijvoorbeeld door het toepassen 
van beplatingsvakken met gras en daarop bomen of boomgroepen. (zie ook het onderdeel 
beplanting).  

• Voor de vormgeving en materialisering van de fietsroute naar de scholen is van de belang 
dat voor automobilisten duidelijk is dat op deze route gefietst wordt en dat de automobilist 
daar rekening mee moet houden. 

• Voor de fietsers voldoende fietsparkeermogelijkheden in het ontwerp opnemen. 

• In het ontwerp ook rekening houden met voetgangers die vanaf de scholen naar de 
supermarkt lopen en naar de ter Borchlaan. 
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• Bij de toepassing van een geluidscherm langs het schoolplein is de uitstraling van het 
geluidscherm belangrijk voor de beleving van zowel het voetpad langs het schoolplein als 
vanaf de parkeerplaats. Aan de zijde van het schoolplein wordt de voorkeur gegeven aan 
een groene uitstraling door een haag of begroeiing. Naar de zijde van de parkeerplaats 
kan gekozen worden voor een groene uitstraling (begroeiing) of een gedekte kleurstelling 
van het geluidsscherm passend bij de kleurstelling van het gebouw. 

• Voorzieningen als elektriciteitskasten en dergelijke in vormgeving en kleurstelling 
afstemmen op de architectuur of integreren in de bebouwing. Bij plaatsing op het 
parkeerterrein zorgen voor een niet opvallende plaatsing. 

 

Bestratingsmaterialen en straatmeubilair 
• Het palet van toe te passen bestratingsmaterialen: gebakken klinkers, asfalt en 

beton(klinkers). 

• Eventuele toepassing van reclame op het terrein dient beperkt te zijn en aan te sluiten bij 
het hoge kwaliteitsniveau van de wijk Ter Borch.   

 

Verlichting 
Uitgangpunt voor de verlichting is aansluiten op de verlichting van de parkeerplaatsen en 
verblijfgebieden in het Entreegebied en de woongebieden. Alleen langs de Borchsingel wordt 
een ander armatuur toegepast. Voorkomen moet worden dat de parkeerplaats van de 
supermarkt uit de toon gaat vallen door teveel licht of te kille verlichting, om die reden geen 
hoge masten toepassen.  

• Verlichting parkeerplaats: Kipp � Louis Poulsen op mast ca 4.00m, eventuele toepassing 
masten tot maximaal 5m hoogte mogelijk.  

• Lichtkleur aansluiten bij lichtkleur die in het Entreegebied is toegepast op de 
parkeerplaats bij de school. 

 

Beplanting  
Landschappelijk is de voorzetting van de groenstructuur van Het Groene Lint en de 
aanhechting van deze groenstructuur aan het groene karakter van het Entreegebied van 
fundamenteel belang. 

• Op het parkeerterrein rekening houden met deze groene structuur van solitaire bomen (in 
boomgroepen) in gras, met een ruimtebeslag van circa 8 tot 10%.  

• Aanplanten in een los plantverband van solitaire bomen of groepen van enkele solitaire 
bomen bij elkaar. Rijvorming is niet wenselijk. 

• Bomen van de 1e orde, inheemse bomen: zomereiken of bijpassende soorten, aanleggen 
met een ruime boomspiegel. 

• Inpassen bestaande bomen op het parkeerterrein indien de vitaliteit van de bomen dit 
mogelijk maakt. 

 

Erfscheidingen 
• Langs het parkeerterrein een een beukenhaag van ca 1.20m hoogte plaatsen. Bij 

toepassing van een hekwerk dient dit opgenomen te zijn in deze beukenhaag zodat het 
hekwerk aan het zicht wordt onttrokken. 

• Daar waar gevels direct grenzen aan Het Groene Lint en de open overgangszone naar 
Tuinwijk, met name de noordwestgevel, noordgevel en mogelijk ook de noordoostgevel, is 
de bebouwing direct ook de erfafscheiding. Hier geen hagen toepassen, wel kan sprake 
zijn van een “groene gevel” als onderdeel van de architectuur van het gebouw. 

• Op de erfscheiding bij het voetpad langs het schoolplein is nadere afstemming met de 
school gewenst. Hier kan gekozen worden voor het toepassen van een beukenhaag van 
1.20m tot 2.00m langs de supermarkt. (zie ook de opmerkingen bij parkeerterrein ontwerp 
t.a.v. een eventueel geluidscherm). 

• De hagen staan op het particuliere terrein. De zijn eigenaren verplicht de hagen in stand 
te houden en te snoeien. 
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Reclame-uitingen 
• Bij de inrit van het parkeerterrein aan de Borchsingel kan op het parkeerterrein een 

reclame uiting�uiting worden geplaatst. Deze reclame�uiting dient een hoogwaardige 
vormgeving te krijgen, eventueel met subtiele verlichting. In de regels van het 
bestemmingsplan wordt voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
opgenomen dat alleen een reclame�uiting tot 4 meter hoogte op de parkeerplaats bij de 
inrit naar het parkeerterrein vanaf de Borchsingel is toegestaan. 

• Omdat in het gehele entreegebied met een terughoudende vormgeving van de 
buitenruimte wordt gewerkt passen vlaggenmasten niet in de gewenste hoogwaardige 
uitstraling van het Entreegebied. Vlaggenmasten zijn bij het supermarktterrein dan ook 
niet toegestaan. 

 

3.2. Welstandscriteria bebouwing supermarkt 
 

De welstandscriteria zijn specifiek afgestemd voor de functie en bouwvolume van een 
supermarkt. Een supermarkt is een functie, waar veel bewoners van Ter Borch en omgeving 
gebruik van zullen maken. Daarom zijn de criteria voor de supermarkt, net als bij de 
gebouwen voor bijvoorbeeld de scholen, gericht op een naar buiten, publieksgerichte 
uitstraling.    
 

Ligging en situering 

• De ligging en situering van het supermarktgebouw wordt bepaald door het op tekening 
aangegeven bouwvlak.  

• Het gebouw evenwijdig aan de bebouwing van het kindcentrum positioneren. 

• Het gebouw is onderdeel van Het Groene Lint. Langs de oostzijde van het gebouw wordt 
Het Groene Lint doorgezet tot aan de Borchsingel.  

• Het parkeerterrein wordt ten zuiden en eventueel ook ten oosten van het gebouw 
gesitueerd.  

 

Massa en vorm 

• Het gebouw krijgt een volumeopbouw, met visueel te onderscheiden bouwdelen. Dit om 
het grote oppervlak van de supermarkt en de lange gevels visueel op te delen en zo het 
gebouw beter aan te laten sluiten bij de maat en schaal van de omgeving. Voorkomen 
dient te worden dat de supermarkt als een grootschalig eentonig blok wordt ervaren. 

• Het toepassen van verschillende hoogtes in geveldelen sluit aan bij de vormgeving met 
visueel te onderscheiden bouwdelen. 

• Bij voorkeur functies die gestapeld kunnen worden op een verdieping plaatsen dit komt de 
vormgeving met visueel te onderscheiden bouwdelen ten goede.  

• Het gebouw krijgt platte of licht hellende daken met een maximale dakhelling van 20 
graden. 

• Bij toepassing van dakoverstekken een overstek van minimaal 0,50 meter aanhouden. 

• Het toepassen van verschillende dakdelen met eigen dakhoogtes en/of dakdelen met een 
dakhelling sluit aan bij de vormgeving met visueel te onderscheiden bouwdelen. 

 

Detaillering, materiaal en kleur 
• Omdat het gebouw van verschillende kanten kan worden waargenomen, dient het 

gebouw aan alle zijde een representatief karakter te hebben. De noordgevel en 
westgevel, gericht naar Tuinwijk en Het Groene Lint, kunnen een meer terughoudende, of 
groene (begroeiing) vormgeving krijgen.  

• De gevels vormgeven met raamopeningen, of gevelverbijzonderingen, zoals panelen in 
kozijnen. De gevel naar de Borchsingel dient van een grote hoeveelheid raamopeningen 
te worden voorzien. 
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• Het totale gesloten oppervlak van het hele pand bestaat voor min 60% uit baksteen met 
een zilvergrijze tot warmbruine kleur en een donkere terugliggende voeg. Gevels van 
baksteen met beplanting tellen mee in het percentage. De baksteen kan genuanceerd 
zijn. In de gevel kunnen verder andere materialen worden toegepast, deze moeten in 
harmonie zijn met de baksteen. De harmoniërende kleuren zijn natuurlijke houtkleuren en 
warme aardtinten en grijstinten. Witte geveldelen, zoals lijsten en kozijnen kunnen in 
beperkte mate worden toegepast. 

• Bij de toepassing van een geluidscherm langs het schoolplein is de uitstraling van het 
geluidscherm belangrijk voor de beleving van zowel de route langs het schoolplein als 
vanaf de parkeerplaats. Aan de zijde van het schoolplein wordt de voorkeur gegeven aan 
een groene uitstraling door haag of begroeiing. Naar de zijde van de parkeerplaats kan 
gekozen worden voor een groene uitstraling (begroeiing) of een gedekte kleurstelling van 
het geluidsscherm passend bij de kleurstelling van het gebouw. 

• Reclame en naamgeving zijn onderdeel van de architectuur. De reclame is bescheiden. 
Er wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van teksten rechtstreeks op de gevel of binnen 
geplaatst achter glasgevels/raamopeningen.  

• Van de grond af zichtbare dakbedekkingen zijn donker van kleur. 
 

 



Bijlage 7 DPO 
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INLEIDING 

In 2015 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo ingestemd met de ontwikkeling van 

een supermarkt in de nieuwbouwwijk Ter Borch. Het gaat om een supermarkt van 

maximaal 3.000 m2 bvo. Contractueel is vastgelegd dat de supermarkt niet groter 

mag worden dan 2.000 m² winkelvloeroppervlakte (wvo). Deze supermarkt zal een 

functie gaan vervullen voor het gebied Hoornse Park, Piccardthof en Ter Borch, de 

deels reeds gerealiseerde en deels nog in ontwikkeling zijnde uitbreidingslocatie 

aan de zuidwestzijde van de stad Groningen. 

 

In 2015 heeft Bureau Stedelijke Planning in opdracht van VOF Ter Borch (Ballast 

Nedam en Heijmans) het initiatief getoetst aan de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking. Deze toets was noodzakelijk voor het coördinatiebesluit dat de 

gemeenteraad nam op 14 juni 2016. Met dit besluit wordt het planologisch-

juridische proces in gang gezet voor de realisering van het initiatief. Dit onderzoek 

noemen we ook wel een “Distributieve toets en effectanalyse”. 

 

In voorliggende rapportage is deze toets geactualiseerd ten behoeve van de nu 

voorliggende bestemmingsplanprocedure. In het geactualiseerde onderzoek zijn de 

nieuwste kengetallen en inzichten opgenomen. 

 

 

FIGUUR 1  PROJECTLOCATIE SUPERMARKT TER BORCH 

Bron: BRT Achtergrondkaart; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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DOEL EN VRAAGSTELLING    

Om het initiatief te toetsen aan landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid is een 

(distributieve) onderbouwing van het plan, in combinatie met inzicht in de 

kwantitatieve en kwalitatieve effecten, noodzakelijk. Dit noemen we ook wel een 

“Distributieve toets en effectanalyse”, en dit zal een belangrijke onderlegger zijn 

voor de planologische procedure. In het onderzoek staan de volgende vragen 

centraal:  

• Behoefte: Wat is de behoefte (kwantitatief en ruimtelijk-kwalitatief) aan een 

nieuwe supermarkt in de nieuwbouwwijk Ter Borch in de gemeente 

Tynaarlo? 

• Effecten: Wat zijn de effecten van de beoogde ontwikkeling op het 

functioneren van het dagelijks aanbod en de dagelijkse structuur elders in 

de stad en de regio, en op de leegstand en op het woon-, leef- en 

ondernemersklimaat? 

• Beleidstoets: Is het initiatief passend in de beleidskaders van rijk, provincie, 

regio en gemeente? 

LEESWIJZER    

Na deze inleiding volgt de samenvatting met de belangrijkste uitkomsten van het 

onderzoek. Hoofdstuk 1 omvat de contextanalyse: wat kenmerkt de bewoners van 

het verzorgingsgebied, wat kenmerkt het winkelgebied en de 

detailhandelsstructuur van de regio? Welke ontwikkelingen kunnen we 

verwachten in de komende jaren, zowel in de lokale verhoudingen tussen vraag en 

aanbod als meer generiek (beleid en trends en ontwikkelingen). In hoofdstuk 2 zijn 

de marktmogelijkheden gespecificeerd aan de hand van kwantitatieve toets en 

kwalitatieve argumentatie. Hoofdstuk 3 gaat in op de effecten van de 

ontwikkeling. In het laatste hoofdstuk wordt het initiatief getoetst aan de ladder 

van duurzame verstedelijking en het overige vigerende beleid. 

 

 

FIGUUR 2 IMPRESSIE AANZICHT 

Bron: VOF Ter Borch 
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SAMENVATTING 

• Aan de rand van de nieuwbouwwijk Ter Borch in de gemeente Tynaarlo 

willen Ballast Nedam en Heijmans een supermarkt van maximaal 2.000 m2 

winkelvloeroppervlakte (wvo) realiseren. In het voorliggende rapport is 

deze ontwikkeling getoetst aan beleid en is een (distributieve) 

onderbouwing van het plan, in combinatie met inzicht in de kwantitatieve 

en kwalitatieve effecten, gepresenteerd. De belangrijkste uitkomsten staan 

hier samengevat. 

• De geprojecteerde supermarkt zal niet alleen een functie gaan vervullen 

voor de inwoners van Ter Borch, maar ook voor inwoners van het zuidelijk 

deel van Groningen Zuidwest (Hoornse Park, Hoornse Meer en 

Piccardthof1). In totaal telt het gebied nu 8.740 inwoners. Dat aantal groeit 

bij afronding van de wijk (2025) tot 10.060 inwoners. 

• In het verzorgingsgebied is nu nog sprake van een supermarktdekking van 

77 m² wvo supermarkt per 1.000 inwoners, wat zeer laag is in vergelijking 

met het Nederlands gemiddelde (250 m² wvo per 1.000 inwoners). 

• Inwoners van het verzorgingsgebied zijn in de huidige situatie namelijk 

aangewezen op de Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat in Groningen 

Zuidwest. Deze relatief kleine winkel (671 m² wvo) met beperkt parkeren 

heeft primair een functie voor de omliggende buurt. Inwoners uit andere 

delen van het verzorgingsgebied zijn hierdoor genoodzaakt over relatief 

grote afstand uit te wijken. Inwoners van Ter Borch kiezen dan ook vaker 

voor de Albert Heijn in Paterswolde, vooral vanwege de grootte van de 

winkel (1.943 m² wvo) en de parkeermogelijkheden. 

• Met de voorgenomen ontwikkeling zal de koopkracht in de dagelijkse 

sector in de toekomstige situatie beter gebonden worden dan momenteel 

het geval is. Samen met de te verwachten bevolkingsgroei biedt dit 

voldoende perspectief om de supermarktontwikkeling distributief te 

verantwoorden. 

• De voorgenomen ontwikkeling kan daarom worden beschouwd als een 

verantwoorde ontwikkeling. Het biedt bewoners die nu ver moeten reizen 

voor dagelijkse boodschappen een moderne, eigentijdse voorziening. Op 

een logische, centrale locatie bovendien, ondersteund door andere 

(maatschappelijke) wijkvoorzieningen. 

• Naast tal van positieve effecten leidt een nieuwe supermarkt echter vaak 

ook tot omzetverdringingseffecten bij het bestaande (supermarkt)aanbod. 

Zo ook hier. Op basis van landelijke gemiddelden verwachten we dat de 

supermarkt in Ter Borch € 16,8 miljoen2 aan extra detailhandelsomzet 

                                                      
1 En ook de buurten Van Swieten en Bruilwering, maar daar wonen nauwelijks mensen 
2 Uitgaande van 2.000 m2 wvo supermarkt en een bijbehorende vloerproductiviteit van € 8.381 (kengetallen 

detailhandel.info, 2015) 
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genereert. Een deel van de nieuwe, additionele omzet van de nieuwe 

supermarkt in Ter Borch is te herleiden tot het nog groeiende aantal 

inwoners van Ter Borch: tussen nu en 2025 nog met 1.320 inwoners. Dit 

betekent dat 16%3 van de extra detailhandelsomzet voor rekening komt van 

deze bevolkingsgroei, en dus geen directe invloed heeft op de omliggende 

winkels.  

• De resterende € 14,1 miljoen aan additionele supermarktomzet komt deels 

voor rekening van de bestedingen die nu (veelal noodgedwongen) in andere 

supermarkten worden gedaan. Deze bestedingen worden nu primair 

gedaan in de Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat (verzorgingsgebied) en 

Albert Heijn in Paterswolde, en secundair in de verschillende supermarkten 

in Groningen Zuidwest en Eelde. 

• Uit ervaringen bij soortgelijke situaties elders weten we dat maximaal de 

helft van de additionele omzetclaim die afkomstig is van inwoners van het 

verzorgingsgebied te traceren is als omzetverlies bij het nu gevestigde 

relevante supermarktaanbod.4 Het theoretische verdringingseffect bedraagt 

dan maximaal € 7,0 miljoen. 

• Geprojecteerd op het totale relevante supermarktaanbod van 5.428 m² wvo 

in (de directe omgeving van) het verzorgingsgebied is er sprake van een 

verdringingseffect op het hier gevestigde aanbod van gemiddeld circa 

15,5%5. Een dergelijk verdringingseffect is te kenschetsen als een 

substantieel effect. De omzeteffecten zullen binnen het verzorgingsgebied 

echter zeer ongelijk zijn verdeeld. 

• In het algemeen geldt dat hoe meer overlap het initiatief heeft met 

bestaand aanbod (in functie, branche, metrage, formule, prijsstelling en 

doelgroep), des te groter het verdringingseffect. 

• Wanneer we dit vertalen naar de situatie in het relevante gebied 

(Groningen-Zuid, Paterswolde en Eelde), komen we tot de conclusie dat het 

qua afstand en functie aannemelijk is dat Albert Heijn aan de Von 

Suttnerstraat en Albert Heijn in Paterswolde de meeste effecten zullen 

ondervinden van de nieuwe ontwikkeling 

• Gelet op het bovengemiddeld functioneren van zowel Albert Heijn-

Paterswolde als Albert Heijn-Von Suttnerstraat zullen geen van beide 

supermarkten als direct gevolg van de komst van de supermarkt in Ter 

Borch de deuren moeten sluiten. Voor de laatstgenoemde supermarkt geldt 

dat deze zich meer in zijn oorspronkelijk beoogde, buurtverzorgende 

functie zal gaan terugtrekken. Voor Albert Heijn-Paterswolde geldt dat deze 

supermarkt niet in zijn oorspronkelijke functie als dorpssupermarkt voor 

Paterswolde en directe omgeving wordt aangetast. Deze supermarkt zal 

vooral een belangrijk deel van zijn bovenlokale functie voor specifiek Ter 

Borch verliezen. Voor geen van beide supermarkten geldt dat de ze als 

gevolg van de ontwikkeling in Ter Borch in hun toekomstperspectief 

                                                      
3 Aantal inwoners vermenigvuldigd met de bestedingen per hoofd in de supermarkten (€ 2.022) 
4 De andere helft is (versnipperd) afkomstig van (ver) buiten het verzorgingsgebied, van andere type aanbieders en 

kanalen, en ook van marktverruiming. 
5 € 7,0 mln / € 45,5 mln * 100% 
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bedreigd worden. Voor de andere supermarkten geldt dat al helemaal niet. 

Hier zijn de effecten veel beperkter van aard. 

• Omdat de omzeteffecten van de voorgenomen ontwikkeling niet leiden tot 

de uitval van supermarkten, zal het effect op de leegstand in het gebied in 

de praktijk gering zijn. Geen van de hier gevestigde supermarkten wordt 

immers door het initiatief in zijn bestaansrecht beperkt. De kans op uitval 

van winkels die afhankelijk zijn van (de trekkracht van) de supermarkt is 

daarom ook gering. Dat betekent ook dat de ontwikkeling niet zal leiden 

tot een dusdanig grote uitval of sterk oplopende leegstand dat daarmee 

sprake is van een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat 

en het ondernemersklimaat. 

• Van een structuurverstorende werking of ‘duurzame ontwrichting’ zal geen 

sprake zijn. Jurisprudentie wijst uit dat duurzame ontwrichting alleen 

relevant is bij de eerste levensbehoeften; inwoners moeten op acceptabele 

afstand van hun woonlocatie boodschappen in eerste levensbehoeften 

kunnen (blijven) doen. Met de realisering van een supermarkt in de wijk en 

het geringe verdringingseffect wat daardoor optreedt zal geen sprake zijn 

van duurzame ontwrichting op het niveau van kern of regio. 

 

 

FIGUUR 3 IMPRESSIE SUPERMARKT EN PARKEREN 

Bron: VOF Ter Borch 
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1 CONTEXTANALYSE 

1.1 LOCATIE- EN PROJECTOMSCHRIJVING TER BORCH 

LOCATIEOMSCHRIJVING TER BORCH    

De nieuwbouwwijk Ter Borch is een uitbreidingslocatie ten zuidwesten van de stad 

Groningen op het grondgebied van de gemeente Tynaarlo (provincie Drenthe). De 

woonwijk is opgedeeld in drie gebieden: Tuinwijk (midden), Waterwijk (zuid) en 

Rietwijk (noord). Tuinwijk en Waterwijk zijn volledig afgerond en Rietwijk is 

momenteel in ontwikkeling. In totaal worden in Ter Borch circa 1.000 woningen 

gerealiseerd. het woningaanbod betreft over het algemeen veelal ruime 

eengezinswoningen. 

 

Begin december 2016 is de Borchsingel, die door Ter Borch loopt, in het noorden 

aangesloten op de N372 en daarmee op de A7. De woonwijk Ter Borch is daarmee 

direct bereikbaar vanaf de A7. 

 

 

FIGUUR 4  LOCATIESCHETS SUPERMARKT TER BORCH 

Bron: BRT Achtergrondkaart; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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PROJECTOMSCHRIJVING SUPERMARKT    

In 2015 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo ingestemd met de ontwikkeling van 

supermarktaanbod in de nieuwbouwwijk. Het zal gaan om één supermarkt van 

maximaal 2.000 m² wvo. Deze zal voornamelijk een functie gaan vervullen voor de 

nieuwbouwwijk Ter Borch en het aangrenzende zuidelijke deel van de wijk 

Zuidwest in Groningen (voorheen de buurt Corpus Den Hoorn-Zuid). De 

projectlocatie bevindt zich bij de entree naar de woonwijk Ter Borch, op de hoek 

van de Ter Borchlaan en de Borchsingel. 

 

Naast de supermarkt is een gezondheidscentrum gepland, die nu nog gehuisvest is 

in tijdelijk units. Op de kavel naast deze tijdelijke voorzieningen (naar 

verwachting is het definitieve gezondheidscentrum in 2017 gereed) is reeds een 

multifunctionele wijkaccommodatie gevestigd. Hierin zijn twee basisscholen, een 

gymnastieklokaal, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang gehuisvest. 

Op deze manier zijn alle voorzieningen in wijk geclusterd. 

 

 

FIGUUR 5 PROJECTLOCATIE SUPERMARKT TER BORCH 

Bron: VOF Ter Borch 

 

Zoals nu voorzien, kunnen klanten de parkeerplaats van de supermarkt via de 

zuidzijde (Borchsingel) met de auto bereiken. Klanten die te voet of met de fiets 

komen, kunnen tevens de ingang aan de oostzijde gebruiken (Ter Borchlaan). De 

supermarkt krijgt in totaal 190 autoparkeerplaatsen. Aan de oostelijke zijde van de 

supermarkt is een ruime fietsenstalling geprojecteerd. 
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FIGUUR 6 TERREIN PROJECTLOCATIE 

Bron: VOF Ter Borch 

 

 

 

IMPRESSIE PAND EN PARKEREN 

Bron: VOF Ter Borch 

 

IMPRESSIE AANZICHT VANAF DE BORCHSINGEL 

Bron: VOF Ter Borch 

 

IMPRESSIE PAND EN PARKEREN 

Bron: VOF Ter Borch 

 

IMPRESSIE AANZICHT 

Bron: VOF Ter Borch 
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1.2 DRAAGVLAK 

VERZORGINGSGEBIED    

De supermarkt in Ter Borch heeft primair een functie voor de inwoners die globaal 

binnen de 1,5 kilometer straal vanaf de supermarkt wonen. Het verzorgingsgebied 

van de supermarkt bestaat uit de wijk Eelderwolde in de gemeente Tynaarlo en het 

zuidelijk deel van de wijk Zuidwest in Groningen (voorheen de buurt Corpus Den 

Hoorn-Zuid). De Laan Corpus Den Hoorn fungeert als noordoostgrens van het 

verzorgingsgebied. Het is niet alleen een fysieke grens binnen Groningen-

Zuidwest, ook wijkt de sociaal-economische samenstelling van het noordelijk deel 

en zuidelijk deel van Groningen Zuidwest van elkaar af. Het uiterste zuidelijk deel 

(Piccardthof) is het meest vergelijkbaar met Ter Borch: gerealiseerd tussen 2000 en 

2010, met relatief veel (koop) eengezinswoningen en (jonge) gezinnen en relatief 

welvarend. Hoornse Park en Hoornse Meer zijn beide rond de jaren ’90 aangelegd. 

De vergrijzing is hier hoger en de inwoners zijn relatief welvarend. 

Het noordelijk deel (Corpus den Hoorn Noord) is vooral gebouwd rond 1960 en 

kent van oorsprong overwegend portiekflats.  

 

Ter Borch valt binnen de CBS buurt verspreide huizen Eelderwolde in de wijk 

Eelderwolde. 

 

 

FIGUUR 7  VERZORGINGSGEBIED SUPERMARKT TER BORCH 

Bron: BRT Achtergrondkaart; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 
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KENMERKEN BEVOLKING    

In het verzorgingsgebied woonden per 1 januari 2016 in totaal 8.740 personen. 

• De leeftijdsopbouw in en binnen het gebied wijkt af van het Nederlands 

gemiddelde. Enerzijds is het aandeel gezinnen met jonge kinderen in Ter 

Borch groot, anderzijds is Groningen Zuidwest (zuid) gemiddeld meer 

vergrijsd. Vooral het aandeel jonge kinderen in Ter Borch drukt momenteel 

een groot stempel op de bevolkingssamenstelling. 

• De gemiddelde huishoudensgrootte in de verzorgingsgebied wijkt slechts iets 

af van het Nederlands gemiddelde. De huishoudensgrootte in Ter Borch is 

met 3,3 personen wel bovengemiddeld. 

• Het aandeel niet-westerse allochtonen ligt in het verzorgingsgebied onder het 

landelijk gemiddelde. 

• Tot slot is het verzorgingsgebied relatief welvarend. Het gemiddelde inkomen 

per inwoner ligt bijna 30% hoger dan het Nederlands gemiddelde. 

• Het verzorgingsgebied valt te typeren als een gebied waar enerzijds in 

verhouding veel jonge gezinnen wonen en anderzijds veel ouderen, maar 

waarvan beide groepen veel te besteden hebben. 

 

 INW. %  

0-15 

%  

15-25 

%  

25-34 

% 

45-65 

% 

65+ 

GEM. HH. 

GROOTTE 

% NIET-

WEST. 

ALL. 

GEM. INK. 

PER INW. 

Verzorgingsgebied 8.740 20 9 22 30 19 2,3 5 € 29.750 

Verspreide huizen 

Eelderwolde 

1.955 37 6 28 26 3 3,3 5 € 32.300 

Eelderwolde 295 19 8 20 31 20 2,5 5 € 31.500 

Groningen Zuidwest 

(zuidelijk deel) 

6.490 15 10 21 31 24 2,0 5 € 29.000 

Nederland  16 12 25 28 18 2,2 12 € 23.000 

TABEL 1 KENMERKEN INWONERS VERZORGINGSGEBIED 

Bron: CBS, 2016; inkomen betreft 2014 

 

WONINGEBOUW EN BEVOLKINGSPROGNOSE    

Woningbouw Ter Borch 

Voordat Ter Borch gerealiseerd werd, woonde er in de CBS-buurt “verspreide 

huizen Eelderwolde” 80 mensen. De wijk Ter Borch is nog steeds volop in 

ontwikkeling: op 1 januari 2016 stond de teller van het aantal inwoners in de CBS-

buurt “verspreide huizen Eelderwolde” op 1.955 inwoners en waren er in Ter 

Borch circa 600 kavels uitgegeven (620 woningen inclusief de overige woningen in 

de CBS-buurt). In totaal worden circa 1.000 woningen gebouwd. Met nog 400 te 

bouwen woningen en een gemiddelde huishoudensgrootte van 3,3 personen 

neemt het aantal inwoners met 1.320 toe. Het totaal aantal inwoners in het 

verzorgingsgebied komt daarmee op 10.060. 
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N.B. In de nieuwbouwwijk Ter Borch bedroeg begin 2017 het aantal inwoners 

2.087. Er waren toen 655 kavels uitgegeven. 

 

 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 

Inwoners 80 950 1.415 1.680 1.800 1.955 2.167** 

Woningen 20 250 385 489 517 620* 675** 

Inwoners per 

huishouden 

4,0 3,8 3,7 3,4 3,5 3,2 3,2 

TABEL 2 AANTAL WONINGEN EN INWONERS VERSPREIDE HUIZEN EELDERWOLDE OP 1 JANUARI VAN HET 

BETREFFENDE JAAR 

Bron: CBS, 2006-2016; *optelsom opgave opdrachtgever Ter Borch en bestaande woningen in de buurt; ** 

optelsom opgave gemeente Tynaarlo over Ter Borch en bestaande woningen + inwoners in de buurt 

 

De gemiddelde huishoudensgrootte in Ter Borch is bovengemiddeld. In het overige 

deel van het verzorgingsgebied is de gemiddelde huishoudensgrootte kleiner dan 

in Ter Borch en in Nederland. Met een huishoudensgrootte van 3,2 personen in Ter 

Borch en een lagere dichtheid in het overige gebied, bedraagt de gemiddelde 

huishoudensgrootte in het verzorgingsgebied – na realisering van de nieuwe wijk- 

2,4 personen per huishouden. Dat is een fractie hoger dan in Nederland als geheel. 

De hoge gemiddelde woningbezetting in Ter Borch zal in de toekomst (indicatief 

na 2030) afnemen, door kinderen die het huis uit gaan.  

 

Overige woningbouw 

De gemeente Groningen geeft tot 2030 20.000 woningen nodig, voornamelijk op 

inbreidingslocaties6. Uit het meerjarenprogramma wonen 2017-2020 blijkt dat in 

Zuidwest één locatie als kansrijk wordt gezien. De (voormalige) ALO-locatie nabij 

het Martini Ziekenhuis (net binnen de noordelijke grens van het 

verzorgingsgebied) wordt door de gemeente als potentiële locatie gezien. Hier is 

ruimte voor een mix van appartementen (met een combinatie van wonen en zorg 

vanwege de aanwezigheid van het Health Care cluster) en eventueel 

grondgebonden woningen op het voormalige sportveld. Hierbij zijn nadrukkelijk 

mogelijkheden voor vrije sector huurwoningen. In 2017 wil de gemeente starten 

met de planontwikkeling voor deze locatie7. 

1.3 DETAILHANDELSTRUCTUUR 

In het verzorgingsgebied is het aanbod dagelijkse detailhandel in de huidige 

situatie met in totaal 770 m² wvo beperkt: het gaat om één supermarkt (671 m2 

wvo) en een ziekenhuiswinkel en apotheek in het ziekenhuis. Die laatste twee zijn 

voor de volledigheid meegenomen in de verdere analyses, maar hebben een veel 

grotere doelgroep dan alleen de inwoners van het verzorgingsgebied. 

 

                                                      
6 Vastgoedmarkt, 24 januari 2017 
7 Bron: Gemeente Groningen (2016)  Meerjarenprogramma Wonen 2017-2020 
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FIGUUR 8  WINKELSTRUCTUUR RONDOM TER BORCH  

Bron: Structuurvisie detailhandel Groningen, 2011-2020 

 

Inwoners van Ter Borch kunnen voor het doen van een compleet pakket aan 

dagelijkse boodschappen (inclusief frequent benodigd niet-dagelijks aanbod) in de 

huidige situatie terecht bij een aantal verschillende winkelgebieden (in volgorde 

van belang): 

• Het Overwinningsplein in de buurt Corpus den Hoorn huisvest een 

supermarkt, een klein aanbod speciaalzaken, twee drogisterijen en een 

aantal aanbieders met frequent benodigd niet-dagelijks aanbod (HEMA en 

Blokker). 

• Het centrum van Paterswolde vervult door het specifieke aanbod ondanks de 

grotere omvang een bescheidener functie dan het centrum van Eelde. Het 

aanbod bestaat uit één supermarkt en een aantal versspeciaalzaken. Het 

aanbod wordt hier aangevuld met een aantal kleine zelfstandigen en een 

tweetal grotere winkels in tuinaanbod. 

• Het centrum van Eelde heeft twee supermarkten, aangevuld met een aantal 

speciaalzaken en een drogist. Ook voor een deel van het frequent benodigd 

niet-dagelijks aanbod kunnen consumenten hier terecht (HEMA en 

Blokker). Jumbo is recent (oktober 2016) herontwikkeld. 

• De Van Lenneplaan speelt vooral een rol voor boodschappen door inwoners 

in de omliggende buurten en nauwelijks voor inwoners van Ter Borch en 

het zuidelijk deel van Groningen Zuidwest. 

• Het Helperplein (inclusief de Verlengde Hereweg) in Groningen huisvest een 

supermarkt en een compleet aanbod dagelijkse winkels. Ook voor een 
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frequent benodigd niet-dagelijks aanbod kunnen consumenten hier terecht 

(o.a. HEMA, Blokker, Bruna en een bloemenwinkel.). Ook dit winkelgebied 

vervult een beperkte functie voor inwoners van Ter Borch en het zuidelijk 

deel van Groningen Zuidwest. 

• De afstand tot het centrum van Haren is met bijna zeven kilometer fors en 

bijna net zo groot als de afstand tot het centrum van Groningen. Voor een 

uitgebreid en gevarieerd aanbod aan niet-dagelijks (modisch en recreatief) 

aanbod vervult vooral het centrum van Groningen een belangrijke rol. 

• De boodschappencentra liggen op minimaal 3 kilometer afstand van de 

projectlocatie, de grotere en meer complete boodschappencentra liggen 

zelfs op circa 5 kilometer afstand. 

 

LEEGSTAND    

Omdat de inwoners van Ter Borch nu vooral op Corpus den Hoorn, Paterswolde en 

Eelde zijn gericht, brengen we van deze gebieden de leegstand in kaart. In totaal 

gaat het om 1.686 m² wvo verspreid over 12 panden, waarvan het bij acht panden 

(1.440 m² wvo) om aanvangsleegstand gaat (staat korter dan 1 jaar leeg). 

 

Van alle panden gaat het in acht van de twaalf gevallen om een pand dat kleiner is 

dan 100 m² wvo. De grootste leegstand doet zich voor in het gebied Corpus Den 

Hoorn in winkelgebied Overwinningsplein. Mogelijk speelt het 

herontwikkelingsplan van Urban Interest hier een rol in en worden winkel bewust 

niet opnieuw ingevuld. Hier staat ook het grootste pand dat leeg staat in de 

omgeving. Het meet 408 m² wvo. 

 

LOCATIE AANTAL PANDEN TOTAAL M²WVO GEM. PER PAND 

Verzorgingsgebied  1 40 40 

Corpus Den Hoorn 5 1.143 229 

Eelde 5 391 78 

Paterswolde 1 112 112 

Totaal 12 1.686 141 

TABEL 3 LEEGSTAND IN HET VERZORGINGSGEBIED EN OMGEVING 

Bron: Locatus, peildatum december 2016 

SUPERMARKTSTRUCTUUR    

In het verzorgingsgebied is nu nog sprake van een zeer lage supermarktdekking 

(aantal m² wvo supermarkt per inwoner). Er is alleen een relatief kleine vestiging 

van Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat in Groningen Zuidwest, met beperkte 

parkeergelegenheid. Uit de marktconsultatie blijkt dat deze supermarkt met name 

een functie voor het zuidelijk deel van Zuidwest (Corpus Den Hoorn Zuid) vervult. 

De supermarkt functioneert mede door de beperkte keuzemogelijkheden 
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bovengemiddeld. Door de beperkte omvang en het matige parkeren vervult de 

supermarkt van origine vooral een buurtfunctie voor een relatief klein 

verzorgingsgebied. 

 

Voor een moderne ruime supermarkt met goed parkeren zijn de inwoners van het 

verzorgingsgebied hierdoor in de huidige situatie genoodzaakt over relatief grote 

afstand uit te wijken. Voor een grotere supermarkt (groter dan 1.500 m² wvo) is het 

alternatief de Albert Heijn in Paterswolde die op circa vier kilometer afstand van 

de projectlocatie ligt. Deze supermarkt is eind 2014 vergroot van 1.333 m² wvo 

naar 1.943 m² wvo en functioneert eveneens bovengemiddeld. Deze supermarkt 

heeft een functie voor Eelderwolde (inclusief Ter Borch), Paterswolde en Eelde. De 

functie voor Groningen Zuidwest is beperkt. De functie van deze supermarkt voor 

de inwoners van Ter Borch is veel groter dan de functie van de Albert Heijn aan de 

Von Suttnerstraat voor deze inwoners. Voor andere, al dan niet meer prijsgerichte 

supermarkten kunnen klanten terecht in Eelde, waar Jumbo en Lidl gevestigd zijn. 

Jumbo in Eelde is recent met ca. 300 m² uitgebreid (op 26 oktober 2016 is de 

vernieuwde winkel geopend). De supermarkt meet nu 1.117 m² wvo (bron: Locatus, 

peildatum december 2016).  

 

Voor de inwoners van het zuidelijk deel van Groningen Zuidwest (Corpus Den 

Hoorn-Zuid) zijn niet alleen de supermarkten in Eelde en Paterswolde een 

volwaardig alternatief, maar ook de Jumbo op het Overwinningsplein. Deze 

supermarkt is relatief klein en het parkeren is niet optimaal. 

 

Alle genoemde supermarkten functioneren goed tot zeer goed. 

 

NR PLAATS FORMULE ADRES M² 

WVO 

AFST. REIS-

TIJD* 

FUNCTIO-

NEREN 

Aanbod in verzorgingsgebied 

1 Groningen  Albert Heijn  Von Suttnerstraat 1  671 2,2 km 4 min +/++ 

Aanbod buiten verzorgingsgebied  

2 Paterswolde  Albert Heijn  Hoofdweg 202  1.943 4,2 km 6 min +/++ 

3 Groningen  Jumbo  Overwinningsplein 7  709 3,2 km 8 min + 

4 Eelde  Lidl  Hoofdweg 93  988 5,5 km 9 min + 

5 Eelde  Jumbo  Stoffer Holtjerweg 1  1.117 5,8 km 10 min + 

TABEL 4 RELEVANT SUPERMARKTAANBOD OP VOLGORDE VAN REISTIJD (NUMMERS CORRESPONDEREN MET 

ONDERSTAANDE AFBEELDING) 

Bron: Locatus, peildatum december 2016 

* Reistijd vanaf de projectlocatie tot de betreffende supermarkt. 
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In beperkte mate hebben ook de Van Lenneplaan en het Helperplein en functie 

voor het verzorgingsgebied: 

• De Van Lenneplaan, dat ten oosten van de A28 gesitueerd is, huisvest een 

combinatie van Albert Heijn en Lidl en biedt daarmee een iets completer 

boodschappenaanbod dan bijvoorbeeld het Overwinningsplein.  

• In winkelgebied Helperplein heeft Albert Heijn een moderne winkel van 

1.700 m². De functie van deze supermarkt is voor de inwoners van Ter 

Borch beperkt, met name door de grote afstand. 

 

Uit de marktconsultatie blijkt dat de supermarkten in Haren nauwelijks een rol 

spelen in de oriëntatie van inwoners van Ter Borch en Groningen Zuidwest. Zij 

zijn daarom niet meegenomen in het relevante aanbod. Datzelfde geldt ook 

voor het aanbod in Hoogkerk.  

 

 

FIGUUR 9  SUPERMARKTAANBOD TER BORCH EN OMGEVING (NUMMERS CORRESPONDEREN  MET TABEL) 

Bron: BRT Achtergrondkaart, Locatus, peildatum december 2016; Bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

RELEVANTE SUPERMARKTONTWIKKELINGEN    

• Albert Heijn aan de Van Lenneplaan gaat uitbreiden met circa 300 m². 

Daarvoor gebruiken zij de naastgelegen voormalige panden van de mode- 

en dierenwinkel. 
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• In mei 2014 is het Overwinningsplein in Groningen vernieuwd, met een 

vernieuwde inrichting van het openbaar gebied. Een half jaar later, in 

december 2014, is het nieuws naar buiten gekomen dat eigenaar Urban 

Interest belendende percelen in de Jennerstraat en Flemingstraat heeft 

aangekocht om een impuls te kunnen geven aan het winkelcentrum. In de 

zomer van 2015 is ook de zwemschool gesloten ten behoeve van de 

beoogde uitbreiding8. De realisering van een nieuwe Jumbo-supermarkt is 

een van de onderdelen van het plan. Het plan is momenteel nog volop in 

ontwikkeling en ligt ter beoordeling voor bij de gemeente9. Jumbo wil 

graag uitbreiden naar een winkel van circa 2.000 m² wvo. Om dat te 

bereiken zal de supermarkt moeten verplaatsen naar het gebied ten zuiden 

van de straat Overwinningsplein De ontwikkeling past in het streven van 

de gemeente Groningen naar sterke wijkcentra. De kleine Aldi aan de 

achterzijde van het winkelcentrum (Flemingstraat, ca. 450 m² wvo) die hier 

lang gevestigd was, is enige tijd geleden gesloten. De door Jumbo achter te 

laten locatie blijft zijn bestemming behouden, en zal dus mogelijk kunnen 

worden ingevuld met een nieuwe supermarkt. 

• De mogelijke supermarktontwikkeling in Groningen-Zuid, aan de overzijde 

van het Martini-ziekenhuis, aan de Van Swietenlaan is van de baan. Het 

betrof hier een initiatief van 3.500 m², bestaande uit een full service 

supermarkt en een discounter (en evt. dagwinkels). De gemeente 

Groningen heeft medio oktober 2015 besloten om hieraan niet mee te 

werken, in te zetten op versterking van de bestaande structuur, en geen 

nieuwe concentraties toe te voegen. 

1.4 BELEIDSCONTEXT 

LANDELIJK BELEID – LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING     

De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ (gebaseerd op de SER-ladder voor 

bedrijventerreinen) deed zijn intrede in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) en is via artikel 3.1.6 lid 2 vastgelegd als procesvereiste in het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro bepaalt dat voor alle ruimtelijke plannen, 

waaronder bestemmingsplannen, de treden van de ladder worden doorlopen. Het 

doel van de ladder is een zorgvuldige ruimtelijke ordening, in termen van 

optimale benutting van de ruimte in het stedelijk gebied. Met de ladder wordt een 

zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en 

infrastructurele besluiten nagestreefd. Via de motie De Rouwe is najaar 2012 ook 

detailhandel als stedelijke functie aan deze ladder toegevoegd. 

 

De ladder kent het volgende afwegingskader: 

1. Is er een actuele (regionale) behoefte aan deze nieuwe ontwikkeling 

(bedrijven, kantoren, woningen en andere stedelijke ontwikkelingen)? Indien 

                                                      
8 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/162894/Zwemschool-in-Groningen-moet-wijken-voor-Jumbo-update 
9 http://www.dvhn.nl/groningen/Komst-ondergrondse-parkeergarage-Overwinningsplein-onzeker-21940075.html 

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/162894/Zwemschool-in-Groningen-moet-wijken-voor-Jumbo-update
http://www.dvhn.nl/groningen/Komst-ondergrondse-parkeergarage-Overwinningsplein-onzeker-21940075.html
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dat niet het geval is stopt de planprocedure. Is er wel sprake van een regionale 

behoefte, dan volgt trede 2 van het afwegingskader. 

2. Is (een deel van) de regionale behoefte op te vangen binnen het bestaand 

stedelijk gebied binnen de regio, door de transformatie of herstructurering 

hiervan? Zo ja, dan wordt het initiatief daar in beginsel gerealiseerd. Indien 

herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende 

mogelijkheden biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag te 

voldoen, volgt trede 3.  
3. Indien nieuwbouw echt noodzakelijk is, dient een locatie buiten bestaand 

stedelijk gebied gezocht te worden die multimodaal ontsloten is of kan 

worden voor het opvangen van die behoefte.10 

 

De Nieuwe Ladder11 

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking (de Ladder) is een actueel en relevant 

thema in de ruimtelijke ordening. Sinds de opname van de Ladder in het Besluit 

ruimtelijke ordening op 1 oktober 2012 wordt dit instrument nu op grote schaal 

toegepast. De toepassing van de Ladder heeft tot veel onduidelijkheid geleid bij 

overheden, juristen en planologen. Voor de Minister van Infrastructuur en Milieu 

was dit aanleiding om een wijziging van de betreffende wetsartikelen op te stellen. 

Het ontwerp van deze wijziging is op 23 juni 2016 naar de Tweede Kamer 

gestuurd. 

 

In de nieuwe 'Ladder' zullen de treden verdwijnen: de Laddertoets wordt grosso 

modo beperkt tot de oude treden 1 en 2 in één bepaling, terwijl trede 3 komt te 

vervallen. De nieuwe Ladder is nog steeds alleen van toepassing op nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen. 

PROVINCIAAL BELEID    

De Provincie Drenthe streeft in haar geactualiseerde omgevingsvisie (2014) naar 

een concentratie van de detailhandel in de binnenstedelijke gebieden waarbij de 

bestaande structuur centraal staat. Door de ontwikkeling van nieuw 

winkelvloeroppervlakte te beperken en de bestaande (kansrijke) centra te 

versterken, blijft de markt voor detailhandelsvoorzieningen gezond en 

toekomstgericht. De provincie geeft aan dat ze daarover graag in gesprek gaan met 

de gemeenten. Alleen voor grootschalige ontwikkelingen wordt specifiek regionale 

afstemming genoemd. In de bijbehorende provinciale verordening wordt allereerst 

de Ladder voor duurzame verstedelijking aangehaald. Daarnaast is nog eens 

specifiek aangegeven dat een ruimtelijk plan niet in nieuwe locaties voor 

detailhandel voorziet, als deze ten koste gaan van het bestaande 

kernwinkelgebied. Bestuurlijk overleg speelt in de provincie Drenthe een 

belangrijke rol. 

 

                                                      
10 Zie ook http://ladderverstedelijking.minienm.nl/#beschikbareruimte 

11 Bureau Stedelijke Planning (2016) De nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking, handleiding en juridische Q&A 

http://ladderverstedelijking.minienm.nl/#beschikbareruimte
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REGIONAAL BELEID    

De regio Groningen-Assen heeft in 2013 haar regiovisie geactualiseerd. 

Speerpunten zijn het verder ontwikkelen van het economisch kerngebied, de 

interne samenhang tussen steden en regio te versterken en de kwaliteit van stad 

en land te behouden en te versterken. Het verder ontwikkelen van het economisch 

kerngebied vraagt om het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat, 

bedrijfsontwikkeling en –vestiging, verbondenheid met andere regio’s en het 

profileren van de regio als de attractieve stadsregio waarin het prettig werken en 

wonen is. Het detailhandelsaanbod speelt een belangrijke rol is het verder 

ontwikkelen van het economisch kerngebied en voor het goed functioneren en 

verder ontwikkelen van het zogenoemde ‘daily urban system’ (gebied waarin men 

zijn min of meer dagelijkse en reguliere activiteiten onderneemt). 

 

GEMEENTELIJK BELEID    

Gemeente Tynaarlo 

In de economische analyse (2013) geeft de gemeente Tynaarlo aan dat distributieve 

berekeningen geen afdoende onderbouwing vormen om wel of geen winkelruimte 

toe te voegen. Ze zijn een onderdeel van de onderbouwing en de consument is het 

uitgangspunt. Deze moet op een aanvaardbare afstand geregelde aankopen 

kunnen doen. Het is uiteindelijk aan de beleidsmakers om op basis van ruimtelijk 

relevante criteria te bepalen welke winkelstructuur wenselijk is en dus niet 

ontwricht mag worden. Het bestemmingsplan wordt aangewezen als het meest 

krachtige instrument.  

 

In haar Kadernota (2013) geeft de gemeente Tynaarlo een ontwikkelrichting en 

gewenste effecten aan: 

• Eventuele uitbreiding van detailhandelsruimte wordt zorgvuldig 

afgewogen. 

• Zuidlaren en Eelde vervullen hun functie van (recreatieve) winkelkernen. In 

Vries en Paterswolde wordt verder ingezet op het doen van dagelijkse 

boodschappen.  

• De openingstijden van winkels sluiten aan bij de wensen van de 

ondernemersverenigingen en winkeliers.  

• De gemeente geeft helder aan waar ruimte is voor behoud, eventuele 

afname en versterking van winkelruimte.  

 

In de raadsvergadering van medio maart 2015 is besloten dat de gemeente 

Tynaarlo de ontwikkeling van het centrumplan Eelde en de 

supermarktontwikkeling in Ter Borch loskoppelt, ook vanuit de wetenschap dat 

deze anders zijn beslag zal krijgen op het grondgebied van de gemeente 

Groningen. 
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Gemeente Groningen 

Groningen zet in haar structuurvisie detailhandel 2011-2020 in op het verder 

clusteren van het boodschappenaanbod in levensvatbare winkelgebieden op vanuit 

het beoogde verzorgingsgebied goed bereikbare locaties. Zo kunnen de inwoners ook op 

termijn blijven beschikken over een attractief boodschappenaanbod op 

acceptabele afstand van de woning. Nieuwe solitaire supermarkten op locaties die 

niet direct een bijdrage leveren aan de consumentenverzorging worden niet 

toegestaan.  

Relevante uitgangspunten voor de boodschappenstructuur  zijn: 

• Zoveel mogelijk keuzemogelijkheden voor de consument (in aard en 

formule).  

• Dat zoveel mogelijk inwoners over minimaal één supermarkt op loop- of 

fietsafstand kunnen beschikken.  

• In eerste instantie concentratie van boodschappenaanbod op wijkniveau. 

Als de sociale of ruimtelijk structuur het wenselijk maakt, kan ook 

ingestoken worden op buurtwinkelaanbod of solitaire supermarkt.  

 

De gemeente geeft aan dat versterking van de boodschappenstructuur gewenst is 

op verschillende locaties in de stad. Voor Groningen Zuid word specifiek genoemd 

dat de haalbaarheid en wenselijkheid van de versterking van het 

boodschappenaanbod in het gebied Hoornse Park/Piccardthof/Ter Borch 

onderzocht dient te worden. Ook wordt aangegeven dat de boodschappenfunctie 

van het Helperplein versterkt kan worden en herstructurering van het plein 

wenselijk is.  

1.5 RELEVANTE TRENDS EN ONTWIKKELINGEN 
SUPERMARKTSECTOR 

De detailhandel is altijd al een sector geweest die sterk werd beïnvloed door 

maatschappelijke, culturele en economische ontwikkelingen. Momenteel zijn 

die echter van een dusdanige aard en omvang dat we gerust kunnen spreken 

van een retailrevolutie, met ingrijpende veranderingen voor de manier waarop 

consumenten boodschappen doen en winkelen. En ook met ingrijpende 

veranderingen voor de (ruimtelijke) organisatie van de sector zelf. In het kort 

zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de foodsector als volgt te kenschetsen. 

 

• Supermarkt versus versspeciaalzaak. Supermarkten worden steeds belangrijker 

in de distributie van levensmiddelen onder de bevolking. Ruim 85% van de 

bestedingen in levensmiddelen in de detailhandel wordt gedaan in 

supermarkten. Steeds meer supermarkten besteden aandacht aan hun 

versafdelingen, vanuit de optiek van verbetering van de winstmarge en 

vanwege de behoefte van de consument aan one-stop-shopping. Het gevolg 

hiervan is dat de versspeciaalzaken al jarenlang onder druk staan. Deze 

trend lijkt onomkeerbaar en treedt op los van de trend naar 

schaalvergroting van supermarkten.  
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• Schaalvergroting: minder, maar grotere supermarkten. Naar de huidige 

maatstaven zijn full-service supermarkten van minder dan 1.200 m² 

winkelvloeroppervlak (wvo) te klein en hebben een te weinig 

gedifferentieerd aanbod om voor de consument aantrekkelijk te blijven. Er 

is sprake van enerzijds uitval aan de onderkant (de kleine reguliere, buurt- 

en dorpsverzorgende supermarkten) en anderzijds opwaardering aan de 

bovenkant (vergroting/relocatie). Deze ontwikkeling is niet te stuiten en 

heeft ook een bedrijfseconomische achtergrond. Door de druk op de 

prijzen en daarmee op de marges moeten traditionele buurt- en 

wijksupermarkten een hogere omzet realiseren om rendabel te blijven. 

Anderzijds hebben consumenten steeds meer de neiging om te kleine 

supermarkten voorbij te rijden om uit complete assortimenten te kunnen 

kiezen.  

• Grootschalige supermarkten: dit type supermarkten (>2.500 m2 wvo) is in 

Nederland in opkomst en voorziet in de behoefte van de consument om 

eens per week of twee weken met de auto bulkboodschappen te doen. Met 

de opkomst van grootschalige supermarkten ontstaat een nieuwe 

hiërarchie in boodschappen doen. In dit type supermarkt komt men over 

het algemeen veel minder frequent, maar wel van over grotere afstand, en 

besteedt men per bezoek meer dan in de reguliere supermarkten.  

• Opkomst van discountformules: naast grootschalige supermarkten zijn ook 

harddiscountsupermarkten zoals Aldi en (vooral) Lidl in opkomst. 

Kenmerkend voor deze formules zijn de lage prijzen, een beperkt 

assortiment en de mindere focus op service. Overigens manoeuvreert Lidl 

zich steeds meer in de richting van een zogenaamde soft-discount 

supermarkt, met meer assortiment, meer vers, grotere oppervlaktes, maar 

met behoud van de lage prijzen. 

• Traffic voorzieningen: deze kleinschalige voorzieningen ontstaan op locaties 

waar veel passanten zijn vanwege de specifieke functie van de locatie, zoals 

stations, benzinestations, ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten, etc. 

Supermarkten hebben hierop ingespeeld, en bieden op dit soort locaties 

een specifiek, op gemak gericht assortiment. Door een gunstigere 

margemix kunnen de hogere huren op dit soort locaties worden gedragen. 

• Opkomst e-commerce. In de foodsector is anders dan in de non-foodsector 

de rol van e-commerce nog relatief bescheiden (1,5% à 2%). Wel zien we dat 

de nieuwe technologieën ook nieuwe aanbodvormen en concepten 

mogelijk maken c.q. versnellen. Denk aan thuisbezorgen, denk aan pick-up 

points en denk aan maaltijdboxen. Algemeen is de verwachting echter dat 

voor het doen van de dagelijkse boodschappen de komende 10 jaar de 

supermarkt zijn stevige rol blijft vervullen. 
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2 DISTRIBUTIEVE ANALYSE EN BEHOEFTE 

In dit hoofdstuk zijn de distributieve mogelijkheden voor de beoogde supermarkt 

in Ter Borch geanalyseerd, aan de hand van een analyse van de distributieve 

mogelijkheden voor zowel de gehele dagelijkse sector als de supermarktsector 

(paragraaf 2.1) en aan de hand van een kwalitatieve toets (paragraaf 2.2). 

2.1 KWANTITATIEVE TOETS 

In deze paragraaf worden aan de hand van supermarktdichtheid en een 

traditionele distributieve berekening de ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

supermarktsector in Ter Borch bepaald. 

 

SUPERMARKTDICHTHEID    

De supermarktdichtheid en de dekking van de totale dagelijkse sector (inclusief 

supermarkten) geeft een indicatie van de behoefte aan supermarktmeters en 

winkels in de dagelijkse sector per inwoner binnen een bepaald gebied. In 

Nederland ligt de gemiddelde supermarktdichtheid op 250 m² wvo per 1.000 

inwoners. Het metrage van het supermarktaanbod in het verzorgingsgebied en 

Nederland is in onderstaande tabel afgezet tegen het aantal inwoners. 

 

 VZ-GEBIED  
2016 

VZ-GEBIED  
2025  

NEDERLAND 

Supermarktdichtheid  77 67 250 

Dekking totale dagelijkse sector 88 77 355 

TABEL 5 SUPERMARKTDICHTHEID EN DEKKING DAGELIJKSE SECTOR (IN M² WVO PER 1.000 INWONERS) 

Bron: Locatus peildatum december 2016, Locatus Retail Facts 2016, CBS Statline 2016 

 

• In het verzorgingsgebied ligt de supermarktdichtheid momenteel op 77 m² 

wvo per 1.000 inwoners; fors lager dan het Nederlands gemiddelde. Met de 

groei van de bevolking en een gelijkblijvend aanbod neemt de dichtheid 

verder af tot 67 m² wvo per 1.000 inwoners. 

• Om in het verzorgingsgebied een even grote supermarktdichtheid te 

bereiken als het landelijk gemiddelde zal er ruim 1.800 m² wvo aan 

supermarktmeters aan het gebied toegevoegd moeten worden12.  

• Om een even grote dekking van de dagelijkse sector in het 

verzorgingsgebied te bereiken, dient het aanbod met (afgerond) 2.800 m² 

uitgebreid te worden. 

                                                      
12 Voorbeeld berekening: (250-67)*(10.060 /1.000) =1.844 
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• Met het toevoegen van 2.000 m² wvo supermarktmeters in Ter Borch groeit 

de supermarktdekking tot 266 m² wvo per 1.000 inwoners. Dat is iets hoger 

dan het landelijk gemiddelde, maar dat is gelet op het feit dat het in het 

verzorgingsgebied nagenoeg volledig aan aanvullend dagelijks aanbod 

ontbreekt niet verontrustend. 

DISTRIBUTIEVE TOETS    

Door middel van een distributieve berekening (DPO) kan zowel voor de huidige 

situatie als voor de toekomstige situatie een indicatieve uitspraak worden gedaan 

over de ontwikkelingsmogelijkheden voor de dagelijkse sector en daarbinnen de 

supermarktsector. Kwantitatieve ontwikkelingsmogelijkheden van het aanbod 

kunnen worden verklaard door een te verwachten groei van het 

bevolkingsdraagvlak, door een bovengemiddeld functioneren van het huidige 

aanbod en/of door een groei in ambitie: een hogere, maar wel te verantwoorden 

binding en toevloeiing. Ook een combinatie hiervan kan een “driver” zijn achter 

de ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Dagelijkse sector 

Bij de distributieve berekening voor de dagelijkse sector is rekening gehouden met 

de supermarktontwikkelingen die zijn benoemd in paragraaf 1.3. In de berekening 

zijn de volgende (ken)getallen gehanteerd: 

• Voor het draagvlak is uitgegaan van een inwoneraantal van 8.740 in 2016 

(CBS Statline 2016). Naar verwachting zal het inwoneraantal bij afronding 

van de wijk (ca. 2025) gestegen zijn naar 10.060 inwoners. 

• Jaarlijks geldt een bestedingscijfer van € 2.540 in de dagelijkse sector (excl. 

BTW). Dit cijfer is gebaseerd op gegevens over bestedingen van 

detailhandel.info (2015). Omdat het gemiddelde inkomen in 29% boven het 

landelijk gemiddelde ligt, ligt het feitelijk bestedingsgedrag iets hoger. De 

bestedingen zijn hiervoor gecorrigeerd (met een prijselasticiteit van 0,25 

voor de dagelijkse sector). De bestedingen worden constant verondersteld. 

• De koopkrachtbinding13 van 70% en een toevloeiing14 van 10% is gebaseerd 

op ervaringsgegevens van situaties elders, waar aan de rand van stedelijk 

gebied in een moderne en volwaardige full service supermarkt wordt 

voorzien. Met deze binding en toevloeiing is ook in de toekomstige situatie 

sprake van een negatief saldo als het gaat om dagelijkse koopstromen: er 

vloeit immers meer dagelijkse koopkracht af (30%) dan er toevloeit (10%). 

• De vloerproductiviteit geeft aan wat een gemiddelde dagelijkse winkel per 

jaar per m² wvo omzet. Er wordt hier een vloerproductiviteit van € 7.910 

gehanteerd (exclusief BTW). Dit cijfer is het kengetal gebaseerd op cijfers 

van detailhandel.info uit 2015. 

• Het gevestigde dagelijkse aanbod in het verzorgingsgebied bedraagt 770 m² 

wvo (Locatus; peildatum december 2016). 

                                                      
13 De koopkrachtbinding is het aandeel van de bestedingen dat inwoners van het verzorgingsgebied besteden bij 

winkel in dat verzorgingsgebied 
14 De koopkrachttoevloeiing is het aandeel van de omzet van de winkels dat afkomstig is van inwoners van buiten het 

verzorgingsgebied 
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DAGELIJKSE SECTOR TOTAAL 2016 2025  

Inwoners 8.740 10.060 

Bestedingen per hoofd in € € 2.540  € 2.540  

Bestedingspotentieel in € mln. € 22  € 26  

Bestedingspotentieel in € mln., incl. inkomenscorrectie € 24  € 27  

Koopkrachtbinding 70% 70% 

Gebonden bestedingen in € mln. € 17  € 19  

Koopkrachttoevloeiing 10% 10% 

Omzet door toevloeiing in € mln. € 2  € 2  

Totale bestedingen in € mln. € 19  € 21  

Gemiddelde vloerproductiviteit in € per m² wvo € 7.910  € 7.910  

Gerealiseerde vloerproductiviteit € 24.050  € 27.682  

Haalbaar aanbod in m² wvo 2.341 2.695 

Gevestigd aanbod in m² wvo 770 770 

Uitbreidingsruimte in m² wvo 1.570 1.925 

TABEL 6 DISTRIBUTIEVE BEREKENING DAGELIJKSE SECTOR TOTAAL 

 

Uit deze berekening blijkt in Ter Borch voor de dagelijkse sector met het huidige 

aantal inwoners en de voorzichtige parameters ten aanzien van binding en 

toevloeiing een distributieve ruimte bestaat van 1.570 m² wvo. Als gevolg van een te 

verwachten bevolkingsgroei neemt deze marktruimte toe tot 1.925 m² wvo. Het gaat 

hier om uitbreidingsruimte bovenop het bestaande aanbod.  

 

Supermarkten 

Supermarkten vervullen een belangrijke rol binnen de dagelijkse sector. Die rol is 

logischerwijs groter wanneer overige dagelijkse winkels in de directe omgeving 

ontbreken. 

Voor de distributieve berekening voor de supermarktsector worden, met 

uitzondering van de bestedingen, de vloerproductiviteit en het gevestigde aanbod - 

dezelfde (ken)getallen als bij de dagelijkse sector gehanteerd. 

• Jaarlijks geldt een bestedingscijfer van € 2.022 in de supermarktsector (excl. 

BTW). Dit cijfer is gebaseerd op gegevens over bestedingen van 

detailhandel.info (2015). 

• De vloerproductiviteit geeft aan wat een gemiddelde supermarkt per jaar 

per m² wvo omzet. Er wordt hier een vloerproductiviteit van € 8.381 

gehanteerd (exclusief BTW). Dit cijfer is het kengetal gebaseerd op cijfers 

van detailhandel.info uit 2015. 

• Het gevestigde dagelijkse aanbod in het verzorgingsgebied bedraagt 671 m² 

wvo (Locatus; peildatum december 2016). 
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SUPERMARKTSECTOR 2016 2025 

Inwoners 8.740 10.060 

Bestedingen per hoofd in € € 2.022  € 2.022  

Bestedingspotentieel in € mln. € 18  € 20  

Bestedingspotentieel in € mln., incl. inkomenscorrectie € 19  € 22  

Koopkrachtbinding 70% 70% 

Gebonden bestedingen in € mln. € 13  € 15  

Koopkrachttoevloeiing 10% 10% 

Omzet door toevloeiing in € mln. € 1  € 2  

Totale bestedingen in € mln. € 15  € 17  

Gemiddelde vloerproductiviteit in € per m² wvo € 8.381  € 8.381  

Gerealiseerde vloerproductiviteit € 21.970  € 25.288  

Haalbaar aanbod in m² wvo 1.759 2.025 

Gevestigd aanbod in m² wvo 671 671 

Uitbreidingsruimte in m² wvo 1.090 1.355 

TABEL 7 DISTRIBUTIEVE BEREKENING SUPERMARKTSECTOR 

 

Uit deze berekening blijkt in Ter Borch voor supermarkten met het huidige aantal 

inwoners en dezelfde voorzichtige parameters ten aanzien van binding en 

toevloeiing als bij de dagelijkse sector een distributieve ruimte bestaat van 1.090 m² 

wvo. Als gevolg van een te verwachten bevolkingsgroei neemt deze marktruimte 

toe tot 1.355 m² wvo. Ook hier gaat het om uitbreidingsruimte bovenop het 

bestaande aanbod. 

 

CONCLUSIES KWANTITATIEVE TOETS    

• De huidige supermarktdekking in het verzorgingsgebied is buitengewoon 

laag, met als gevolg dat veel inwoners van het verzorgingsgebied in de 

huidige situatie uitwijken naar supermarktaanbod elders, buiten het 

gebied. Ook is er geen ander, aanvullend dagelijks aanbod in het gebied 

(denk aan een bakker, slager, drogist e.d.). 

• Met de geprojecteerde supermarkt wordt de supermarktdekking beperkt 

(6%) hoger dan gemiddeld in Nederland, maar door het nagenoeg volledig 

ontbreken van aanvullend dagelijks aanbod in het gebied is die dekking 

niet als bovenmatig te beoordelen. 

• Uit de marktruimteberekening komt met voorzichtige parameters ten 

aanzien van de te realiseren binding en toevloeiing een indicatieve 

uitbreidingsruimte van 1.925 m² wvo voor de dagelijkse sector en 1.355 m² 

wvo voor de supermarktsector. Met de beoogde ontwikkeling wordt naast 

de uitbreidingsruimte van de supermarktsector ook de uitbreidingsruimte 
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van de dagelijkse sector benut. Dat is realistisch door het nagenoeg volledig 

ontbreken van aanvullend dagelijks aanbod in het gebied. De supermarkt 

vervult dan ook de rol van versspeciaalzaken en drogisterijen. Met de 

geprojecteerde omvang van de supermarkt is er ook de ruimte om dit 

assortiment op een goede manier aan te bieden. 

2.2 KWALITATIEVE TOETS 

Naast de kwantitatieve toets kan de actuele behoefte ook kwalitatief 

beargumenteerd worden. In deze paragraaf zullen de kwalitatieve argumenten 

voor de supermarkt in Ter Borch aan bod komen. 

•  De supermarkt heeft een brede functie: met het geprojecteerde 

oppervlakte is het in staat ook een deel van de functie van overig dagelijks 

aanbod zoals speciaalzaken en drogisten te vervullen. 

• De locatie ligt in dezelfde strook als het gezondheidscentrum en de 

multifunctionele wijkaccommodatie. Voorzieningen in de wijk zijn 

daarmee geclusterd waardoor een hart van de wijk ontstaat. 

• Met een supermarkt in de eigen wijk worden verkeersbewegingen 

geminimaliseerd, wat wordt versterkt door de clustering met andere 

wijkgerichte voorzieningen. 

• (Full-service) supermarkten worden steeds groter. Naar de huidige 

maatstaven zijn full-service supermarkten van minder dan 1.200 m² 

winkelvloeroppervlakte (wvo) te klein en hebben een te weinig 

gedifferentieerd aanbod om voor de consument aantrekkelijk te blijven. De 

beoogde supermarkt in Ter Borch voldoet aan de wensen van de consument 

(bieden van een diep en breed assortiment aan artikelen en services onder 

één dak). 
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3 EFFECTENANALYSE 

In dit hoofdstuk staan de ruimtelijk-economische effecten van de nieuwe 

supermarkt in Ter Borch centraal. Per saldo is er sprake van een toevoeging van 

2.000 m² wvo aan nieuwe supermarktmeters. Daarbij gaat paragraaf 3.1 in op 

positieve effecten. In paragraaf 3.2 staan de omzeteffecten op de bestaande winkel- 

en supermarktstructuur centraal. Tot slot is in paragraaf 3.3 ingegaan op de 

effecten op leegstand en het woon-, leef- en ondernemersklimaat. 

3.1 ECONOMISCHE EN RUIMTELIJKE IMPULS 

ECONOMISCHE IMPULS VOOR GEMEENTE EN REGIO    

De nieuwe supermarkt in Ter Borch zal een economische impuls geven in de vorm 

van: 

• Tijdelijke effecten: Gedurende de realisering van de uitbreiding van de 

supermarkt ontstaat tijdelijke werkgelegenheid, vooral in de 

bouwnijverheid. Maatgevend voor het bepalen van deze tijdelijke 

(project)effecten zijn de stichtings- en overige (inrichtings)kosten, inclusief 

parkeren en aanpassingen aan de omliggende infrastructuur.  

• Structurele effecten: Realisatie van het project brengt niet alleen een 

tijdelijk effect gedurende de realisatiefase, maar bovenal ook een 

structureel werkgelegenheidseffect. Het project levert een directe 

werkgelegenheid op van 58 arbeidsplaatsen15 en ook nog 13 indirecte (bij 

toeleverende bedrijven) werkgelegenheid16, totaal 71. De 

werkgelegenheidsvraag betreft hoofdzakelijk lager en middelbaar 

geschoold personeel. Bekend is dat lager opgeleiden veelal dicht bij hun 

woning werk vinden/hebben. Het gros van het werkgelegenheidseffect is 

dus toe te schrijven aan dit gebied. 

 

UITSTRALINGSEFFECTEN    

Naast de genoemde kwantitatieve economische effecten zal het project ook andere 

effecten hebben die lastig zijn te kwantificeren en moeilijk onder een noemer te 

vatten zijn. Dit zijn zogenaamde uitstralingseffecten. Relevant zijn onder meer: 

 Structuurversterking. Door te voorzien in goed geoutilleerd dagelijks winkelaanbod 

ontstaat een meer toekomstbestendige detailhandelsstructuur, leidend tot een 

                                                      
15 Uitgaande van een omzet per m² wvo van € 8.381 in de supermarktsector en een omzet per fte van € 289.000 (bron: 

detailhandel.info, 2016). Daarbij uitgaande van een nieuwe supermarkt van 2.000 m² wvo. 
16 Op basis van eerdere input-output analyses voor de sector is een multiplier van 1,22 gehanteerd, dat wil zeggen dat 

bovenop de directe werkgelegenheid nog een additionele 22% aan indirecte werkgelegenheid optreedt.  
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verhoogde binding van de consument aan het dagelijks benodigd aanbod in de 

eigen wijk. 

 Versterking vestigingsklimaat in het gebied. Een aantrekkelijk dagelijks 

voorzieningenaanbod draagt bij aan de versterking van het vestigingsklimaat voor 

bewoners en daarmee aan het concurrentieprofiel van de woonwijk en de 

gemeente(n). Deze bijdrage is extra van belang, omdat er een groot aantal nieuwe 

woningen wordt gebouwd in het gebied. 

 Sociale functie voor buurt en wijk. Dagelijkse winkelvoorzieningen en met name de 

supermarkt zijn bij uitstek plaatsen waar buurtbewoners elkaar spontaan 

ontmoeten. Door de combinatie met maatschappelijke voorzieningen wordt dit 

effect versterkt. 

 

De genoemde uitstralingseffecten zijn het grootst in de directe projectomgeving, 

maar stralen ook uit naar buiten dat gebied. 

3.2 EFFECTEN OP DE RUIMTELIJKE ECONOMISCHE 
STRUCTUUR 

Behalve positieve economische en uitstralingseffecten zijn er ook effecten in 

termen van de verdringing van omzet te verwachten. De uiteindelijke invulling 

van de nieuwe ontwikkeling (in termen van formule) is bepalend voor de mate van 

omzetverdringing. Hoe meer overlap met bestaand aanbod (in functie, branche, 

metrage, formule, prijsstelling en doelgroep), des te groter het verdringingseffect.  

 

De mate van verdringing voor de individuele supermarkten en winkelgebieden 

in het relevante gebied hangt vooral af van: 

• Overlap in formule en functie. Hoe meer gelijkenis met het format en hoe 

meer overlap in functie (metrage, formule, prijsstelling, doelgroep), hoe 

groter het effect. De Albert Heijn in Paterswolde vertoont door het metrage 

en de parkeermogelijkheden meer gelijkenis met de geprojecteerde 

supermarkt in Ter Borch dan de Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat. 

• Verplaatsing en/of uitbreiding dan wel een nieuwe vestiging. In aansluiting 

hierop speelt mee of het een verplaatsing dan wel nieuwe vestiging betreft. 

Bij een verplaatsing is de additionele omzetclaim beperkter dan die van een 

nieuwe winkel. Immers, een groot deel van de omzet van de te verplaatsen 

winkel wordt meegenomen. In dit geval gaat het om nieuwvestiging van 

een supermarkt. 

• Nieuw potentieel. Indien de nieuwe ontwikkeling plaatsvindt in een gebied 

dat als gevolg van een aanzienlijke woningbouwproductie aanzienlijk in 

aantal inwoners groeit, is het effect kleiner dan in een gebied waar de 

bevolking stabiel in omvang is. In Ter Borch is sprake van een groeiende 

bevolking, waardoor de effecten gedempt worden. 

• Overlap in verzorgingsgebied en afstand tot het nieuwe winkelcentrum. Hoe 

groter de overlap, des te groter het effect. De afstand (in autominuten) 

tussen het project en de betreffende winkelontwikkeling is vaak 
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maatgevend. Buiten de 10 autominuten is het effect verwaarloosbaar. Het 

betekent dat eventuele effecten primair gevoeld zullen worden door Albert 

Heijn aan de Von Suttnerstraat en Albert Heijn in Paterswolde 

(respectievelijk op 4 en 6 minuten rijden), en secundair door de 

supermarkten elders in Groningen-Zuidwest (Jumbo) en in Eelde (Jumbo en 

Lidl). Die laatste drie liggen op minimaal 8 autominuten. 

• Het functioneren van het betreffende winkelcentrum. Naarmate het gevestigde 

aanbod beter functioneert, zal de relatieve verdringing minder sterk 

worden gevoeld. Aanbieders die al matig of slecht functioneren, lopen 

echter een groter gevaar onvoldoende perspectief te hebben, gesteld dat er 

sprake is van overlap in functie, verzorgingsgebied en formule. 

OMZETCLAIM EN OMZETHERKOMST SUPERMARKT    

De komst van een supermarkt in Ter Borch betreft een winkel van 2.000 m² wvo. 

Op basis van een gemiddelde vloerproductiviteit van supermarkten van € 8.381 per 

m² wvo betekent dat een extra omzetclaim van circa € 16,8 miljoen op jaarbasis 

(excl. BTW)17. 

 

Een deel van de nieuwe, additionele omzet van de nieuwe supermarkt in Ter 

Borch is te herleiden tot de nog groeiende lokale bevolking. Tussen 201618 en 

2025 groeit het verzorgingsgebied nog met 1.320 inwoners. Dit betekent dat 

circa € 2,7 miljoen19 van de extra detailhandelsomzet voor rekening komt van 

deze bevolkingsgroei, en dus geen directe invloed heeft op de omliggende 

winkels. 

 

Met bovenstaande berekening blijft er afgerond € 14,1 miljoen aan additionele 

supermarktomzet over. Deze bestedingen worden nu primair gedaan in de 

Albert Heijn aan de Von Suttnerstraat (verzorgingsgebied) en Albert Heijn in 

Paterswolde, en secundair in de verschillende supermarkten in Groningen 

Zuidwest en Eelde. In onderstaande tabel is het relevante supermarktaanbod in 

de omgeving van Ter Borch opgenomen. 

 

WOONPLAATS FORMULE ADRES M² WVO 

Groningen  Albert Heijn  Von Suttnerstraat 1  671 

Paterswolde  Albert Heijn  Hoofdweg 202  1.943 

Groningen  Jumbo  Overwinningsplein 7  709 

Eelde  Lidl  Hoofdweg 93  988 

Eelde  Jumbo  Stoffer Holtjerweg 1  1.117 

Totaal  5.428 

                                                      
17 Uitgaande van 2.000 m2 wvo supermarkt en een bijbehorende vloerproductiviteit van € 8.381 (kengetallen 

detailhandel.info, 2015) 
18 Van 2016 zijn de meest recente inwoneraantallen beschikbaar 
19 Aantal inwoners vermenigvuldigt met de bestedingen per hoofd in de supermarkten (€ 2.022) 
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TABEL 8 SUPERMARKTAANBOD TER BORCH EN OMGEVING 

Bron: Locatus, peildatum december 2016 

In theorie zetten deze supermarkten samen € 45,5 miljoen per jaar om20. 

Hierbij moet wel gezegd worden dat de genoemde supermarkten nu profiteren 

van het feit dat het ontbreekt aan volwaardig supermarktaanbod in het 

verzorgingsgebied. Feitelijk hebben deze supermarkten gedurende lange tijd 

extra omzet kunnen realiseren. De feitelijke omzet zal daarom op een hoger 

niveau liggen. 

 

EFFECTEN OP BESTAANDE SUPERMARKTSTRUCTUUR    

• Uit ervaringen bij soortgelijke situaties elders weten we dat maximaal de 

helft van de additionele omzetclaim die afkomstig is van inwoners van het 

verzorgingsgebied te traceren is als omzetverlies bij het nu gevestigde 

relevante supermarktaanbod (zie tabel 9).21 Het theoretische 

verdringingseffect bedraagt dan maximaal € 7,0 miljoen. In termen van 

omzet per week gaat het om een verdringingseffect van circa € 135.000 

(excl. BTW). Inclusief BTW gaat het om een omzeteffect van ongeveer € 

145.00022. 

• Geprojecteerd op het totale relevante supermarktaanbod van 5.428 m² wvo 

in de directe omgeving van de projectlocatie is er sprake van een 

verdringingseffect op het hier gevestigde aanbod van gemiddeld circa 

15,5%23. Een dergelijk verdringingseffect is te kenschetsen als een 

substantieel effect. De omzeteffecten zullen binnen het verzorgingsgebied 

echter zeer ongelijk zijn verdeeld.  

 

Op basis van de afstand tot en functie van de gevestigde supermarkten en te 

verwachten omzetherkomst van de supermarkt schatten wij in dat in de praktijk 

de supermarkt in Paterswolde in absolute termen de grootste negatieve 

omzeteffecten zal ervaren. In procentuele zin zullen de effecten het grootst zijn 

voor de supermarkt in de Von Suttnerstraat. In de onderstaande tabel maken we 

dit voor de individuele supermarkten in het verzorgingsgebied inzichtelijk. 

  

                                                      
20 5.428 m² * €8.381 = 45,5 miljoen 
21 De andere helft is (versnipperd) afkomstig van (ver) buiten het verzorgingsgebied, van andere type aanbieders en 

kanalen, en ook van marktverruiming. 
22Uitgaande van een gemiddeld BTW-percentage in het supermarktassortiment van 7%. 
23 € 7,0 mln / € 45,5 mln * 100% 
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SUPERMARKT HUIDIG 

FUNCTIONEREN  

(€ / M² WVO) 

VERWACHT EFFECT 

(€ PER WEEK INCL. 

BTW) 

FUNCTIONEREN NA 

KOMST SUPERMARKT 

(€ / M² WVO) 

Albert Heijn Paterswolde +/++ 50 + 

Albert Heijn Von Suttnerstraat (Gr) +/++ 40 + 

Jumbo Overwinningsplein (Gr.) + 20 + 

Jumbo Eelde + 20 + 

Lidl Eelde + 15 + 

Totaal  € 145.000  

TABEL 9 FUNCTIONEREN (OMZET PER M² WVO) SUPERMARKTEN IN EN ROND VERZORGINGSGEBIED IN HUIDIGE 

SITUATIE EN EFFECT VAN SUPERMARKT TER BORCH 

 

Legenda oordeel functioneren 

+/+ = Zeer goed, + = Goed, 0 = Gemiddeld, - = Ondergemiddeld, -/- = Fors ondergemiddeld  

 

Gelet op het bovengemiddeld functioneren van zowel Albert Heijn-Paterswolde 

als Albert Heijn-Von Suttnerstraat zullen geen van beide supermarkten als 

direct gevolg van de komst van de supermarkt in Ter Borch de deuren moeten 

sluiten. Voor de laatstgenoemde supermarkt geldt dat deze zich meer in zijn 

oorspronkelijk beoogde, buurtverzorgende functie zal gaan terugtrekken. Voor 

Albert Heijn-Paterswolde geldt dat deze supermarkt niet in zijn oorspronkelijke 

functie als dorpssupermarkt voor Paterswolde en directe omgeving wordt 

aangetast. Deze supermarkt zal vooral een belangrijk deel van zijn bovenlokale 

functie voor specifiek Ter Borch verliezen. Voor geen van beide supermarkten 

geldt dat de ze als gevolg van de ontwikkeling in Ter Borch in hun 

toekomstperspectief bedreigd worden. Voor de andere supermarkten geldt dat 

al helemaal niet. Hier zijn de effecten veel beperkter van aard. 

3.3 EFFECTEN OP LEEGSTAND, WOON-, LEEF-, EN 
ONDERNEMERSKLIMAAT 

LEEGSTAND    

Uit de meest recente leegstandscijfers van Locatus (peildatum december 2016) 

blijkt dat er in Corpus Den Hoorn, Paterswolde en Eelde twaalf panden leegstaan, 

met een totale oppervlakte van 1.686 m² wvo. Leegstand kan ingedeeld worden 

naar drie typen: aanvangsleegstand (< 1 jaar), langdurige leegstand (1 – 3 jaar) en 

structurele leegstand (> 3 jaar). De leegstand betreft voor acht panden (1.440 m² 

wvo) aanvangsleegstand en vier panden (246 m² wvo) staan langer dan drie jaar 

leeg. 

 

Om een inschatting te maken van de mogelijke toename van de leegstand als 

gevolg van het initiatief hanteren we de modelmatige methode. In die methode 
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gaan we er op basis van ervaringscijfers van uit dat elke 1% omzetderving leidt tot 

een leegstandtoename van 0,5% van het huidige gevestigde aanbod. Immers, 

omzetderving gaat niet 1-op-1 gepaard met een stijging van leegstand. Dit komt 

doordat een (kleine) omzetdaling ondernemers niet direct in de gevarenzone 

brengt. Daar waar dit mogelijk wel dreigt zullen ondernemers er alles aan doen de 

exploitatie te verbeteren door kostenreductie (bijvoorbeeld door verlaging van 

huisvestings- of personeelslasten of ondernemersfee) en/of verhoging van de 

omzet. Mocht het aanbod (Q) toenemen, dan daalt de prijs (P) van vastgoed 

vermoedelijk, wat weer (meer) vraag oproept. Dit staat bekend als de 

prijselasticiteit van de vraag. 

 

Een indicatieve omzetverdringing van 15,5% kan theoretisch gezien leiden tot een 

leegstandtoename van maximaal 420 m² wvo24.  

 

Omdat de omzeteffecten van de voorgenomen ontwikkeling niet leidt tot de 

uitval van supermarkten, zal het effect op de leegstand in het gebied in praktijk 

gering zijn. Geen van de hier gevestigde supermarkten wordt immers door het 

initiatief in zijn bestaansrecht beperkt. De kans op uitval van winkels die 

afhankelijk zijn van (de trekkracht van) de supermarkt is daarom ook gering. 

Dat betekent ook dat de ontwikkeling niet zal leiden tot een dusdanig grote 

uitval of sterk oplopende leegstand dat daarmee sprake is van een 

onaanvaardbare aantasting van het woon-, leef- en ondernemersklimaat. 

WOON-, LEEF- EN ONDERNEMERSKLIMAAT    

Bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening hoort ook dat een plan niet leidt tot een 

zodanige overcapaciteit dat er via de weg van leegstand sprake is van een 

onaanvaardbare aantasting van het woon-, leef- en ondernemersklimaat. In de 

jurisprudentie geldt als doorslaggevend criterium voor duurzame ontwrichting de 

vraag of voor de inwoners van een bepaald gebied een voldoende voorzieningen-

niveau behouden blijft in de zin dat zij op een aanvaardbare afstand van hun 

woonplaats hun geregelde inkopen kunnen doen. Met de realisering van een 

volwaardige supermarkt wordt de consument in Ter Borch en het zuidelijk deel 

van Groningen Zuidwest beter bediend. Uit de distributieve analyse blijkt dat er 

zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht voldoende aanknopingspunten zijn 

om een volwaardige supermarkt in de nieuwe woonwijk te realiseren. Hiermee 

kan lokale koopkracht beter aan het aanbod in de eigen kern (woonwijk) worden 

gebonden en wordt onnodige boodschappenpendel (zoals nu nog het geval is) 

tegengegaan. 

 

Van een structuurverstorende werking of ‘duurzame ontwrichting’ zal geen sprake 

zijn. Met de realisering van de supermarkt op de locatie Ter Borch en de geringe 

impact die het verdringingseffect met zich meebrengt zal er geen sprake zijn van 

duurzame ontwrichting op het niveau van kern of regio. 

                                                      
24 Berekening 0,5 * 15,5% * 5.428 = 420 
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1 I n l e i d i n g  e n  s a m e n v a t t i n g

In  opdracht  van  VOF  Ter  Borch  te  Rosmalen  (hierna  te  noemen  VOF  Ter  Borch)  is  een 
onderzoek  verricht  naar  het  geluid  in  de  omgeving  ten  gevolge  van  de  geprojecteerde 
vestiging  van  een  supermarkt  aan  de  Borchsingel  te  Eelderwolde  (hierna  verder  de  
supermarkt te noemen). De situering van de supermarkt is weergegeven in figuur 1. 

Doel van het onderzoek is de geluidbelasting in de (woon)omgeving ten gevolge van de  
supermarkt  te  bepalen  en  te  toetsen  aan  de  grenswaarden  zoals  opgenomen  in  het  
'Activiteitenbesluit  milieubeheer'  (ook  wel  Activiteitenbesluit  genoemd).  Hiertoe  zijn  alle 
geluidbronnen  geïnventariseerd  en  is  met  behulp  van  een  akoestisch  rekenmodel  de  
geluidbelasting  in  de  (woon)omgeving  bepaald.  Naast  het  geluid  ten  gevolge  van  de 
activiteiten die onder het regime van het Activiteitenbesluit plaatsvinden (directe hinder) is  
tevens  het  geluid  ten  gevolge  van  de  activiteiten  buiten  de  grenzen  van  de  inrichting  
beschouwd (indirecte hinder).

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau  
(LAr,LT)  ter  plaatse  van  de  bestaande  woningen ten  hoogste  43,  38  en  31 dB(A)  in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de 
grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 50, 45 en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-,  
avond- en nachtperiode. Tevens wordt voldaan aan de streefwaarden van 45, 40 en 35 dB(A)  
voor  respectievelijk  de  dag-,  avond-  en  nachtperiode  uit  de  VNG-brochure  'Bedrijven  en 
milieuzonering' voor het gebiedstype rustige woonwijk. Ter plaatse van de school bedraagt  
de waarde van LAr,LT ten hoogste 50 dB(A) in de dagperiode. In de avond- en nachtperiode 
betreft  dit  geen  geluidgevoelige  bestemming.  Hiermee  wordt  voldaan  aan  de 
geluidgrenswaarde  voor  de  dagperiode  van  50 dB(A)  uit  het  Activiteitenbesluit.  Tevens 
wordt voldaan aan de streefwaarde van 50 dB(A) voor de dagperiode uit de VNG-brochure 
'Bedrijven en milieuzonering' voor het gebiedstype gemengd gebied.

Het  maximale  geluidniveau  (LAmax)  ter  plaatse  van  de  bestaande  woningen  bedraagt  ten 
hoogste 60, 58 en 59 dB(A) in de respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  Hiermee 
wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 70, 65 en 60  dB(A) voor 
respectievelijk de dag- avond en nachtperiode. De hoogste waarde van L Amax ter plaatse van 
de naastgelegen school bedraagt 70 dB(A). Deze waarde wordt veroorzaakt door het rijden  
van de vrachtwagens, hetgeen onderdeel is van de laad- en losactiviteiten. In de dagperiode  
zijn de geluidgrenswaarden voor het maximale geluidniveau niet van toepassing op de laad- 
en  losactiviteiten.  De  maximale  geluidniveaus  ten  gevolge  van  de  overige  activiteiten  
bedragen  ten  hoogste  64  dB(A)  in  de  dagperiode.  Hiermee  wordt  voldaan  aan  de  
grenswaarde uit  het Activiteitenbesluit  van 70 dB(A) in de dagperiode.  De school is  in  de 
avond- en nachtperiode geen geluidgevoelige bestemming. 

Ter plaatse van de grens van de woonbestemming aan de zuidzijde bedraagt de waarde van  
LAr,LT ten  hoogste  48,  43  en  36 dB(A)  in  respectievelijk  de  dag-,  avond-  en  nachtperiode. 
Hiermee wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit.
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De waarde van LAmax  ter  plaatse van de grens van de woonbestemming aan de zuidzijde 
bedraagt ten hoogste 66, 60 en 65 dB(A) ten gevolge van het rijden van de vrachtwagens in 
respectievelijk  de  dag-,  avond-  en nachtperiode.  Hiermee  wordt  in  de  nachtperiode  niet  
voldaan aan de geluidgrenswaarde uit het Activiteitenbesluit van 60 dB(A). Maatregelen om 
deze maximale geluidniveaus te reduceren zijn (bedrijfsvoering)technisch niet mogelijk. In  
overleg met het bevoegd gezag is vastgesteld dat voor deze locaties ruimere grenswaarden  
verleend kunnen worden door het stellen van een maatwerkvoorschrift.

De equivalente geluidniveaus ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting op de  
openbare weg (indirecte  hinder)  voldoen ter  plaatse van de bestaande woningen en de 
scholen  aan  de  voorkeursgrenswaarden  van  de  VROM-circulaire  van  29 februari  1996 
'Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in  
het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer'. Ter plaatse van de  
grens van de woonbestemming aan de oost- en zuidzijde wordt voldaan aan de maximale  
grenswaarden van de VROM-circulaire.  Het binnenniveau in de woningen voldoet aan de 
richtlijnen van de VROM-circulaire. Hiermee vormt de indirecte hinder geen beperking voor 
de bedrijfsvoering van de supermarkt.

Uit het bovenstaande blijkt dat na realisatie van de nieuwbouw van de supermarkt sprake is  
van een goede ruimtelijke ordening.
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2 G r e n s w a a r d e n  e n  w e t t e l i j k e  a s p e c t e n

2.1 A c t i v i t e i t e n b e s l u i t  m i l i e u b e h e e r

De  supermarkt  is  een  type  B-bedrijf  volgens  het  Activiteitenbesluit  milieubeheer  
(Activiteitenbesluit).  De  belangrijkste  geluidvoorschriften  voor  type  B-bedrijven  uit  het 
Activiteitenbesluit  voor  woningen  en  andere  geluidgevoelige  bestemmingen  zijn  in 
tabel 2.1 weergegeven.

t2.1 Geluidgrenswaarden voor de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en maximale geluidniveaus (LAmax) in dB(A)  

volgens het Activiteitenbesluit

07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur
LAr,LT op de gevel van woningen

LAr,LT in in- of aanpandige woning

LAmax op de gevel van woningen

LAmax in in- of aanpandige woning

50

35

70

55

45

30

65

50

40

25

60

45

Verder zijn nog de volgende aspecten van belang:
− in  de  periode  tussen  07.00  en  19.00  uur  zijn  de  grenswaarden  voor  de  maximale 

geluidniveaus (LAmax) niet van toepassing op het laden en lossen;
− de  geluidniveaus  worden  gemeten  en  berekend  conform  de  Handleiding  meten  en 

rekenen industrielawaai uit 1999;
− onder bepaalde randvoorwaarden is het voor het bevoegd gezag mogelijk middels een 

maatwerkvoorschrift gewijzigde geluidgrenswaarden op te leggen.

2.2 V N G - B r o c h u r e  ' B e d r i j v e n  e n  m i l i e u z o n e r i n g '

Op  basis  van  de  VNG-Brochure  'Bedrijven  en  milieuzonering'  kunnen  de  volgende  
streefwaarden gehanteerd worden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau:
− Geluidgevoelige bestemmingen in het gebiedstype rustige woonwijk: maximaal 45 dB(A);
− Geluidgevoelige bestemmingen in het gebiedstype gemengd gebied: maximaal 50 dB(A).

Indien  niet  voldaan  wordt  aan  bovenstaande  richtlijnen  kunnen  de  volgende  hogere  
waarden  toegepast  worden,  waarbij  het  bevoegd gezag  dient  te  motiveren  waarom het  
deze geluidbelasting in de concrete situatie acceptabel acht:
− Geluidgevoelige bestemmingen in het gebiedstype rustige woonwijk: maximaal 50 dB(A);
− Geluidgevoelige bestemmingen in het gebiedstype gemengd gebied: maximaal 55 dB(A).
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3 U i t g a n g s p u n t e n

3.1 A l g e m e e n

De situering van de geprojecteerde supermarkt in de omgeving is weergegeven in figuur 1.  
De  representatieve  bedrijfssituatie  van  de  supermarkt  is  vastgesteld  op  basis  van  
vergelijkbare  praktijksituaties.  Voor  wat  betreft  het  geluid  naar  de  omgeving  zijn  de  
volgende activiteiten relevant:
− bevoorrading supermarkt;
− stationaire installaties op het dak;
− rijden en parkeren van personenwagens bezoekers;
− rijden van winkelwagens.

In  de  volgende  paragrafen  worden  de  akoestisch  relevante  activiteiten  omschreven  die  
binnen de grens van de supermarkt plaatsvinden. De geluidvermogens van de activiteiten 
zijn gebaseerd op geluidmetingen verricht door ons bureau in vergelijkbare praktijksituaties.  

3.2 B e v o o r r a d i n g  s u p e r m a r k t

Aan- en afvoer van goederen vindt plaats met ongeveer vier vrachtwagens per etmaal. Door 
de toekomstige gebruiker is het volgende aangegeven:
− Voor de bevoorrading zullen vrachtwagens met laadbakken met Piek-certificaat ingezet 

worden  (zie  www.piek-international.com).  Dit  houdt  in  dat  de  geluidproductie  van  de  
laad-  en  losactiviteiten  en  de  koelmotoren  van  de  vrachtwagens  voldoet  aan  een 
geluideis van 60 dB(A) op 7,5 m (geluidvermogen maximaal 87 dB(A)). 

− De bevoorrading met vrachtwagens zal zoveel mogelijk buiten de openingstijden van de  
school en kinderopvang plaatsvinden. 

− In de avondperiode zal geen bevoorrading met vrachtwagens plaatsvinden.

Voor de maximale representatieve bedrijfssituatie  per  etmaalperiode is  uitgegaan van de 
volgende aantallen vrachtwagens:
− 4 vrachtwagens in de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur); 
− 4 vrachtwagens in de nachtperiode (tussen 23.00 en 07.00); 

De  vrachtwagens  rijden  via  de  in-  en  uitrit  aan  de  oostzijde  het  parkeerterrein  van  de  
supermarkt op met  een gemiddelde snelheid van 10 km/u.  Hierna slaan deze linksaf om  
vervolgens achteruit  met  een snelheid van 5 km/u de overdekte laad- en loslocatie in  te  
rijden.  Het  manoeuvreren  van  de  vrachtwagens  binnen  de  inpandige  expeditie  duurt  
gemiddeld  30 seconden  per  vrachtwagen  (15  seconden  achteruit  rijden  en  15 seconden 
vooruit rijden). De vrachtwagens verlaten de laad- en loslocatie over het parkeerterrein met 
een snelheid van 10 km/u. Het traject van de vrachtwagens is weergegeven in figuur 1. Voor 
het rijden van een vrachtwagen met 10 km/u bedraagt het geluidvermogen 102 dB(A). Het 
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geluidvermogen van het achteruitrijden van de vrachtwagen met een gemiddelde snelheid  
van 5 km/u bedraagt 100 dB(A). 

Het  laden  en  lossen  vindt  plaats  in  de  gesloten  expeditie  aan  de  westzijde  van  de  
supermarkt  (zie  figuur  1)  en  duurt  gemiddeld  30 minuten  per  vrachtwagen.  Hiermee 
bedraagt de totale bedrijfsduur van het laden en lossen gemiddeld 120 minuten in zowel de 
dag-  als  de  nachtperiode.  Het  geluidvermogen  voor  het  laden  en  lossen  van  de 
vrachtwagens bedraagt gemiddeld 85 dB(A). 

De supermarkt maakt gebruik van rolcontainers en pallets. Voor het geluid in de omgeving is  
het gebruik van een elektrische palletwagen maatgevend. Tijdens het laden en lossen is de  
elektrische  palletwagen  in  de  expeditie  in  bedrijf  gedurende  circa  15  minuten  per 
vrachtwagen. De overige tijd van het laden en lossen is de elektrische palletwagen in het  
magazijn  in  bedrijf.  Het  geluidvermogen  van  het  rijden  van  de  elektrische  palletwagen 
bedraagt gemiddeld 88 dB(A). 

De koelmotor van de vrachtwagen is tijdens het laden en lossen niet in bedrijf. Tijdens het 
het rijden op het parkeerterrein en het manoeuvreren in de inpandige expeditie wordt de 
koelmotor  via  een  dieselmotor  aangedreven.  De  bedrijfsduur  is  30  seconden  per  
vrachtwagen. Dit betreft maximaal 3 vrachtwagens met koelmotor in de dagperiode en 4 in 
de  nachtperiode.  Het  bronvermogen  van  de  dieselaangedreven  koelmotor  bedraagt 
gemiddeld 87 dB(A), uitgaande van een koelmotor met Piek-certificaat.

De koelmotor van de vrachtwagen is voor en/of na het laden en lossen 5 minuten in bedrijf  
(totale  bedrijfsduur  koelmotoren  15  minuten  in  de  dagperiode  en  20  minuten  in  de 
nachtperiode). 

Voor en/of na het laden en lossen draait de vrachtwagen maximaal 1 minuut stationair. Het  
geluidvermogen van het stationair draaien bedraagt 95 dB(A). 

Voor de uitvoering van de expeditie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
− het dak van de expeditie is (geprofileerd) staal met isolatie en dakbedekking;
− de wanden van de expeditie zijn opgebouwd uit sandwichbeplating;
− de deur van de expeditie betreft een stalen deur met een staalplaatdikte van minimaal 

1,5 mm;
− boven de gesloten deur is een ventilatieopening aanwezig van 1 m².

Met deze uitgangspunten treden in de gesloten expeditie  de volgende geluidniveaus op 
(berekeningen zie bijlage 1):
− tijdens het laden en lossen van de vrachtwagens: gemiddeld 74 dB(A);
− tijdens het rijden van de elektrische palletwagen: gemiddeld 78 dB(A);
− tijdens het in bedrijf zijn van de koelmotoren van de vrachtwagens: gemiddeld 76 dB(A);
− tijdens het stationair draaien van de vrachtwagens: gemiddeld 84 dB(A).
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In  bijlage 2 is  de berekening van de bedrijfsduurcorrectie voor de geluidbronnen van de  
vrachtwagens ten behoeve van het akoestisch rekenmodel opgenomen.

3.3 S t a t i o n a i r e  i n s t a l l a t i e s

Ten behoeve van de koeling, ventilatie en verwarming van de winkel en het magazijn van de 
supermarkt is uitgegaan van gegevens die zijn gebaseerd op geluidmetingen verricht door 
ons bureau in  vergelijkbare praktijksituaties.  Voor  de dakinstallaties  is  uitgegaan van een 
gezamenlijk geluidvermogen van 80 dB(A) met een effectieve bedrijfsduur van 75%, 50% en  
25% in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

De  effectieve  bedrijfstijd  betreft  de  tijd  dat  de  installaties  met  de  opgegeven  maximale  
geluidproductie  in  bedrijf  zijn.  De  installaties  zijn  het  gehele  etmaal  in  bedrijf,  maar  
afhankelijk van de koel- en warmtevraag en de buitenluchttemperatuur slechts een beperkt  
deel van de etmaalperiode met maximale geluidproductie in bedrijf.

Bij de keuze van de installaties zal dit geluidvermogen als geluideis worden gehanteerd.

3.4 R i j d e n  e n  p a r k e r e n  v a n  p e r s o n e n w a g e n s  b e z o e k e r s

Het parkeerterrein is geprojecteerd aan de zuidzijde (170 parkeerplaatsen) en deels aan de  
oostzijde (34 parkeerplaatsen) van de supermarkt en omvat in totaal 204 parkeerplaatsen.  
Ontsluiting van het parkeerterrein vindt plaats via de in- en uitrit aan de zuidzijde. Het aantal  
personenwagens dat de supermarkt aandoet is vastgesteld met behulp van gegevens van 
CROW waarbij uitgegaan is van:
− fullservice supermarkt (laag en middellaag prijsniveau);
− weinig stedelijke omgeving;
− rest bebouwde kom.

Aan de hand van deze gegevens bedraagt het aantal personenwagenbewegingen circa 4700 
per  etmaal.  Dit  is  onderverdeeld  in  circa  2115  aankomende  en  vertrekkende  personen-
wagens  in  de  dagperiode  en  235  aankomende  en  vertrekkende  personenwagens  in  de  
avondperiode (overeenkomend met respectievelijk 4230 en 470 bewegingen). 

De  gehanteerde  gemiddelde  snelheid  van  de  personenwagens  op  het  parkeerterrein 
bedraagt  15  km/u.  Ter  hoogte  van  de  parkeerplaatsen  wordt  per  personenwagen  30 
seconden  gemanoeuvreerd.  Het  gehanteerde  equivalente  bronvermogen  voor  het 
manoeuvreren  van  personenwagens  bedraagt  84 dB(A).  Voor  het  rijden  van  personen-
wagens bedraagt het equivalente bronvermogen gemiddeld 87 dB(A) bij een snelheid van 
15 km/u. 

Het  rijden  en  manoeuvreren  is  gemodelleerd  door  middel  van  trajecten  waarover  de  
geluidbronnen  zijn  verdeeld  (zie  figuur  1).  In  bijlage  2  is  de  berekening  van  de  
bedrijfsduurcorrectie  voor  de  geluidbronnen  voor  het  rijden  en  manoeuvreren  van 
personenwagens ten behoeve van het akoestisch rekenmodel opgenomen.
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3.5 R i j d e n  v a n  w i n k e l w a g e n s

Gemiddeld  75%  van  de  bestuurders  van  de  personenwagens  zal  gebruikmaken  van  een 
winkelwagen.  Het  aantal  bewegingen  van  de  winkelwagens  bedraagt  2  per  bestuurder,  
overeenkomend met totaal 3172 en 352 bewegingen in respectievelijk de dag- en avond-
periode. Het rijden van winkelwagens is gemodelleerd middels 8 trajecten (zie figuur 2) van 
puntbronnen. De gehanteerde rijsnelheid van de winkelwagens bedraagt circa 3 km/u. In 
bijlage  2  is  de  berekening  van  de  bedrijfsduurcorrectie  van  de  geluidbronnen  voor  de  
trajecten  opgenomen.  Het  gehanteerde  geluidvermogen  voor  het  rijden  van  een 
winkelwagen is 82 dB(A). Hierbij is uitgegaan van een verharding van de rijlopers (wegdelen 
die gebruikt worden voor het rijden van personenwagens en winkelwagens) bestaande uit  
klinkers zonder vellingkanten of akoestisch gelijkwaardig. 

3.6 B e s t e  B e s c h i k b a r e  T e c h n i e k e n  ( B B T )

In  het  kader  van  vergunningverlening  dient  aandacht  besteed  te  worden  aan  de  Beste  
Beschikbare Technieken (BBT). Hierbij geldt dat getracht moet worden om met behulp van  
redelijkerwijs haalbare voorzieningen de milieubelasting zoveel mogelijk te beperken.

Teneinde  de  mogelijke  hinder  van  geluid  naar  de  omgeving  te  reduceren  worden  
geluideisen gesteld aan de maximale geluidproductie van de stationaire installaties.

De  door  de  supermarkt  in  te  zetten  vrachtwagens  voldoen  qua  geluidproductie  aan  de  
huidige stand der techniek. Voor de bevoorrading van de supermarkt zullen vrachtwagens 
met laadbakken met Piek-certificaat ingezet worden (zie www.piek-international.com). Dit  
houdt in dat de geluidproductie van de laad- en losactiviteiten en de koelmotoren van de  
vrachtwagens voldoet aan een geluideis van 60 dB(A) op 7,5 m (geluidvermogen maximaal  
87  dB(A)).  Tevens  houdt  dit  in  dat  de  vrachtwagens  geen  gebruik  maken  van  een  
achteruitrijsignalering op basis van piepgeluiden. De vrachtwagens maken gebruik van een 
camerasysteem of van een achteruitrijsignalering met een ruisachtig karakter.

De chauffeurs van de vrachtwagens in de nachtperiode worden geïnstrueerd om rustig op  
het parkeerterrein te rijden, waardoor het maximale bronvermogen van de vrachtwagens in  
de  nachtperiode  beperkt  kan  worden  tot  105  dB(A).  In  de  dag-  en  avondperiode  is  een  
dergelijke  maatregel  niet  goed mogelijk,  omdat  het  parkeerterrein dan ook in gebruik  is  
door  bezoekers  van  de  supermarkt.  Hierdoor  kan  niet  altijd  vermeden  worden  dat  een  
vrachtwagen met relatief hoog toerental optrekt en is een maximaal bronvermogen van de 
vrachtwagen van 108 dB(A) representatief te achten.

Ter  plaatse  van  de  rijlopers  (wegdelen  die  gebruikt  worden  voor  het  rijden  van 
personenwagens en winkelwagens) wordt een verharding toegepast bestaande uit klinkers 
zonder vellingkanten of akoestisch gelijkwaardig.
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Het laden en lossen van de vrachtwagens vindt plaats in een afgesloten expeditie, waardoor  
ter  plaatse  van  de  geluidgevoelige  bestemmingen  de  optredende  geluidniveaus  ten 
gevolge van deze activiteiten gereduceerd zijn. Ten zuiden van de expeditie wordt langs de 
terreingrens een scherm gerealiseerd met een lengte van circa 19 m en een hoogte van 2 m. 
De massa van het scherm dient minimaal 10 kg/m2 te bedragen (bijvoorbeeld 1,2 mm staal, 
12 mm hout of gelijkwaardig). Het scherm dient zoveel mogelijk kiervrij aan te sluiten op de 
bodem en op de gevel van de expeditie.
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4 B e r e k e n i n g e n

4.1 A k o e s t i s c h e  m o d e l v o r m i n g

Bij de berekeningen is uitgegaan van de ‘Handleiding meten en rekenen Industrielawaai’ uit  
1999 (Handleiding). In het onderhavige geval is voor de berekeningen gebruik gemaakt van 
de volgende in de Handleiding vermelde methode II.8: Berekening van de overdracht.

De  berekeningen  zijn  uitgevoerd  voor  octaafbanden  met  middenfrequentie  van  31  t/m  
8000 Hz.  De  geluidbronnen  zijn  ten  behoeve  van  het  rekenmodel  geschematiseerd  met  
behulp van puntbronnen. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidemissie,  
tenzij  gebruik  is  gemaakt  van  een  sectorindicator  waarmee  de  geluidemissie  tot  een 
bepaalde richting (sector) wordt beperkt. 

De  situering  van  de  rekenposities  is  weergegeven  in  figuur  1.  Ter  plaatse  van  de 
appartementen (positie 9b) bedraagt de beoordelingshoogte 1,5 m tot en met 10,5 m. Op de 
posities  7b  en  16a  is  alleen  op  een  hoogte  van  1,5  meter  een  rekenpositie  geplaatst  in  
verband met de hoogte van de gevel. Ter plaatse van de overige woningen en de scholen 
bedraagt de beoordelingshoogte 1,5 m en 5 m. Op de posities 2a tot en met 7a, 14, 15a en 
15b is daarnaast op 7,5 m hoogte een rekenpositie gesitueerd.

Aan de zuidzijde van het parkeerterrein is op een afstand van circa 14 m van de rand van de  
weg  rekening  gehouden  met  toekomstige  woningbouw:  positie  17a  met  
beoordelingshoogten van 1,5 m, 5 m en 7,5 m.

In bijlage 3 is het akoestisch rekenmodel opgenomen.

4.2 L a n g t i j d g e m i d d e l d e  b e o o r d e l i n g s n i v e a u

In  tabel  4.1 zijn  de  resultaten  van  de  berekeningen  van  het  langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau  (LAr,LT)  ten  gevolge  van  de  supermarkt  voor  de  bepalende 
beoordelingsposities  samengevat.  Bij  de  woningen  vindt  beoordeling  in  de  dagperiode 
plaats op 1,5 m hoogte. In de avond- en nachtperiode wordt op 5 m en/of 7,5 m hoogte  
beoordeeld.  Voor  de  posities  ter  plaatse  van  de  appartementen,  de  school  en  de  grens 
bestemming wonen zijn de waarden vermeld voor de beoordelingshoogte met de hoogst  
berekende waarde. 

In de tabel zijn de berekende waarden lager dan 35, 30 en 25 dB(A) in respectievelijk de dag-,  
avond- en nachtperiode niet exact opgenomen, omdat deze lagere waarden geen relevante 
bijdrage aan de optredende geluidniveaus ter plaatse van de betreffende geluidgevoelige 
bestemming leveren. 
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Een gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage 4. Tevens zijn in 
bijlage  4  van  een  aantal  relevante  beoordelingsposities  de  deelbijdragen  van  de  
afzonderlijke geluidbronnen opgenomen.

t4.1 Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van de supermarkt. 

Positie

(zie fig.1)

Betreft LAr,LT in dB(A) 

Dag Avond Nacht 

1 School Borchsingel 39 50 45 43

2 Woning Otto Cluivinglaan 42 <35 31 27

3 Woning Otto Cluivinglaan 52 <35 31 29

4 Woning Otto Cluivinglaan 54 <35 32 29

5 Woning Otto Cluivinglaan 47 <35 30 28

6 Woning Snip 43 36 34 26

7 Woning Snip 24 40 37 27

8 Woning Grutto 38 41 38 28

9 Appartementen Grutto 15/28 43 38 31

10 Woning Ter Borchlaan 1 40 36 30

11 Woning Paterswoldseweg 829 <35 <30 <25

12 Woning Groningerweg 143 <35 <30 <25

13 Woning Groningerweg 131 35 30 25

14 Woning Woltsingel 45 37 33 27

15 Woning Zweerdeneiland 5 37 33 27

16 School Borchsingel 41 <35 <30 <25

17 Grens bestemming wonen zuidzijde 48 43 36

4.3 M a x i m a l e  g e l u i d n i v e a u

De  maximale  geluidniveaus  (LAmax)  worden  met  name  veroorzaakt  door  de  volgende 
activiteiten van de supermarkt:
− rijden  van  vrachtwagens  (LWR,max =  108  dB(A)  in  dagperiode  en  105  dB(A)  in  de 

nachtperiode);
− dichtslaan van portieren van personenwagens in de dag- en avondperiode 

(LWR,max = 100 dB(A));
− wegzetten of ophalen van winkelwagens bij het winkelwagenverzamelpunt in de dag- en 

avondperiode (LWR,max = 101 dB(A));
− rijden van winkelwagens in de dag- en avondperiode (LWR,max = 99 dB(A)).

In tabel  4.2 worden de berekende maximale geluidniveaus ten gevolge van de activiteiten 
van de  supermarkt  ter  plaatse van de beschouwde woningen gegeven.  Bij  de woningen 
vindt beoordeling in de dagperiode plaats op 1,5 m hoogte. In de avond- en nachtperiode 
wordt  op  5  m  en/of  7,5  m  hoogte  beoordeeld.  Voor  de  posities  ter  plaatse  van  de 
appartementen, de school en de grens bestemming wonen zijn de waarden vermeld voor de 
beoordelingshoogte met de hoogst berekende waarde. 
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In de tabel zijn de berekende waarden lager dan 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-,  
avond- en nachtperiode niet exact opgenomen, omdat deze lagere waarden geen relevante 
bijdrage aan de optredende geluidniveaus ter plaatse van de betreffende geluidgevoelige 
bestemming  leveren.  Een  meer  gedetailleerd  overzicht  van  de  rekenresultaten  is 
opgenomen in bijlage 5.

t4.2 Berekende maximale geluidniveaus (LAmax) ten gevolge van de supermarkt

Positie

(zie fig.1)

Betreft LAmax in dB(A)

dag/nacht dag/avond

rijden vrachtwagen dichtslaan portieren winkelwagen 

verzamelpunt

rijden winkelwagens

1 School Borchsingel 39 70/67 64/64 55/55 60/60

2 Woning Otto Cluivinglaan 42 <50/44 <50/<45 <50/<45 <50/<45

3 Woning Otto Cluivinglaan 52 52/52 <50/46 <50/<45 <50/<45

4 Woning Otto Cluivinglaan 54 52/52 <50/46 <50/<45 <50/<45

5 Woning Otto Cluivinglaan 47 50/49 <50/47 <50/<45 <50/<45

6 Woning Snip 43 54/53 50/54 <50/<45 <50/52

7 Woning Snip 24 58/58 57/58 <50/46 54/56

8 Woning Grutto 38 59/59 55/58 <50/46 52/55

9 Appartementen Grutto 15/28 60/58 52/52 <50/48 50/50

10 Woning Ter Borchlaan 1 54/54 50/54 <50/46 <50/50

11 Woning Paterswoldseweg 829 <50/<40 <50/<45 <50/<45 <50/<45

12 Woning Groningerweg 143 <50/44 <50/<45 <50/<45 <50/<45

13 Woning Groningerweg 131 50/48 <50/<45 <50/<45 <50/<45

14 Woning Woltsingel 45 52/51 <50/46 <50/<45 <50/<45

15 Woning Zweerdeneiland 5 53/52 <50/47 <50/<45 <50/<45

16 School Borchsingel 41 <50/48 <50/<45 <50/<45 <50/<45

17 Grens bestemming wonen zuidzijde 68/65 60/60 54/54 57/57

4.4 I n d i r e c t e  h i n d e r

Binnen  de  Wet  milieubeheer  kunnen  ook  de  gevolgen  worden  beschouwd  die  verband 
houden  met  het  verkeer  van  personen  en  goederen  van  en  naar  de  inrichting  (dat  wil  
zeggen rijdend op de openbare weg), ook wel ‘verkeersaantrekkende werking’ of ‘indirecte 
hinder’ genoemd.

De verkeersaantrekkende werking van de inrichting wordt beoordeeld aan de hand van de 
door  het  Ministerie  van  VROM  uitgegeven  circulaire  van  29  februari  1996  'Geluidhinder  
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de  
vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer' (hierna te noemen VROM-circulaire).
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De in deze circulaire voorgestelde beoordelingswijze houdt in dat aan de geluidimmissie,  
veroorzaakt door aan de inrichting toe te rekenen verkeersbewegingen buiten het terrein  
van  de  inrichting,  uitsluitend  een  maximum  wordt  gesteld  in  de  vorm  van  equivalente 
geluidniveaus.  De  maximaal  toelaatbare  grenswaarde  bedraagt  65  dB(A)-etmaalwaarde. 
Conform  de  VROM-circulaire  is  een  dergelijke  geluidbelasting  aanvaardbaar  mits  een 
binnenniveau van 35 dB(A)-etmaalwaarde wordt gewaarborgd.

In het algemeen is de verkeersaantrekkende werking uitsluitend van belang bij woningen op 
relatief korte afstand van de grens van de inrichting. Op grotere afstand wordt het verkeer van en 
naar  de  inrichting  opgenomen  in  het  reeds  heersende  wegverkeersbeeld.  Voor  de 
geprojecteerde supermarkt zijn de vrachtwagenbewegingen (bevoorrading) op de Borchsingel 
en  op  de  Borchlaan  beschouwd  vanaf  de  rotonde  tot  aan  de  in-  en  uitritten  van  het 
parkeerterrein. De personenwagenbewegingen zijn beschouwd op de Borchsingel ten westen 
en ten oosten van de in- en uitrit naar het parkeerterrein en op de Woltsingel. 

Uitgangspunt voor de berekeningen is het aantal vrachtwagens en personenwagens zoals  
beschreven in hoofdstuk 3. Verder wordt uitgegaan van een 40%/40%/20% verdeling van de 
personenwagenbewegingen over respectievelijk de Borchsingel W (ten westen van de in- en 
uitrit), de Borchsingel O (ten oosten van de in- en uitrit via de rotonde) en de Woltsingel. De  
gehanteerde gemiddelde snelheid van de personenwagens op de openbare weg  bedraagt 
10,  30 en 50 km/u,  waarbij  een geluidvermogen van respectievelijk  85,  90  en 95 dB(A)  van 
toepassing is. 
Voor  de vrachtwagens  is  ervan uitgegaan dat  alle  vrachtwagens  zowel  uit  westelijke  als  uit 
oostelijke  richting kunnen aankomen en vertrekken (worst  case aanname).  De  gehanteerde 
gemiddelde snelheid van de vrachtwagens op de openbare weg bedraagt eveneens 10, 30 en 
50 km/u, waarbij een geluidvermogen van gemiddeld respectievelijk 102, 106 en 108  dB(A) 
van toepassing is. In bijlage 2 is de verdeling van het verkeer over de verschillende beschouwde 
wegen opgenomen.

In tabel 4.3 is het berekende equivalente geluidniveau ten gevolge van de indirecte hinder 
weergegeven  voor  de  meest  relevante  beoordelingsposities.  Bij  de  woningen  vindt 
beoordeling in de dagperiode plaats op 1,5 m hoogte. In de avond- en nachtperiode wordt 
op 5 m en/of 7,5 m hoogte beoordeeld. Voor de posities ter plaatse van de appartementen,  
de  school  en  de  grens  bestemming  wonen  zijn  de  waarden  vermeld  voor  de  
beoordelingshoogte met de hoogst berekende waarde.

Een meer gedetailleerd overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage 6. 
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t4.3 Berekende equivalente geluidniveaus (LAeq) ten gevolge van de indirecte hinder van de supermarkt.

Positie 

(zie fig.1)

Betreft LAeq in dB(A)

Dag Avond Nacht

1 School Borchsingel 39 44 38 34

2 Woning Otto Cluivinglaan 42 <35 31 <25

3 Woning Otto Cluivinglaan 52 <35 <30 <25

4 Woning Otto Cluivinglaan 54 <35 30 25

5 Woning Otto Cluivinglaan 47 <35 <30 <25

6 Woning Snip 43 <35 <30 25

7 Woning Snip 24 <35 <30 28

8 Woning Grutto 38 35 31 29

9 Appartementen Grutto 15/28 38 33 31

10 Woning Ter Borchlaan 1 42 39 36

11 Woning Paterswoldseweg 829 <35 <30 <25

12 Woning Groningerweg 143 <35 <30 <25

13 Woning Groningerweg 131 39 35 29

14 Woning Woltsingel 45 44 41 32

15 Woning Zweerdeneiland 5 41 38 31

16 School Borchsingel 41 49 44 40

17 Grens bestemming wonen zuidzijde 55 50 44
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5 B e o o r d e l i n g  e n  c o n c l u s i e

5.1 L a n g t i j d g e m i d d e l d e  b e o o r d e l i n g s n i v e a u

Uit tabel 4.1 blijkt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) ten gevolge van de 
supermarkt  ter  plaatse  van  de  bestaande  woningen  ten  hoogste  43,  38  en  31 dB(A)  in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de 
grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 50, 45 en 40 dB(A) in respectievelijk de dag-,  
avond- en nachtperiode. Tevens wordt voldaan aan de streefwaarden voor het gebiedstype 
rustige woonwijk uit de VNG-Brochure 'Bedrijven en milieuzonering' van 45, 40 en 35 dB(A)  
in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Ter  plaatse  van  de  school  bedraagt  de  waarde  van  LAr,LT ten  hoogste  50  dB(A)  in  de 
dagperiode.  In  de avond- en nachtperiode betreft  dit  geen geluidgevoelige bestemming.  
Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 50 dB(A) in de  
dagperiode.  Tevens wordt  voldaan aan de streefwaarden voor het gebiedstype gemengd  
gebied uit de VNG-Brochure 'Bedrijven en milieuzonering' van 50 dB(A) in de dagperiode.

Ter plaatse van de grens van de woonbestemming aan de zuidzijde bedraagt de waarde van  
LAr,LT ten  hoogste  48,  43  en  36 dB(A)  in  respectievelijk  de  dag-,  avond-  en  nachtperiode. 
Hiermee wordt voldaan aan de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit. 

5.2 M a x i m a l e  g e l u i d n i v e a u

Uit  tabel  4.2 blijkt  dat  het  maximale  geluidniveau  (LAmax)  ter  plaatse  van  de  bestaande 
woningen ten hoogste 60,  58 en 59 dB(A)  bedraagt  in respectievelijk  de dag-,  avond- en 
nachtperiode.  Hiermee wordt voldaan aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit van 
70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. 

De hoogste waarde van LAmax ter  plaatse  van de  naastgelegen school  bedraagt  70 dB(A). 
Deze waarde wordt veroorzaakt door het rijden van de vrachtwagens, hetgeen onderdeel is  
van  de  laad-  en  losactiviteiten.  In  de  dagperiode  zijn  de  geluidgrenswaarden  voor  het  
maximale  geluidniveau  niet  van  toepassing  op  de  laad-  en  losactiviteiten.  De  maximale 
geluidniveaus ten gevolge van de overige activiteiten bedragen ten hoogste 64 dB(A) in de 
dagperiode.  Hiermee  wordt  voldaan  aan  de  grenswaarde  uit  het  Activiteitenbesluit  van  
70 dB(A) in de dagperiode. De school is in de avond- en nachtperiode geen geluidgevoelige 
bestemming. 

Ter plaatse van de grens van de woonbestemming aan de zuidzijde bedraagt de waarde van  
LAmax ten hoogste 68, 60 en 65 dB(A) in de respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.  
Hiermee  wordt  voldaan  aan  de  geluidgrenswaarden  van  70  dB(A)  in  de  dagperiode  en 
65 dB(A) in de avondperiode. Aan de geluidgrenswaarde van 60 dB(A) in de nachtperiode 
wordt niet voldaan. 
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Om ter plaatse van de grens van de woonbestemming aan de zuidzijde te kunnen voldoen 
aan de geluidgrenswaarde zou het maximale geluidvermogen van de vrachtwagens beperkt  
moeten worden tot ten hoogste 100 dB(A). Op basis van de huidige stand der techniek voor  
de  geluidproductie  van  vrachtwagens  voor  de  bevoorrading  van  supermarkten  is  een 
dergelijk  maximaal  geluidvermogen  technisch  en  operationeel  niet  haalbaar.  Ook  het  
verplaatsen van het rijden van de vrachtwagens op het bedrijfsterrein levert niet voldoende  
reductie  op  om  te  kunnen  voldoen  aan  de  standaard  geluidgrenswaarde  uit  het  
Activiteitenbesluit. 

Tenslotte  is  het  plaatsen  van  schermen  niet  mogelijk  omdat  de  hoogste  maximale  
geluidniveaus plaatsvinden op de posities tegenover de in- en uitrit van het terrein. 

De woningen die ter plaatse van de grens van de woonbestemming gerealiseerd kunnen 
worden  dienen  te  voldoen  aan  de  eisen  voor  de  geluidwering  van  de  gevel  uit  het  
Bouwbesluit 2012. Hierin is  een minimale eis voor de karakteristieke geluidwering van de 
gevel  opgenomen  van  20  dB(A).  Hiermee  zal  het  maximale  geluidniveau  binnen  de 
geluidgevoelige ruimten van de toekomstige woningen in de nachtperiode lager bedragen  
dan  45  dB(A).  Deze  waarde  is  in  het  Activiteitenbesluit  opgenomen  voor  het  maximale  
geluidniveau  binnen  de  geluidgevoelige  ruimten  van  aanpandige  woningen.  Hiermee  is  
sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Maatregelen om de maximale geluidniveaus op de gevel van de woningen ten gevolge van 
het rijden van de vrachtwagens te reduceren zijn derhalve (bedrijfsvoering)technisch niet  
mogelijk. De geluidwering van de gevel van de toekomstige woningen zal zodanig hoog zijn 
dat  voldaan  wordt  aan  de  eisen  voor  het  binnenniveau  voor  aanpandige  woningen.  In  
overleg met het bevoegd gezag is vastgesteld dat voor deze locaties ruimere grenswaarden  
verleend kunnen worden door het stellen van een maatwerkvoorschrift. 

5.3 I n d i r e c t e  h i n d e r

Uit  tabel  4.3 blijkt  dat  het  equivalente  geluidniveau  ten  gevolge  van  de  bij  de 
geprojecteerde  supermarkt  behorende  activiteiten  buiten  de  grenzen  van  de  inrichting  
(indirecte hinder) ter plaatse van de bestaande woningen ten hoogste 44 , 41 en 32 dB(A) in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarden volgens de VROM-circulaire van 50, 45 en 40 dB(A) in  respectievelijk  
de dag-, avond- en nachtperiode.
Ter  plaatse  van de  scholen bedraagt  het  equivalente geluidniveau  in  de  dagperiode  ten  
hoogste  50  dB(A).  De  scholen  zijn  in  de  avond-  en  nachtperiode  geen  geluidgevoelige 
bestemmingen.  Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) in de 
dagperiode.

Ter  plaatse  van  de  grens  van  de  woonbestemming  aan  de  zuidzijde  bedraagt  het 
equivalente geluidniveau ten hoogste 55, 50 en 44 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- 
en  nachtperiode.  Hiermee  worden  de  voorkeursgrenswaarde  van  50,  45  en  40  dB(A)  in 
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode met 5, 5 en 4 dB(A) overschreden. 
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Aan  de  maximale  grenswaarde  volgens  de  VROM-circulaire  van  65,  60  en  55  dB(A)  in 
respectievelijk  de  dag-,  avond-  en  nachtperiode  wordt  voldaan.  Bij  de  bouw  van  de  
woningen dient voor de geluidwering van de gevel rekening gehouden te worden met de  
geluidbelasting ten gevolge van het verkeer op de Borchsingel. Het verkeer van en naar de  
supermarkt  is  hier  onderdeel  van.  De  geluidwering van de  gevel  zal  derhalve afgestemd 
worden op de totale  geluidbelasting.  Hiermee zal  het binnenniveau ten gevolge van het  
rijden  van  de  voertuigen  van  en  naar  de  supermarkt  lager  dan  35,  30  en  25  dB(A)  in  
respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode bedragen. 

Gezien het voorgaande voldoet de indirecte hinder ten gevolge van de supermarkt aan de 
richtlijnen van de VROM-circulaire. 

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 19 pagina's, 2 figuren en 6 bijlagen.

Bijlage 1 bevat 3 pagina's.
Bijlage 2 bevat 4 pagina's.
Bijlage 3 bevat 20 pagina's en 4 figuren.
Bijlage 4 bevat 8 pagina's.
Bijlage 5 bevat 8 pagina's.
Bijlage 6 bevat 2 pagina's.
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L 788 Supermarkt te Tynaarlo

Berekening binnenniveau in expeditie, zuidzijde open

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
vloer 110

alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 11 11 11 11 11 11 11 11

wand1 97
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

wand2 97
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

wand3 22
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

wand4 22
alfa 1 1 1 1 1 1 1 1
A 22 22 22 22 22 22 22 22

plafond 1 110
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 11 11 11 11 11 11 11 11

65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6 65,6
458
484

alfa 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
10*log 4*(1-alfa)/A [dB] -12,82 -12,82 -12,82 -12,82 -12,82 -12,82 -12,82 -12,82
nagalmtijd [s] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Activiteit: Koelmotor vrachtwagen
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

83,8 89 89,4 93,8 96 94,2 89 74,9 100,7
71,0 76,2 76,6 81,0 83,2 81,4 76,2 62,1 87,9

Activiteit: Achteruit rijden vrachtwagen
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
78 82 87 92 96 94 87 77 99,7

65,2 69,2 74,2 79,2 83,2 81,2 74,2 64,2 86,9
Activiteit: Vooruit rijden vrachtwagen

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
78 82 87 92 96 94 87 77 99,7

65,2 69,2 74,2 79,2 83,2 81,2 74,2 64,2 86,9

Octaafband met middenfrequentie in Hz
Geluidabsorptie A [m2 open raam]

S [m2]

S [m2]

S [m2]

S [m2]

S [m2]

S [m2]

Totaal A  [m2 open raam]
Totaal S [m2] 
Totaal V [m3] 

Lpn =LWR+10*log 4*(1-alfa)/A
Octaafband met middenfrequentie in Hz

Geluidvermogen LWR (A-gewogen)
Geluidniveau Lpn (A-gewogen)

Lpn =LWR+10*log 4*(1-alfa)/A
Octaafband met middenfrequentie in Hz

Geluidvermogen LWR (A-gewogen)
Geluidniveau Lpn (A-gewogen)

Octaafband met middenfrequentie in Hz

Geluidvermogen LWR (A-gewogen)
Geluidniveau Lpn (A-gewogen)

Bijlage 1 Berekening geluidvermogens
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Omschrijving: Uitstraling open deur koelmotor Puntbron OD01
Meetmethode: II.7: Geluiduitstraling door gebouwen
meetafstand (m) -

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

71,0 76,2 76,6 81,0 83,2 81,4 76,2 62,1 87,9
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10 log S 22 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

82,4 87,6 88,0 92,4 94,6 92,8 87,6 73,5 99,3

Omschrijving: Uitstraling open deur vrachtwagen achteruit Puntbron OD02
Meetmethode: II.7: Geluiduitstraling door gebouwen
meetafstand (m) -

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

65,2 69,2 74,2 79,2 83,2 81,2 74,2 64,2 86,9
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10 log S 22 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

76,6 80,6 85,6 90,6 94,6 92,6 85,6 75,6 98,3

Omschrijving: Uitstraling open deur vrachtwagen vooruit Puntbron OD03
Meetmethode: II.7: Geluiduitstraling door gebouwen
meetafstand (m) -

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

65,2 69,2 74,2 79,2 83,2 81,2 74,2 64,2 86,9
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10 log S 22 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4
R 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
DI 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

76,6 80,6 85,6 90,6 94,6 92,6 85,6 75,6 98,3

Octaafband met middenfrequentie in Hz

Lpn berekend
Cd 

m2

LWR

Octaafband met middenfrequentie in Hz

Lpn berekend
Cd 

m2

LWR

Octaafband met middenfrequentie in Hz

Lpn berekend
Cd 

m2

LWR
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L 788 Supermarkt te Tynaarlo

Berekening binnenniveau in expeditie, gesloten deur

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
vloer 110

alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 11 11 11 11 11 11 11 11

wand1 97
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

wand2 97
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

wand3 22
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

wand4 22
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

plafond 1 110
alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
A 11 11 11 11 11 11 11 11

45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8 45,8
458
484

alfa 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
10*log 4*(1-alfa)/A [dB] -11,05 -11,05 -11,05 -11,05 -11,05 -11,05 -11,05 -11,05
nagalmtijd [s] 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Activiteit: Koelmotor vrachtwagen
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

65,0 69,0 74,0 79,0 83,0 81,0 74,0 64,0 86,7
54,0 58,0 63,0 68,0 72,0 70,0 63,0 53,0 75,6

Activiteit: Elektrische palletwagen
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

48,8 59,9 73,4 85,8 81 82,2 72 63,9 88,5
37,8 48,9 62,4 74,8 70,0 71,2 61,0 52,9 77,5

Activiteit: Laden en lossen vrachtwagen
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)

68,0 76,0 77,0 81,0 75,0 73,0 71,0 63,0 84,6
57,0 65,0 66,0 70,0 64,0 62,0 60,0 52,0 73,5

Activiteit: Stationair draaien vrachtwagen
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB(A)
73 77 82 87 91 89 82 72 94,7

62,0 66,0 71,0 76,0 80,0 78,0 71,0 61,0 83,6

Uitstralend dak
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

staaldak met isolatie DS1 (Handleiding): R in dB 15 21 27 34 37 44 55 50
S = 110 m2 D01 Koelmotor vrachtwagen

D02 Elektrische palletwagen
D03 Laden en lossen vrachtwagen
D04 Stationair draaien vrachtwagen

Uitstralende  gevels 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Westgevel, sandwichpaneel GC9 (Handleiding): R in dB 16 22 26 30 31 26 30 30
S = 97 m2 WG01 Koelmotor vrachtwagen

WG02 Elektrische palletwagen
WG03 Laden en lossen vrachtwagen
WG04 Stationair draaien vrachtwagen

Gesloten deur R in dB 14 19 24 30 36 40 40 40
S = 22 m2 GD01 Koelmotor vrachtwagen

GD02 Elektrische palletwagen
GD03 Laden en lossen vrachtwagen
GD04 Stationair draaien vrachtwagen
R in dB 0 0 0 0 0 0 0 0

S = 1 m2 VO01 Koelmotor vrachtwagen
VO02 Elektrische palletwagen
VO03 Laden en lossen vrachtwagen
VO04 Stationair draaien vrachtwagen

Octaafband met middenfrequentie in Hz
Geluidabsorptie A [m2 open raam]

S [m2]

S [m2]

S [m2]

S [m2]

S [m2]

S [m2]

Totaal A  [m2 open raam]
Totaal S [m2] 
Totaal V [m3] 

Lpn =LWR+10*log 4*(1-alfa)/A
Octaafband met middenfrequentie in Hz

Geluidvermogen LWR (A-gewogen)
Geluidniveau Lpn (A-gewogen)

Lpn =LWR+10*log 4*(1-alfa)/A
Octaafband met middenfrequentie in Hz

Geluidvermogen LWR (A-gewogen)
Geluidniveau Lpn (A-gewogen)

Lpn =LWR+10*log 4*(1-alfa)/A
Octaafband met middenfrequentie in Hz

Geluidvermogen LWR (A-gewogen)
Geluidniveau Lpn (A-gewogen)

Octaafband met middenfrequentie in Hz

Geluidvermogen LWR (A-gewogen)
Geluidniveau Lpn (A-gewogen)

Octaafband met middenfrequentie in Hz

Octaafband met middenfrequentie in Hz

Ventilatie-opening
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Berekening bedrijfsduur puntbronnen en mobiele bronnen

Model directe hinder: activiteiten op het terrein van de inrichting

De routing is in het akoestisch rekenmodel gemodelleerd door middel van mobiele bronnen en puntbronnen, 

De bedrijfsduurcorrectie van de puntbronnen wordt als volgt bepaald:

Rijden personenwagens 4700 bewegingen per etmaal
Bewegingen verdeeld over 1 in-uitrit: 
Borchsingel: 100%

Rijden personenwagens 
Het rijden van personenwagens is gemodelleerd door middel van mobiele bronnen en puntbonnen over de trajecten met een afnemende bedrijfsduur

Aantal bewegingen van personenwagens per periode
dag avond nacht

totaal 4230 470 0

Bron Aantal wagens per periode Snelheid Trajectlengte % per bron
dag avond nacht in km/u in m

Mobiele bronnen
P01 4230 470 0 10 10 100
P02 2327 259 0 10 10 55
P03 2115 235 0 10 10 50
P04 1692 188 0 10 10 40
P05 1269 141 0 10 10 30
P06 846 94 0 10 10 20
P07 635 71 0 10 10 15
P08 212 24 0 10 10 5
P09 1904 212 0 10 10 45
P10 1481 165 0 10 10 35
P11 1058 118 0 10 10 25
P12 635 71 0 10 10 15
P13 423 47 0 10 10 10
P14 423 47 0 10 10 10
P15 423 47 0 10 10 10
P16 423 47 0 10 10 10

375
Manoeuvreren personenwagens 
Berekening bedrijfsduur manoeuvreren personenwagens
Het manoeuvreren van de personenwagens is gemodelleerd met puntbronnen. 
Parkeerplaatsen 1-204 100,00% parkeren van personenwagens

Aantal manoeuvrerende personenwagens per periode
dag avond nacht

totaal 2115 235 0

Bron Aantal wagens per periode Aantal puntbronnen Duur per pers.w Bedrijfsduur in % per puntbron Cb in dB per puntbron
dag avond nacht minuut dag avond nacht dag avond nacht

M-01 t/m 3 127 14 0 3 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 12
M-04 t/m 8 264 29 0 5 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 25
M-09 t/m 11 127 14 0 3 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 12
M-12   32 4 0 1 0,5 2,20 0,73 0,00 16,6 21,3 - 3
M-13 53 6 0 1 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 5
M-14 t/m 17 169 19 0 4 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 16
M-18 en 19 106 12 0 2 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 10
M-20 42 5 0 1 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 4
M-21 en 22 106 12 0 2 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 10
M-23 42 5 0 1 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 4
M-24 53 6 0 1 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 5
M-25 t/m 27 127 14 0 3 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 12
M-28 53 6 0 1 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 5
M-29 t/m 31 127 14 0 3 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 12
M-32 en 33 106 12 0 2 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 10
M-34 42 5 0 1 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 4
M-35 53 6 0 1 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 5
M-36 t/m 39 169 19 0 4 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 16
M-40 t/m 45 317 35 0 6 0,5 3,67 1,22 0,00 14,4 19,1 - 30
M-46 42 5 0 1 0,5 2,94 0,98 0,00 15,3 20,1 - 4

204

waarvan iedere puntbron een trajectdeel met een trajectlengte van circa 10 m omvat. 

aantal 
parkeerplaatsen







⋅

⋅=
00

log*10
Tv
NlCb

Waarbij:
Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
l = lengte van een trajectdeel per puntbron in meters
N = aantal voertuigbewegingen op het traject
v0 = gemiddelde snelheid in meter per seconde (10 km/h = 2,8 m/s)
T0 = duur van de betreffende etmaalperiode in seconden

Bijlage 2 Berekening bedrijfsduurcorrecties
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Rijden winkelwagens
Het rijden van winkelwagens is gemodelleerd door middel van puntbonnen over de trajecten W1 t/m W8 met een afnemende bedrijfsduur
Het aantal bewegingen is als volgt verdeeld over de trajecten W1 t/m W8 op het terrein: 

van winkelwagenverzamelplaats naar winkel
WW1 100,00%
naar parkeerplaatsen op eigen terrein
WW2 16,00%
WW3 18,00%
WW4 8,00%
WW5 15,00%
WW6 15,00%
WW7 15,00%
WW8 11,00%
WWOpvang 2,00%
totaal 100,00%

Aantal winkelwagenbewegingen per periode
dag avond nacht

totaal 3173 353 0

Bronnen W1 Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte Bedrijfsduur in % Cb in dB per puntbron % per bron
dag avond nacht in km/u in m dag avond nacht dag avond nacht

W1-01 3173 353 0 3 10 88,13 29,38 0,00 0,5 5,3 - 100
W1-02 3173 353 0 3 10 88,13 29,38 0,00 0,5 5,3 - 100
W1-03 3173 353 0 3 10 88,13 29,38 0,00 0,5 5,3 - 100
W1-04 3173 353 0 3 10 88,13 29,38 0,00 0,5 5,3 - 100
W1-05 3173 353 0 3 10 88,13 29,38 0,00 0,5 5,3 - 100
W1-06 3173 353 0 3 10 88,13 29,38 0,00 0,5 5,3 - 100

Bronnen W2 Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte Bedrijfsduur in % Cb in dB per puntbron % per bron
dag avond nacht in km/u in m dag avond nacht dag avond nacht

W2-07 en 08 508 56 0 3 10 14,10 4,70 0,00 8,5 13,3 - 16
W2-09 412 46 0 3 10 11,46 3,82 0,00 9,4 14,2 - 13
W2-10 317 35 0 3 10 8,81 2,94 0,00 10,5 15,3 - 10
W2-11 222 25 0 3 10 6,17 2,06 0,00 12,1 16,9 - 7
W2-12 127 14 0 3 10 3,53 1,18 0,00 14,5 19,3 - 4
W2-13 32 4 0 3 10 0,88 0,29 0,00 20,5 25,3 - 1

Bronnen W3 Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte Bedrijfsduur in % Cb in dB per puntbron % per bron
dag avond nacht in km/u in m dag avond nacht dag avond nacht

W3-14 t/m 16 571 63 0 3 10 15,86 5,29 0,00 8,0 12,8 - 18
W3-17 476 53 0 3 10 13,22 4,41 0,00 8,8 13,6 - 15
W3-18 381 42 0 3 10 10,58 3,53 0,00 9,8 14,5 - 12
W3-19 286 32 0 3 10 7,93 2,64 0,00 11,0 15,8 - 9
W3-20 190 21 0 3 10 5,29 1,76 0,00 12,8 17,5 - 6
W3-21 95 11 0 3 10 2,64 0,88 0,00 15,8 20,5 - 3
W3-22 32 4 0 3 10 0,88 0,29 0,00 20,5 25,3 - 1

Bronnen W4 Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte Bedrijfsduur in % Cb in dB per puntbron % per bron
dag avond nacht in km/u in m dag avond nacht dag avond nacht

W4-23 t/m 25 254 28 0 3 10 7,05 2,35 0,00 11,5 16,3 - 8
W4-26 190 21 0 3 10 5,29 1,76 0,00 12,8 17,5 - 6
W4-27 159 18 0 3 10 4,41 1,47 0,00 13,6 18,3 - 5
W4-28 127 14 0 3 10 3,53 1,18 0,00 14,5 19,3 - 4
W4-29 95 11 0 3 10 2,64 0,88 0,00 15,8 20,5 - 3
W4-30 63 7 0 3 10 1,76 0,59 0,00 17,5 22,3 - 2
W4-31 32 4 0 3 10 0,88 0,29 0,00 20,5 25,3 - 1

Bronnen W5 Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte Bedrijfsduur in % Cb in dB per puntbron % per bron
dag avond nacht in km/u in m dag avond nacht dag avond nacht

W5-32 t/m 33 476 53 0 3 10 13,22 4,41 0,00 8,8 13,6 - 15
W5-34 412 46 0 3 10 11,46 3,82 0,00 9,4 14,2 - 13
W5-35 349 39 0 3 10 9,69 3,23 0,00 10,1 14,9 - 11
W5-36 286 32 0 3 10 7,93 2,64 0,00 11,0 15,8 - 9
W5-37 222 25 0 3 10 6,17 2,06 0,00 12,1 16,9 - 7
W5-38 159 18 0 3 10 4,41 1,47 0,00 13,6 18,3 - 5
W5-39 95 11 0 3 10 2,64 0,88 0,00 15,8 20,5 - 3
W5-40 32 4 0 3 10 0,88 0,29 0,00 20,5 25,3 - 1

Bronnen W6 Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte Bedrijfsduur in % Cb in dB per puntbron % per bron
dag avond nacht in km/u in m dag avond nacht dag avond nacht

W6-41 476 53 0 3 10 13,22 4,41 0,00 8,8 13,6 - 15
W6-42 412 46 0 3 10 11,46 3,82 0,00 9,4 14,2 - 13
W6-43 349 39 0 3 10 9,69 3,23 0,00 10,1 14,9 - 11
W6-44 286 32 0 3 10 7,93 2,64 0,00 11,0 15,8 - 9
W6-45 222 25 0 3 10 6,17 2,06 0,00 12,1 16,9 - 7
W6-46 159 18 0 3 10 4,41 1,47 0,00 13,6 18,3 - 5
W6-47 95 11 0 3 10 2,64 0,88 0,00 15,8 20,5 - 3
W6-48 32 4 0 3 10 0,88 0,29 0,00 20,5 25,3 - 1

Bronnen W7 Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte Bedrijfsduur in % Cb in dB per puntbron % per bron
dag avond nacht in km/u in m dag avond nacht dag avond nacht

W7-49 476 53 0 3 10 13,22 4,41 0,00 8,8 13,6 - 15
W7-50 412 46 0 3 10 11,46 3,82 0,00 9,4 14,2 - 13
W7-51 349 39 0 3 10 9,69 3,23 0,00 10,1 14,9 - 11
W7-52 286 32 0 3 10 7,93 2,64 0,00 11,0 15,8 - 9
W7-53 222 25 0 3 10 6,17 2,06 0,00 12,1 16,9 - 7
W7-54 159 18 0 3 10 4,41 1,47 0,00 13,6 18,3 - 5
W7-55 127 14 0 3 10 3,53 1,18 0,00 14,5 19,3 - 4
W7-56 95 11 0 3 10 2,64 0,88 0,00 15,8 20,5 - 3
W7-57 63 7 0 3 10 1,76 0,59 0,00 17,5 22,3 - 2
W7-58 32 4 0 3 10 0,88 0,29 0,00 20,5 25,3 - 1

Bronnen W8 Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte Bedrijfsduur in % Cb in dB per puntbron % per bron
dag avond nacht in km/u in m dag avond nacht dag avond nacht

W8-59 t/m 63 349 39 0 3 10 9,69 3,23 0,00 10,1 14,9 - 11
W8-64 286 32 0 3 10 7,93 2,64 0,00 11,0 15,8 - 9
W8-65 222 25 0 3 10 6,17 2,06 0,00 12,1 16,9 - 7
W8-66 159 18 0 3 10 4,41 1,47 0,00 13,6 18,3 - 5
W8-67 95 11 0 3 10 2,64 0,88 0,00 15,8 20,5 - 3
W8-68 63 7 0 3 10 1,76 0,59 0,00 17,5 22,3 - 2
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Berekening bedrijfsduur rijden vrachtwagens op terrein supermarkt

Traject achteruit
Bron Aantal bewegingen per periode Snelheid

dag avond nacht in km/u

Vrw-02 4 0 4 5

Traject vooruit
Bron Aantal bewegingen per periode Snelheid

dag avond nacht in km/u

Vrw-01, Vrw-03 4 0 4 10

Traject koelmotor
Bron Aantal bewegingen per periode Snelheid

dag avond nacht in km/u

KM-02 3 0 4 5
KM-01, KM-03 3 0 4 10

Berekening bedrijfsduur vrachtwagens met open deur

Koelmotor vrachtwagen
Gedurende 30 seconden per wagen tijdens manoeuvreren
Bron Aantal wagens per periode Duur per vrw Aantal bronnen Bedrijfsduur in % Cb in dB

dag avond nacht seconden dag avond nacht dag avond nacht

OD01 4 0 4 30 1 0,28 0,00 0,42 25,6 - 23,8

Manoeuvreren vrachtwagen achteruit
Gedurende 15 seconden per wagen tijdens manoeuvreren
Bron Aantal wagens per periode Duur per vrw Aantal bronnen Bedrijfsduur in % Cb in dB

dag avond nacht seconden dag avond nacht dag avond nacht

OD02 4 0 4 15 1 0,14 0,00 0,21 28,6 - 26,8

Manoeuvreren vrachtwagen vooruit
Gedurende 15 seconden per wagen tijdens manoeuvreren
Bron Aantal wagens per periode Duur per vrw Aantal bronnen Bedrijfsduur in % Cb in dB

dag avond nacht seconden dag avond nacht dag avond nacht

OD03 4 0 4 15 1 0,14 0,00 0,21 28,6 - 26,8

Berekening bedrijfsduur vrachtwagens met gesloten deur

Koelmotor vrachtwagen
Gedurende 5 minuten per wagen
Bron Aantal wagens per periode Duur per vrw Aantal bronnen Bedrijfsduur in % Cb in dB

dag avond nacht minuut dag avond nacht dag avond nacht

D01, WG01, GD01, VO01 3 0 4 5 1 2,08 0,00 4,17 16,8 - 13,8

Elektrische palletwagen
Gedurende 15 minuten per wagen
Bron Aantal wagens per periode Duur per vrw Aantal bronnen Bedrijfsduur in % Cb in dB

dag avond nacht minuut dag avond nacht dag avond nacht

D02, WG02, GD02, VO02 4 0 4 15 1 8,33 0,00 12,50 10,8 - 9,0

Laden en lossen vrachtwagens
Alle wagens, gedurende 30 minuten per wagen
Bron Aantal wagens per periode Duur per vrw Aantal bronnen Bedrijfsduur in % Cb in dB

dag avond nacht minuut dag avond nacht dag avond nacht

D03, WG03, GD03, VO03 4 0 4 30 1 16,67 0,00 25,00 7,8 - 6,0

Stationair draaien vrachtwagens
Alle wagens, gedurende 1 minuut per wagen
Bron Aantal wagens per periode Duur per vrw Aantal bronnen Bedrijfsduur in % Cb in dB

dag avond nacht minuut dag avond nacht dag avond nacht

D04, WG04, GD04, VO04 4 0 4 1 1 0,56 0,00 0,83 22,6 - 20,8
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Berekening bedrijfsduur mobiele bronnen

Model indirecte hinder: activiteiten op openbare weg

De routing is in het akoestisch rekenmodel gemodelleerd door middel van mobiele bronnen en puntbronnen, 

De bedrijfsduurcorrectie van de puntbronnen wordt als volgt bepaald:

Rijden personenwagens 4700 bewegingen per etmaal
Bewegingen verdeeld over wegen
Borchsingel west: 40%
Borchsingel oost tot Woltsingel: 60%
Borchsingel-Oost: 40% 
Woltsingel: 20% 

Rijden personenwagens 
Het rijden van personenwagens is gemodelleerd door middel van mobiele bronnen

Aantal bewegingen van personenwagens per periode
dag avond nacht

totaal 4230 470 0

Bron Aantal wagens per periode Snelheid Trajectlengte % per bron
dag avond nacht in km/u in m

Mobiele bronnen
IP01 1692 188 0 50 10 40
IP02 1692 188 0 30 10 40
IP03 4230 470 0 10 10 100
IP04 2538 282 0 30 10 60
IP05 2538 282 0 50 10 60
IP06 846 94 0 30 10 20
IP07 1692 188 0 50 10 40
IP08 1692 188 0 50 10 40

Traject vooruit
Bron Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte % per bron

dag avond nacht in km/u in m
Mobiele bronnen
IVW01 8 0 8 50 10 100
IVW02 8 0 8 30 10 100
IVW03 4 0 4 10 10 100
IVW04 4 0 4 30 10 100
IVW05 4 0 4 50 10 100
IVW06 4 0 4 30 10 100
IVW07 8 0 8 50 10 100

Traject koelmotor
Bron Aantal bewegingen per periode Snelheid Trajectlengte % per bron

dag avond nacht in km/u in m
Mobiele bronnen
IKM01 6 0 8 50 10 100
IKM02 6 0 8 30 10 100
IKM03 3 0 4 10 10 100
IKM04 3 0 4 30 10 100
IKM05 3 0 4 50 10 100
IKM06 3 0 4 30 10 100
IKM07 6 0 8 50 10 100

waarvan iedere puntbron een trajectdeel met een trajectlengte van circa 10 m omvat. 
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Waarbij:
Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
l = lengte van een trajectdeel per puntbron in meters
N = aantal voertuigbewegingen op het traject
v0 = gemiddelde snelheid in meter per seconde (10 km/h = 2,8 m/s)
T0 = duur van de betreffende etmaalperiode in seconden
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

D01 Dakinstallaties     232081,95     577612,55     2,00      5,60   0,00 360,00 --   67,00   68,00   71,00   73,00   76,00   72,00   63,00   55,00   80,08   1,25   3,01   6,02

M-01 Manoeuvreren personenwagens     232090,30     577524,80     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-02 Manoeuvreren personenwagens     232087,03     577534,78     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-03 Manoeuvreren personenwagens     232083,89     577544,75     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-04 Manoeuvreren personenwagens     232099,40     577538,10     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-05 Manoeuvreren personenwagens     232093,80     577554,63     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-06 Manoeuvreren personenwagens     232114,66     577526,23     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-07 Manoeuvreren personenwagens     232107,96     577543,53     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-08 Manoeuvreren personenwagens     232102,20     577560,15     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-09 Manoeuvreren personenwagens     232098,94     577579,42     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-10 Manoeuvreren personenwagens     232112,38     577543,31     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-11 Manoeuvreren personenwagens     232107,86     577556,75     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-12 Manoeuvreren personenwagens     232103,57     577568,30     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  16,60  21,30 --

M-13 Manoeuvreren personenwagens     232127,85     577527,75     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-14 Manoeuvreren personenwagens     232123,10     577540,94     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-15 Manoeuvreren personenwagens     232118,96     577554,19     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-16 Manoeuvreren personenwagens     232114,30     577567,34     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-17 Manoeuvreren personenwagens     232110,67     577583,19     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-18 Manoeuvreren personenwagens     232127,04     577542,18     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-19 Manoeuvreren personenwagens     232119,17     577565,48     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-20 Manoeuvreren personenwagens     232139,36     577529,54     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-21 Manoeuvreren personenwagens     232135,39     577547,91     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-22 Manoeuvreren personenwagens     232127,52     577571,21     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-23 Manoeuvreren personenwagens     232122,48     577587,23     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-24 Manoeuvreren personenwagens     232140,19     577545,49     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-25 Manoeuvreren personenwagens     232135,32     577560,51     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-26 Manoeuvreren personenwagens     232130,66     577573,66     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-27 Manoeuvreren personenwagens     232149,92     577530,99     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-28 Manoeuvreren personenwagens     232150,30     577545,96     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-29 Manoeuvreren personenwagens     232145,36     577560,96     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-30 Manoeuvreren personenwagens     232140,70     577574,57     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-31 Manoeuvreren personenwagens     232159,76     577532,24     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-32 Manoeuvreren personenwagens     232158,99     577549,23     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-33 Manoeuvreren personenwagens     232153,31     577565,92     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-34 Manoeuvreren personenwagens     232148,25     577581,22     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-35 Manoeuvreren personenwagens     232168,33     577539,32     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-36 Manoeuvreren personenwagens     232164,25     577551,23     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-37 Manoeuvreren personenwagens     232160,78     577561,43     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-38 Manoeuvreren personenwagens     232157,53     577571,19     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

M-39 Manoeuvreren personenwagens     232154,02     577581,37     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

M-40 Manoeuvreren personenwagens     232124,08     577618,37     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-41 Manoeuvreren personenwagens     232119,92     577630,91     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-42 Manoeuvreren personenwagens     232115,62     577643,18     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-43 Manoeuvreren personenwagens     232134,68     577605,69     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-44 Manoeuvreren personenwagens     232130,17     577618,30     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-45 Manoeuvreren personenwagens     232125,81     577631,12     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  14,40  19,10 --

M-46 Manoeuvreren personenwagens     232121,65     577642,74     0,75      0,00   0,00 360,00 --   59,00   66,00   71,00   76,00   78,00   79,00   74,00   66,00   83,59  15,30  20,10 --

OD01 Opening deur, koelmotor     232082,58     577583,16     2,50      0,00   0,00 360,00 --   82,40   87,60   88,00   92,40   94,60   92,80   87,60   73,50   99,30  25,60 --  23,80

OD02 Opening deur, vrachtwagen achteruit     232082,63     577583,17     2,50      0,00   0,00 360,00 --   76,60   80,60   85,60   90,60   94,60   92,60   85,60   75,60   98,31  28,60 --  26,80

OD03 Opening deur, rijden vrw vooruit     232082,67     577583,21     2,50      0,00   0,00 360,00 --   76,60   80,60   85,60   90,60   94,60   92,60   85,60   75,60   98,31  28,60 --  26,80

W1-01 Rijden winkelwagentjes     232130,34     577563,09     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   0,50   5,30 --

W1-02 Rijden winkelwagentjes     232129,42     577570,89     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   0,50   5,30 --

W1-03 Rijden winkelwagentjes     232127,15     577578,11     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   0,50   5,30 --

W1-04 Rijden winkelwagentjes     232127,83     577585,87     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   0,50   5,30 --

W1-05 Rijden winkelwagentjes     232127,70     577593,25     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   0,50   5,30 --

W1-06 Rijden winkelwagentjes     232120,90     577596,08     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   0,50   5,30 --

W2-07 Rijden winkelwagentjes     232125,60     577596,01     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,50  13,30 --

W2-08 Rijden winkelwagentjes     232131,73     577600,64     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,50  13,30 --

W2-09 Rijden winkelwagentjes     232128,80     577609,48     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   9,40  14,20 --

W2-10 Rijden winkelwagentjes     232126,10     577618,24     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,50  15,30 --

W2-11 Rijden winkelwagentjes     232123,32     577627,01     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  12,10  16,90 --

W2-12 Rijden winkelwagentjes     232120,67     577635,98     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  14,50  19,30 --

W2-13 Rijden winkelwagentjes     232118,08     577644,30     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  20,50  25,30 --

W3-14 Rijden winkelwagentjes     232125,91     577595,19     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,00  12,80 --

W3-15 Rijden winkelwagentjes     232135,49     577593,36     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,00  12,80 --

W3-16 Rijden winkelwagentjes     232144,23     577590,89     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,00  12,80 --

W3-17 Rijden winkelwagentjes     232149,97     577583,98     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,80  13,60 --

W3-18 Rijden winkelwagentjes     232153,45     577575,19     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   9,80  14,50 --

W3-19 Rijden winkelwagentjes     232155,51     577565,89     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  11,00  15,80 --

W3-20 Rijden winkelwagentjes     232158,22     577556,74     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  12,80  17,50 --

W3-21 Rijden winkelwagentjes     232161,67     577548,30     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  15,80  20,50 --

W3-22 Rijden winkelwagentjes     232164,13     577539,09     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  20,50  25,30 --

W4-23 Rijden winkelwagentjes     232125,70     577594,46     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  11,50  16,30 --

W4-24 Rijden winkelwagentjes     232134,48     577591,82     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  11,50  16,30 --

W4-25 Rijden winkelwagentjes     232139,38     577585,08     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  11,50  16,30 --

W4-26 Rijden winkelwagentjes     232142,43     577576,35     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  12,80  17,50 --

W4-27 Rijden winkelwagentjes     232145,28     577567,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  13,60  18,30 --

W4-28 Rijden winkelwagentjes     232148,31     577559,15     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  14,50  19,30 --

W4-29 Rijden winkelwagentjes     232151,24     577550,54     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  15,80  20,50 --

W4-30 Rijden winkelwagentjes     232154,16     577541,80     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  17,50  22,30 --
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

W4-31 Rijden winkelwagentjes     232154,92     577533,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  20,50  25,30 --

W5-32 Rijden winkelwagentjes     232125,35     577594,99     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,80  13,60 --

W5-33 Rijden winkelwagentjes     232129,05     577587,00     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,80  13,60 --

W5-34 Rijden winkelwagentjes     232126,83     577578,63     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   9,40  14,20 --

W5-35 Rijden winkelwagentjes     232129,61     577570,08     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,10  14,90 --

W5-36 Rijden winkelwagentjes     232132,39     577561,35     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  11,00  15,80 --

W5-37 Rijden winkelwagentjes     232135,49     577552,31     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  12,10  16,90 --

W5-38 Rijden winkelwagentjes     232138,31     577543,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  13,60  18,30 --

W5-39 Rijden winkelwagentjes     232140,81     577535,65     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  15,80  20,50 --

W5-40 Rijden winkelwagentjes     232141,77     577530,59     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  20,50  25,30 --

W6-41 Rijden winkelwagentjes     232118,54     577592,65     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,80  13,60 --

W6-42 Rijden winkelwagentjes     232116,41     577584,56     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   9,40  14,20 --

W6-43 Rijden winkelwagentjes     232114,07     577575,67     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,10  14,90 --

W6-44 Rijden winkelwagentjes     232116,79     577565,82     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  11,00  15,80 --

W6-45 Rijden winkelwagentjes     232120,67     577557,21     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  12,10  16,90 --

W6-46 Rijden winkelwagentjes     232122,73     577548,12     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  13,60  18,30 --

W6-47 Rijden winkelwagentjes     232125,65     577538,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  15,80  20,50 --

W6-48 Rijden winkelwagentjes     232128,07     577530,17     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  20,50  25,30 --

W7-49 Rijden winkelwagentjes     232118,24     577592,12     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   8,80  13,60 --

W7-50 Rijden winkelwagentjes     232116,72     577584,28     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57   9,40  14,20 --

W7-51 Rijden winkelwagentjes     232109,94     577579,71     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,10  14,90 --

W7-52 Rijden winkelwagentjes     232101,31     577575,40     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  11,00  15,80 --

W7-53 Rijden winkelwagentjes     232101,56     577567,83     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  12,10  16,90 --

W7-54 Rijden winkelwagentjes     232104,46     577559,07     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  13,60  18,30 --

W7-55 Rijden winkelwagentjes     232107,54     577549,68     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  14,50  19,30 --

W7-56 Rijden winkelwagentjes     232110,50     577540,64     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  15,80  20,50 --

W7-57 Rijden winkelwagentjes     232113,41     577531,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  17,50  22,30 --

W7-58 Rijden winkelwagentjes     232111,27     577526,40     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  20,50  25,30 --

W8-59 Rijden winkelwagentjes     232117,80     577593,27     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,10  14,90 --

W8-60 Rijden winkelwagentjes     232108,38     577589,96     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,10  14,90 --

W8-61 Rijden winkelwagentjes     232098,67     577587,06     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,10  14,90 --

W8-62 Rijden winkelwagentjes     232089,63     577583,53     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,10  14,90 --

W8-63 Rijden winkelwagentjes     232088,08     577573,59     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  10,10  14,90 --

W8-64 Rijden winkelwagentjes     232086,85     577564,05     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  11,00  15,80 --

W8-65 Rijden winkelwagentjes     232088,98     577554,21     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  12,10  16,90 --

W8-66 Rijden winkelwagentjes     232087,31     577543,15     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  13,60  18,30 --

W8-67 Rijden winkelwagentjes     232090,26     577534,24     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  15,80  20,50 --

W8-68 Rijden winkelwagentjes     232093,39     577524,38     0,50      0,00   0,00 360,00 --   53,00   55,00   63,00   68,00   75,00   75,00   75,00   76,00   81,57  17,50  22,30 --
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 M-1 X-n Y-n H-n M-n Vormpunten Lengte Aant.puntbr Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

KM-01 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor     232089,62     577549,40     2,50      0,00     232155,86     577594,48     2,50      0,00           6            93,54          19     3 --     4

KM-02 Traject vrachtwagens, achteruit, koelmotor     232089,98     577549,43     2,50      0,00     232082,06     577582,60     2,50      0,00           3            34,11           7     3 --     4

KM-03 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor     232082,33     577582,67     2,50      0,00     232098,65     577519,09     2,50      0,00           2            65,64          14     3 --     4

P01 rijroute personenwagens     232098,97     577519,36     0,75      0,00     232097,30     577525,89     0,75      0,00           2             6,74           1  4230   470 --

P02 rijroute personenwagens     232097,22     577526,00     0,75      0,00     232089,92     577553,45     0,75      0,00           2            28,40           3  2327   259 --

P03 rijroute personenwagens     232103,47     577576,59     0,75      0,00     232089,91     577553,52     0,75      0,00           6            33,04           4  2115   235 --

P04 rijroute personenwagens     232103,68     577576,74     0,75      0,00     232118,74     577581,43     0,75      0,00           2            15,77           2  1692   188 --

P05 rijroute personenwagens     232118,72     577581,50     0,75      0,00     232131,18     577585,65     0,75      0,00           2            13,13           2  1269   141 --

P06 rijroute personenwagens     232131,25     577585,77     0,75      0,00     232135,19     577598,22     0,75      0,00           5            17,63           2   846    94 --

P07 rijroute personenwagens     232135,12     577598,22     0,75      0,00     232117,77     577646,28     0,75      0,00           2            51,10           6   635    71 --

P08 rijroute personenwagens     232138,75     577590,71     0,75      0,00     232161,00     577535,04     0,75      0,00           5            70,15           8   212    24 --

P09 rijroute personenwagens     232120,46     577530,57     0,75      0,00     232097,27     577525,89     0,75      0,00           3            23,71           3  1904   212 --

P10 rijroute personenwagens     232120,52     577530,63     0,75      0,00     232134,11     577532,08     0,75      0,00           2            13,66           2  1481   165 --

P11 rijroute personenwagens     232134,11     577532,25     0,75      0,00     232148,55     577534,10     0,75      0,00           2            14,57           2  1058   118 --

P12 rijroute personenwagens     232148,57     577534,11     0,75      0,00     232160,94     577535,14     0,75      0,00           2            12,42           2   635    71 --

P13 rijroute personenwagens     232114,50     577529,91     0,75      0,00     232098,72     577575,01     0,75      0,00           2            47,78           5   423    47 --

P14 rijroute personenwagens     232128,38     577531,70     0,75      0,00     232112,32     577579,32     0,75      0,00           2            50,26           6   423    47 --

P15 rijroute personenwagens     232142,43     577533,48     0,75      0,00     232125,43     577583,49     0,75      0,00           2            52,82           6   423    47 --

P16 rijroute personenwagens     232156,40     577535,00     0,75      0,00     232137,15     577589,24     0,75      0,00           2            57,55           6   423    47 --

Vrw-01 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     232089,88     577549,41     1,00      0,00     232156,06     577594,06     1,00      0,00           6            93,28          19     4 --     4

Vrw-02 Traject vrachtwagens, achteruitrijden     232089,73     577549,43     1,00      0,00     232081,88     577582,57     1,00      0,00           3            34,06           7     4 --     4

Vrw-03 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     232082,18     577582,60     1,00      0,00     232098,27     577519,06     1,00      0,00           2            65,54          14     4 --     4
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

KM-01  10  39,10 --  36,09   55,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

KM-02   5  36,13 --  33,12   55,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

KM-03  10  39,31 --  36,30   55,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

P01  15   8,00  12,77 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P02  15   9,12  13,89 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P03  15  10,13  14,90 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P04  15  11,30  16,07 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P05  15  13,35  18,12 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P06  15  13,83  18,60 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P07  15  15,22  19,97 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P08  15  19,86  24,55 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P09  15  10,78  15,54 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P10  15  12,50  17,26 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P11  15  13,68  18,44 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P12  15  16,60  21,34 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P13  15  16,49  21,26 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P14  15  17,06  21,83 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P15  15  16,84  21,61 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

P16  15  16,47  21,24 -- --   61,80   68,90   74,40   79,80   82,00   81,20   75,00   64,90   86,60

Vrw-01  10  37,86 --  36,10   60,00   80,00   84,00   89,00   94,00   98,00   96,00   89,00   79,00  101,71

Vrw-02   5  34,89 --  33,13   65,00   76,00   85,00   89,00   92,00   96,00   94,00   89,00   79,00  100,05

Vrw-03  10  38,07 --  36,31   60,00   80,00   84,00   89,00   94,00   98,00   96,00   89,00   79,00  101,71
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Oppervlak Cdifuus TypeLw Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Isolatie 31 Isolatie 63 Isolatie 125

D01 Dak expeditie, koelmotor vrachtwagen     0,10      5,60           111,48 5 False --   54,00   58,00   63,00   68,00   72,00   70,00   63,00   53,00   75,71    0,00   15,00   21,00

D02 Dak expeditie, elektr.palletwagen     0,10      5,60           111,48 5 False --   37,80   48,90   62,40   74,80   70,00   71,20   61,00   52,90   77,53    0,00   15,00   21,00

D03 Dak expeditie, laden lossen vrachtwagen     0,10      5,60           111,48 5 False --   57,00   65,00   66,00   70,00   64,00   62,00   60,00   52,00   73,60    0,00   15,00   21,00

D04 Dak expeditie, stationair draaien vrachtwagen     0,10      5,60           111,48 5 False --   62,00   66,00   71,00   76,00   80,00   78,00   71,00   61,00   83,71    0,00   15,00   21,00
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

D01   27,00   34,00   37,00   44,00   55,00   50,00 --   54,47   52,47   51,47   49,47   50,47   41,47   23,47   18,47   59,09  16,80 --  13,80

D02   27,00   34,00   37,00   44,00   55,00   50,00 --   38,27   43,37   50,87   56,27   48,47   42,67   21,47   18,37   58,22  10,80 --   9,00

D03   27,00   34,00   37,00   44,00   55,00   50,00 --   57,47   59,47   54,47   51,47   42,47   33,47   20,47   17,47   62,75   7,80 --   6,00

D04   27,00   34,00   37,00   44,00   55,00   50,00 --   62,47   60,47   59,47   57,47   58,47   49,47   31,47   26,47   67,09  22,60 --  20,80
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Lengte Hoogte BinBui Cdifuus TypeLw Lp 31 Lp 63 Lp 125 Lp 250 Lp 500 Lp 1k Lp 2k Lp 4k Lp 8k Lp Totaal Isolatie 31

GD01 gesloten deur laad- en loslocatie, koelmotor      0,00      0,00             5,07   4,4 Ja 5 False --   54,00   58,00   63,00   68,00   72,00   70,00   63,00   53,00   75,71    9,00

GD02 deur laad- en loslocatie,elektrische palletwg      0,00      0,00             5,07   4,4 Ja 5 False --   37,80   48,90   62,40   74,80   70,00   71,20   61,00   52,90   77,53    9,00

GD03 deur laad- en loslocatie, laden lossen vrw      0,00      0,00             5,06   4,4 Ja 5 False --   57,00   65,00   66,00   70,00   64,00   62,00   60,00   52,00   73,60    9,00

GD04 deur laad- en loslocatie, stat. draaien vrw      0,00      0,00             5,07   4,4 Ja 5 False --   62,00   66,00   71,00   76,00   80,00   78,00   71,00   61,00   83,71    9,00

VO01 gesloten deur laad- en loslocatie, koelmotor      4,50      0,00             2,03   0,5 Ja 5 False --   54,00   58,00   63,00   68,00   72,00   70,00   63,00   53,00   75,71    0,00

VO02 deur laad- en loslocatie,elektrische palletwg      4,50      0,00             2,02   0,5 Ja 5 False --   37,80   48,90   62,40   74,80   70,00   71,20   61,00   52,90   77,53    0,00

VO03 deur laad- en loslocatie, laden lossen vrw      4,50      0,00             2,02   0,5 Ja 5 False --   57,00   65,00   66,00   70,00   64,00   62,00   60,00   52,00   73,60    0,00

VO04 deur laad- en loslocatie, stat. draaien vrw      4,50      0,00             2,02   0,5 Ja 5 False --   62,00   66,00   71,00   76,00   80,00   78,00   71,00   61,00   83,71    0,00

WG01 Zijgevel expeditie, koelmotor      0,00      0,00            20,79   4,6 Ja 5 False --   54,00   58,00   63,00   68,00   72,00   70,00   63,00   53,00   75,71    0,00

WG02 Zijgevel expeditie, elektrische palletwagen      0,00      0,00            20,79   4,6 Ja 5 False --   37,80   48,90   62,40   74,80   70,00   71,20   61,00   52,90   77,53    0,00

WG03 Zijgevel expeditie,  laden en lossen      0,00      0,00            20,79   4,6 Ja 5 False --   57,00   65,00   66,00   70,00   64,00   62,00   60,00   52,00   73,60    0,00

WG04 Zijgevel expeditie,stationair draaien vrw      0,00      0,00            20,79   4,6 Ja 5 False --   62,00   66,00   71,00   76,00   80,00   78,00   71,00   61,00   83,71    0,00
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Isolatie 63 Isolatie 125 Isolatie 250 Isolatie 500 Isolatie 1k Isolatie 2k Isolatie 4k Isolatie 8k Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

GD01   14,00   19,00   24,00   30,00   36,00   40,00   40,00   40,00 --   48,48   47,48   47,48   46,48   44,48   38,48   31,48   21,48   54,21  16,80 --  13,80

GD02   14,00   19,00   24,00   30,00   36,00   40,00   40,00   40,00 --   32,28   38,38   46,88   53,28   42,48   39,68   29,48   21,38   54,74  10,80 --   9,00

GD03   14,00   19,00   24,00   30,00   36,00   40,00   40,00   40,00 --   51,48   54,48   50,48   48,48   36,48   30,48   28,48   20,48   57,85   7,80 --   6,00

GD04   14,00   19,00   24,00   30,00   36,00   40,00   40,00   40,00 --   56,48   55,48   55,48   54,48   52,48   46,48   39,48   29,48   62,21  22,60 --  20,80

VO01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   49,06   53,06   58,06   63,06   67,06   65,06   58,06   48,06   70,77  16,80 --  13,81

VO02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   32,85   43,95   57,45   69,85   65,05   66,25   56,05   47,95   72,58  10,80 --   9,00

VO03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   52,05   60,05   61,05   65,05   59,05   57,05   55,05   47,05   68,65   7,80 --   6,00

VO04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 --   57,05   61,05   66,05   71,05   75,05   73,05   66,05   56,05   78,76  22,60 --  20,77

WG01   16,00   22,00   26,00   30,00   31,00   26,00   30,00   30,00 --   52,81   50,81   51,81   52,81   55,81   58,81   47,81   37,81   62,70  16,80 --  13,81

WG02   16,00   22,00   26,00   30,00   31,00   26,00   30,00   30,00 --   36,61   41,71   51,21   59,61   53,81   60,01   45,81   37,71   63,72  10,80 --   9,00

WG03   16,00   22,00   26,00   30,00   31,00   26,00   30,00   30,00 --   55,81   57,81   54,81   54,81   47,81   50,81   44,81   36,81   62,57   7,80 --   6,00

WG04   16,00   22,00   26,00   30,00   31,00   26,00   30,00   30,00 --   60,81   58,81   59,81   60,81   63,81   66,81   55,81   45,81   70,70  22,60 --  20,80
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Gevel

01a Onderwijsfunctie Borchsingel 39     232053,22     577583,00      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

01b Onderwijsfunctie Borchsingel 39     232061,51     577558,68      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

01c Onderwijsfunctie Borchsingel 39     232059,76     577555,44      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

02a Woning Otto Cluivinglaan 42     231995,65     577613,44      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

02b Woning Otto Cluivinglaan 42     231995,58     577617,31      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

03a Woning Otto Cluivinglaan 52     232010,16     577645,94      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

04a Woning Otto Cluivinglaan 54     232015,09     577647,62      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

05a Woning Otto Cluivinglaan 47     232027,98     577690,68      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

06a Woning Snip 43     232128,78     577716,12      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

07a Woning Snip 24     232141,70     577684,91      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

07b Woning Snip 24     232135,41     577684,15      0,00      1,50 -- -- -- Ja

08a Woning Grutto 38     232163,35     577662,46      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

09a Woning Grutto 15/28     232212,22     577641,20      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

09b Woning Grutto 15/28     232219,44     577631,18      0,00      1,50      5,00      7,50     10,50 Ja

10a Woning Ter Borchlaan 1     232251,36     577531,14      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

10b Woning Ter Borchlaan 1     232229,30     577547,65      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

11a Woning Paterswoldseweg 829     232404,08     577669,28      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

12a Woning Groningerweg 143     232416,82     577637,54      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

13a Woning Groningerweg 131     232298,64     577472,66      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

13b Woning Groningerweg 131     232302,13     577488,63      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

14a Woning Woltsingel 45     232191,78     577422,32      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

15a Woning Zweerdeneiland 5     232142,66     577404,70      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

15b Woning Zweerdeneiland 5     232144,93     577403,35      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Ja

16a Onderwijsfunctie Borchsingel 41     231976,31     577502,41      0,00      1,50 -- -- -- Ja

16b Onderwijsfunctie Borchsingel 41     231936,12     577497,05      0,00      1,50      5,00 -- -- Ja

17a Grens bestemming wonen zuidzijde     232118,39     577490,79      0,00      1,50      5,00      7,50 -- Nee
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k

G01 Onderwijsfunctie Borchsingel 39     232062,19     577556,37     7,00      0,00 0 dB 0,80

G02 Gebouw Borchsingel 33     232056,38     577542,49     0,00      0,00 0 dB 0,80

G03 Gebouw Otto Cluivinglaan 52     232003,76     577631,27     3,00      0,00 0 dB 0,80

G04a Woning Otto Cluivinglaan 46 en 48     231985,27     577643,35    10,00      0,00 0 dB 0,80

G04b Woning Otto Cluivinglaan 46     231973,52     577638,96     3,00      0,00 0 dB 0,80

G04c Woning Otto Cluivinglaan 48     231991,29     577645,37     3,00      0,00 0 dB 0,80

G05a Woning Otto Cluivinglaan 52 en 54     232017,07     577653,62    10,00      0,00 0 dB 0,80

G05b Woning Otto Cluivinglaan 52     232005,59     577649,71     3,00      0,00 0 dB 0,80

G05c Woning Otto Cluivinglaan 52     232024,03     577656,00     3,00      0,00 0 dB 0,80

G06a Gebouw Supermarkt     232104,09     577658,23     5,60      0,00 0 dB 0,80

G06b Gebouw Supermarkt     232114,90     577626,70     7,70      0,00 0 dB 0,80

G07 Gebouw Otto Cluivinglaan 50     231983,23     577601,97     3,00      0,00 0 dB 0,80

G08 Woning Otto Cluivinglaan 50     231986,92     577617,70     7,00      0,00 0 dB 0,80

G09 Woning Otto Cluivinglaan 50     231984,58     577607,63    10,00      0,00 0 dB 0,80

G10 Woning Otto Cluivinglaan 50     231990,59     577618,72     4,00      0,00 0 dB 0,80

G11a Woningen Grutto 34/38     232163,99     577661,10     7,00      0,00 0 dB 0,80

G11b Woningen Grutto 34/38     232208,50     577678,65     3,00      0,00 0 dB 0,80

G12 Woning Snip 23     232153,69     577698,55     3,00      0,00 0 dB 0,80

G13a Woning Snip 43     232124,61     577734,04     7,00      0,00 0 dB 0,80

G13b Woning Snip 43     232131,27     577717,21    10,00      0,00 0 dB 0,80

G13c Woning Snip 43     232130,33     577719,57     3,00      0,00 0 dB 0,80

G14 Woning Snip 24     232137,70     577692,19     3,00      0,00 0 dB 0,80

G15 Woning Snip 23 en 24     232149,02     577696,69    10,00      0,00 0 dB 0,80

G16 Woning Snip 21     232180,64     577709,28     3,00      0,00 0 dB 0,80

G17 Woning Snip 22     232164,65     577702,91     3,00      0,00 0 dB 0,80

G18 Woning Snip 21 en 22     232175,97     577707,42    10,00      0,00 0 dB 0,80

G19a Woningen Grutto 15/28     232221,50     577626,24    13,00      0,00 0 dB 0,80

G19b Woningen Grutto 15/28     232233,40     577647,04     1,00      0,00 0 dB 0,80

G19c Woningen Grutto 15/28     232209,74     577647,70     7,00      0,00 0 dB 0,80

G19d Woningen Grutto 15/28     232238,58     577659,16     7,00      0,00 0 dB 0,80

G20a Woning Ter Borchlaan 1     232256,05     577532,90     9,00      0,00 0 dB 0,80

G20b Woning Ter Borchlaan 1     232239,51     577537,40     7,00      0,00 0 dB 0,80

G21a Onderwijsfunctie Borchsingel 41     231968,10     577566,00     9,00      0,00 0 dB 0,80

G21b Onderwijsfunctie Borchsingel 41     231982,67     577504,67     5,50      0,00 0 dB 0,80

G21c Onderwijsfunctie Borchsingel 41     231943,58     577522,48     8,00      0,00 0 dB 0,80

G21d Onderwijsfunctie Borchsingel 41     232000,06     577507,32     4,00      0,00 0 dB 0,80

G22a Woning Groningerweg 116     232261,53     577426,51     7,00      0,00 0 dB 0,80

G22b Woning Groningerweg 116     232263,39     577436,69     3,00      0,00 0 dB 0,80

G23 Woning Groningerweg 114e     232271,31     577420,15     7,00      0,00 0 dB 0,80

G24 Gebouw Groningerweg 114e     232262,80     577401,92     3,00      0,00 0 dB 0,80

G25 Woning Groningerweg 114e     232272,19     577405,18     7,00      0,00 0 dB 0,80

G26 Woning Groningerweg 127     232325,21     577408,34     7,00      0,00 0 dB 0,80

G27 Gebouw Groningerweg 143     232437,10     577605,19     8,00      0,00 0 dB 0,80

G28 Gebouw Groningerweg 143     232415,14     577604,05     8,00      0,00 0 dB 0,80

G29 Woning en Gebouw Paterswoldseweg 829     232408,46     577672,52     8,00      0,00 0 dB 0,80

G30 Woningen Jan Warmoltslaan 1-11 oneven     231731,73     577522,11     8,00      0,00 0 dB 0,80

G31 Woning Madijk 1a     231620,48     577537,52     8,00      0,00 0 dB 0,80

G32 Woning Zweerdeneiland 5     232144,60     577390,31     8,00      0,00 0 dB 0,80

G33a Woningen Grutto 1/14     232314,70     577650,82    13,00      0,00 0 dB 0,80

G33b Woningen Grutto 1/14     232326,60     577671,62     1,00      0,00 0 dB 0,80

G33c Woningen Grutto 1/14     232302,94     577672,28     7,00      0,00 0 dB 0,80

G33d Woningen Grutto 1/14     232331,78     577683,74     7,00      0,00 0 dB 0,80

G34 Woning Woltsingel 45     232208,98     577430,94     7,00      0,00 0 dB 0,80

G35 Woningen Groningerweg 123 en 125     232331,41     577376,53     7,00      0,00 0 dB 0,80

G36 Woning Groningerweg 114c     232276,15     577366,21     7,00      0,00 0 dB 0,80

G37 Woning Otto Cluivinglaan 47     232025,16     577704,13     8,00      0,00 0 dB 0,80

G38 Woning Madijk 1b     231603,43     577548,15     0,00      0,00 0 dB 0,80

G39 Gebouw Borchsingel 43     231840,62     577526,38     7,00      0,00 0 dB 0,80

G40 Woning Groningerweg 143     232433,67     577630,49     8,00      0,00 0 dB 0,80

G41 Woning Groningerweg 131     232309,02     577465,47     7,00      0,00 0 dB 0,80
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 H-1 M-1 X-n Y-n H-n M-n Cp Refl.L 1k Refl.R 1k

S010 Scherm langs terreingrens Polylijn     232077,58     577583,25     2,00      0,00     232084,11     577563,41     2,00      0,00 0 dB 0,80 0,80
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

W01 West Borchsingel, Oost Groningerweg 0,00

W02 fietspad en pp Groningerweg en Borchsingel 0,00

W03 Bodemgebied parkeerterrein supermarkt 0,20

W04 Terrein Onderwijsfunctie 0,00
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M Hdef.

W01 Grens bestemming wonen      0,00      0,00 Relatief

WWO Winkelwagenopvang      0,00      0,00 Relatief
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens LAmax

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

PW01 Piek dichtslaan portieren     232080,30     577546,39     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW02 Piek dichtslaan portieren     232080,97     577543,88     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW03 Piek dichtslaan portieren     232081,96     577541,02     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW04 Piek dichtslaan portieren     232082,76     577538,79     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW05 Piek dichtslaan portieren     232083,52     577536,29     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW06 Piek dichtslaan portieren     232172,70     577534,53     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW07 Piek dichtslaan portieren     232171,85     577536,85     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW08 Piek dichtslaan portieren     232171,15     577539,18     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW09 Piek dichtslaan portieren     232170,51     577541,40     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW10 Piek dichtslaan portieren     232160,87     577569,56     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW11 Piek dichtslaan portieren     232159,66     577572,88     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW12 Piek dichtslaan portieren     232158,76     577575,44     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW13 Piek dichtslaan portieren     232157,82     577577,75     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW14 Piek dichtslaan portieren     232157,19     577580,22     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW15 Piek dichtslaan portieren     232156,41     577582,57     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW16 Piek dichtslaan portieren     232155,55     577584,99     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW17 Piek dichtslaan portieren     232154,55     577587,75     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW18 Piek dichtslaan portieren     232126,32     577638,08     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW19 Piek dichtslaan portieren     232126,01     577638,94     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW20 Piek dichtslaan portieren     232125,06     577641,44     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW21 Piek dichtslaan portieren     232124,35     577643,80     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW22 Piek dichtslaan portieren     232123,43     577646,18     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW23 Piek dichtslaan portieren     232122,74     577648,40     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW24 Piek dichtslaan portieren     232096,37     577553,90     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW25 Piek dichtslaan portieren     232095,04     577557,10     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW26 Piek dichtslaan portieren     232094,02     577560,59     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW27 Piek dichtslaan portieren     232092,75     577563,85     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW28 Piek dichtslaan portieren     232093,22     577579,89     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW29 Piek dichtslaan portieren     232095,67     577580,86     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW30 Piek dichtslaan portieren     232097,98     577581,72     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW31 Piek dichtslaan portieren     232108,76     577522,61     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW32 Piek dichtslaan portieren     232111,38     577522,87     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW33 Piek dichtslaan portieren     232113,87     577523,22     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW34 Piek dichtslaan portieren     232116,32     577523,53     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

PW35 Piek dichtslaan portieren     232118,76     577523,84     0,75      0,00   0,00 360,00 --   80,00   90,00   92,00   96,00   94,00   91,00   87,00   81,00  100,44   0,00   0,00 --

Vrw01 Traject vrachtwagens     232155,76     577594,80     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw01 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232155,91     577594,71     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw02 Traject vrachtwagens     232146,83     577592,57     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw02 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232146,99     577592,48     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw03 Traject vrachtwagens     232139,75     577590,02     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw03 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232139,90     577589,93     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw04 Traject vrachtwagens     232130,93     577586,55     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw04 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232131,09     577586,46     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens LAmax

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

Vrw05 Traject vrachtwagens     232122,83     577584,07     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw05 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232122,99     577583,98     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw06 Traject vrachtwagens     232114,32     577581,57     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw06 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232114,48     577581,48     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw07 Traject vrachtwagens     232108,24     577578,57     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw07 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232108,40     577578,48     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw08 Traject vrachtwagens     232100,47     577576,29     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw08 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232100,62     577576,21     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw09 Traject vrachtwagens     232093,79     577574,02     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw09 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232093,95     577573,93     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw10 Traject vrachtwagens     232088,66     577570,50     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw10 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232088,82     577570,41     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw11 Traject vrachtwagens     232087,85     577562,32     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw11 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232088,01     577562,23     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw12 Traject vrachtwagens     232089,85     577553,20     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw12 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232090,00     577553,11     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw13 Traject vrachtwagens     232092,37     577546,01     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw13 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232092,53     577545,92     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw14 Traject vrachtwagens     232084,63     577572,22     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw14 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232084,79     577572,13     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw15 Traject vrachtwagens     232081,49     577581,19     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw15 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232081,64     577581,10     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw16 Traject vrachtwagens     232095,06     577538,27     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw16 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232095,21     577538,18     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw17 Traject vrachtwagens     232097,58     577529,80     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw17 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232097,74     577529,71     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

Vrw18 Traject vrachtwagens     232099,62     577520,76     1,00      0,00   0,00 360,00 --   86,00   90,00   95,00  101,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,90   0,00 -- --

Vrw18 n Traject vrachtwagens nachtperiode     232099,77     577520,67     1,00      0,00   0,00 360,00   63,00   83,00   87,00   92,00   98,00  101,00   99,00   92,00   82,00  104,90 -- --   0,00

W1-01 Piek rijden winkelwagentjes     232130,34     577563,09     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W1-02 Piek rijden winkelwagentjes     232129,42     577570,89     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W1-03 Piek rijden winkelwagentjes     232127,15     577578,11     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W1-04 Piek rijden winkelwagentjes     232127,83     577585,87     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W1-05 Piek rijden winkelwagentjes     232127,70     577593,25     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W1-06 Piek rijden winkelwagentjes     232120,90     577596,08     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W2-07 Piek rijden winkelwagentjes     232125,60     577596,01     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W2-08 Piek rijden winkelwagentjes     232131,73     577600,64     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W2-09 Piek rijden winkelwagentjes     232128,80     577609,48     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W2-10 Piek rijden winkelwagentjes     232126,10     577618,24     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W2-11 Piek rijden winkelwagentjes     232123,32     577627,01     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W2-12 Piek rijden winkelwagentjes     232120,67     577635,98     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W2-13 Piek rijden winkelwagentjes     232118,08     577644,30     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W3-14 Piek rijden winkelwagentjes     232125,91     577595,19     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W3-15 Piek rijden winkelwagentjes     232135,49     577593,36     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --
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W3-16 Piek rijden winkelwagentjes     232144,23     577590,89     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W3-17 Piek rijden winkelwagentjes     232149,97     577583,98     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W3-18 Piek rijden winkelwagentjes     232153,45     577575,19     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W3-19 Piek rijden winkelwagentjes     232155,51     577565,89     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W3-20 Piek rijden winkelwagentjes     232158,22     577556,74     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W3-21 Piek rijden winkelwagentjes     232161,67     577548,30     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W3-22 Piek rijden winkelwagentjes     232164,13     577539,09     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-23 Piek rijden winkelwagentjes     232125,70     577594,46     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-24 Piek rijden winkelwagentjes     232134,48     577591,82     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-25 Piek rijden winkelwagentjes     232139,38     577585,08     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-26 Piek rijden winkelwagentjes     232142,43     577576,35     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-27 Piek rijden winkelwagentjes     232145,28     577567,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-28 Piek rijden winkelwagentjes     232148,31     577559,15     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-29 Piek rijden winkelwagentjes     232151,24     577550,54     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-30 Piek rijden winkelwagentjes     232154,16     577541,80     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W4-31 Piek rijden winkelwagentjes     232154,92     577533,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-32 Piek rijden winkelwagentjes     232125,35     577594,99     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-33 Piek rijden winkelwagentjes     232129,05     577587,00     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-34 Piek rijden winkelwagentjes     232126,83     577578,63     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-35 Piek rijden winkelwagentjes     232129,61     577570,08     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-36 Piek rijden winkelwagentjes     232132,39     577561,35     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-37 Piek rijden winkelwagentjes     232135,49     577552,31     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-38 Piek rijden winkelwagentjes     232138,31     577543,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-39 Piek rijden winkelwagentjes     232140,81     577535,65     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W5-40 Piek rijden winkelwagentjes     232141,77     577530,59     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W6-41 Piek rijden winkelwagentjes     232118,54     577592,65     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W6-42 Piek rijden winkelwagentjes     232116,41     577584,56     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W6-43 Piek rijden winkelwagentjes     232114,07     577575,67     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W6-44 Piek rijden winkelwagentjes     232116,79     577565,82     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W6-45 Piek rijden winkelwagentjes     232120,67     577557,21     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W6-46 Piek rijden winkelwagentjes     232122,73     577548,12     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W6-47 Piek rijden winkelwagentjes     232125,65     577538,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W6-48 Piek rijden winkelwagentjes     232128,07     577530,17     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-49 Piek rijden winkelwagentjes     232118,24     577592,12     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-50 Piek rijden winkelwagentjes     232116,72     577584,28     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-51 Piek rijden winkelwagentjes     232109,94     577579,71     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-52 Piek rijden winkelwagentjes     232101,31     577575,40     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-53 Piek rijden winkelwagentjes     232101,56     577567,83     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-54 Piek rijden winkelwagentjes     232104,46     577559,07     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-55 Piek rijden winkelwagentjes     232107,54     577549,68     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-56 Piek rijden winkelwagentjes     232110,50     577540,64     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-57 Piek rijden winkelwagentjes     232113,41     577531,90     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W7-58 Piek rijden winkelwagentjes     232111,27     577526,40     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --
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W8-59 Piek rijden winkelwagentjes     232117,80     577593,27     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-60 Piek rijden winkelwagentjes     232108,38     577589,96     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-61 Piek rijden winkelwagentjes     232098,67     577587,06     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-62 Piek rijden winkelwagentjes     232089,63     577583,53     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-63 Piek rijden winkelwagentjes     232088,08     577573,59     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-64 Piek rijden winkelwagentjes     232086,85     577564,05     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-65 Piek rijden winkelwagentjes     232088,98     577554,21     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-66 Piek rijden winkelwagentjes     232087,31     577543,15     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-67 Piek rijden winkelwagentjes     232090,26     577534,24     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

W8-68 Piek rijden winkelwagentjes     232093,39     577524,38     0,50      0,00   0,00 360,00 --   76,00   83,00   85,00   89,00   91,00   91,00   92,00   93,00   98,72   0,00   0,00 --

WWO1 winkelwagenopvang     232118,16     577562,25     1,00      0,00   0,00 360,00 --   44,00   54,00   74,00   85,00   94,00   95,00   93,00   97,00  101,15   0,00   0,00 --
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens Indirecte hinder

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo Indirecte hinder 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 H-1 M-1 X-n Y-n H-n M-n Vormpunten Lengte Aant.puntbr Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

IKM01 Traject koelmotor, vooruitrijden     231886,38     577471,50     1,00      0,00     231632,28     577623,64     1,00      0,00           5           341,62          35     6 --     8

IKM02 Traject koelmotor, vooruitrijden     232102,13     577498,81     1,00      0,00     231886,38     577471,50     1,00      0,00           2           217,48          22     6 --     8

IKM03 Traject koelmotor, vooruitrijden     232102,13     577498,81     1,00      0,00     232099,08     577518,78     1,00      0,00           2            20,20           3     3 --     4

IKM04 Traject koelmotor, vooruitrijden     232124,20     577501,55     1,00      0,00     232102,07     577498,87     1,00      0,00           2            22,29           3     3 --     4

IKM05 Traject koelmotor, vooruitrijden     232187,36     577504,21     1,00      0,00     232124,20     577501,55     1,00      0,00           4            63,30           7     3 --     4

IKM06 Traject koelmotor, vooruitrijden     232189,03     577504,20     1,00      0,00     232155,95     577595,65     1,00      0,00           6           100,86          11     3 --     4

IKM07 Traject koelmotor, vooruitrijden     232243,40     577496,12     1,00      0,00     232187,36     577504,21     1,00      0,00           3            56,84           6     6 --     8

IP01 Traject rijden personenwagens     231886,72     577470,06     0,75      0,00     231629,49     577622,65     0,75      0,00           6           344,40          35  1692   188 --

IP02 Traject rijden personenwagens     232103,03     577497,79     0,75      0,00     231886,72     577470,06     0,75      0,00           2           218,08          22  1692   188 --

IP03 Traject rijden personenwagens     232103,21     577497,91     0,75      0,00     232100,16     577519,07     0,75      0,00           2            21,38           3  4230   470 --

IP04 Traject rijden personenwagens     232124,37     577500,19     0,75      0,00     232103,03     577497,85     0,75      0,00           2            21,47           3  2538   282 --

IP05 Traject rijden personenwagens     232159,28     577502,52     0,75      0,00     232124,37     577500,19     0,75      0,00           3            35,03           4  2538   282 --

IP06 Traject rijden personenwagens Woltsingel     232159,33     577502,48     0,75      0,00     232179,32     577361,91     0,75      0,00           2           141,98          15   846    94 --

IP07 Traject rijden personenwagens     232187,93     577502,56     0,75      0,00     232159,41     577502,65     0,75      0,00           3            28,53           3  1692   188 --

IP08 Traject rijden personenwagens     232242,14     577495,19     0,75      0,00     232187,93     577502,56     0,75      0,00           3            54,87           6  1692   188 --

IVW01 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     231886,57     577470,73     1,00      0,00     231630,75     577623,13     1,00      0,00           6           343,06          35     8 --     4

IVW02 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     232102,74     577498,23     1,00      0,00     231886,57     577470,73     1,00      0,00           2           217,91          22     8 --     4

IVW03 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     232102,77     577498,20     1,00      0,00     232099,74     577519,07     1,00      0,00           2            21,10           3     4 --     4

IVW04 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     232124,33     577500,83     1,00      0,00     232102,77     577498,23     1,00      0,00           2            21,72           3     4 --     4

IVW05 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     232187,66     577503,51     1,00      0,00     232124,33     577500,83     1,00      0,00           4            63,47           7     4 --     4

IVW06 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     232189,66     577503,49     1,00      0,00     232155,85     577595,85     1,00      0,00           6           102,20          11     4 --     4

IVW07 Traject vrachtwagens, vooruitrijden     232242,99     577495,73     1,00      0,00     232187,66     577503,51     1,00      0,00           3            56,07           6     8 --     4
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens Indirecte hinder

Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo Indirecte hinder 2017
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

IKM01  50  40,11 --  37,09    0,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

IKM02  30  37,83 --  34,82    0,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

IKM03  10  37,74 --  34,73    0,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

IKM04  30  42,08 --  39,07    0,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

IKM05  50  43,45 --  40,44    0,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

IKM06  30  41,17 --  38,16    0,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

IKM07  50  40,23 --  37,22    0,00   65,00   69,00   74,00   79,00   83,00   81,00   74,00   64,00   86,71

IP01  50  15,57  20,34 -- --   69,80   76,90   82,40   87,80   90,00   89,20   83,00   72,60   94,60

IP02  30  13,32  18,09 -- --   64,80   71,90   77,40   82,80   85,00   84,20   78,00   67,60   89,60

IP03  10   6,00  10,77 -- --   59,80   66,90   72,40   77,80   80,00   79,20   73,00   62,90   84,60

IP04  30  12,97  17,74 -- --   64,80   71,90   77,40   82,80   85,00   84,20   78,00   67,60   89,60

IP05  50  14,31  19,08 -- --   69,80   76,90   82,40   87,80   90,00   89,20   83,00   72,60   94,60

IP06  30  16,53  21,30 -- --   64,80   71,90   77,40   82,80   85,00   84,20   78,00   67,60   89,60

IP07  50  15,72  20,49 -- --   69,80   76,90   82,40   87,80   90,00   89,20   83,00   72,60   94,60

IP08  50  15,89  20,66 -- --   69,80   76,90   82,40   87,80   90,00   89,20   83,00   72,60   94,60

IVW01  50  38,84 --  40,09    0,00   88,00   90,00   95,00  100,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,73

IVW02  30  36,57 --  37,82    0,00   86,00   88,00   93,00   98,00  102,00  100,00   93,00   83,00  105,73

IVW03  10  36,30 --  34,54    0,00   80,00   84,00   89,00   94,00   98,00   96,00   89,00   79,00  101,71

IVW04  30  40,94 --  39,18    0,00   86,00   88,00   93,00   98,00  102,00  100,00   93,00   83,00  105,73

IVW05  50  42,19 --  40,43    0,00   88,00   90,00   95,00  100,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,73

IVW06  30  39,86 --  38,10    0,00   84,00   88,00   93,00   98,00  102,00  100,00   93,00   83,00  105,71

IVW07  50  39,04 --  40,29    0,00   88,00   90,00   95,00  100,00  104,00  102,00   95,00   85,00  107,73
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 42,3 37,0 35,8 45,8 71,4

01a_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 45,6 40,5 38,2 48,2 72,6

01b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 47,4 41,7 42,0 52,0 75,8

01b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 50,1 44,7 43,1 53,1 76,6

01c_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 45,7 40,4 38,3 48,3 74,6

01c_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 47,8 42,6 39,1 49,1 74,6

02a_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 28,9 26,2 23,5 33,5 53,0

02a_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 30,7 27,6 24,7 34,7 54,9

02a_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 33,1 29,7 26,4 36,4 56,1

02b_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 28,9 25,8 23,0 33,0 54,6

02b_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 31,1 27,5 24,7 34,7 56,3

02b_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 33,9 30,6 27,4 37,4 56,4

03a_A Woning Otto Cluivinglaan 52 1,50 32,3 28,5 25,6 35,6 61,2

03a_B Woning Otto Cluivinglaan 52 5,00 33,7 30,1 27,7 37,7 61,2

03a_C Woning Otto Cluivinglaan 52 7,50 35,0 31,3 28,8 38,8 61,7

04a_A Woning Otto Cluivinglaan 54 1,50 33,1 29,6 26,8 36,8 61,8

04a_B Woning Otto Cluivinglaan 54 5,00 34,4 30,9 28,2 38,2 61,8

04a_C Woning Otto Cluivinglaan 54 7,50 35,5 31,8 29,2 39,2 62,2

05a_A Woning Otto Cluivinglaan 47 1,50 31,3 28,3 25,3 35,3 59,2

05a_B Woning Otto Cluivinglaan 47 5,00 32,4 29,4 26,6 36,6 59,4

05a_C Woning Otto Cluivinglaan 47 7,50 33,4 30,3 27,5 37,5 59,6

06a_A Woning Snip 43 1,50 36,5 31,8 22,5 36,8 61,2

06a_B Woning Snip 43 5,00 38,1 33,5 24,5 38,5 61,5

06a_C Woning Snip 43 7,50 39,1 34,5 25,6 39,5 61,5

07a_A Woning Snip 24 1,50 39,3 34,6 24,4 39,6 63,2

07a_B Woning Snip 24 5,00 41,1 36,3 25,6 41,3 63,3

07a_C Woning Snip 24 7,50 41,9 37,2 27,2 42,2 63,3

07b_A Woning Snip 24 1,50 39,6 35,0 25,5 40,0 63,1

08a_A Woning Grutto 38 1,50 40,8 36,0 25,7 41,0 65,5

08a_B Woning Grutto 38 5,00 42,9 38,1 28,2 43,1 65,6

09a_A Woning Grutto 15/28 1,50 39,5 34,6 26,6 39,6 66,4

09a_B Woning Grutto 15/28 5,00 40,9 36,0 28,3 41,0 66,5

09b_A Woning Grutto 15/28 1,50 39,6 34,7 27,1 39,7 66,6

09b_B Woning Grutto 15/28 5,00 40,8 35,9 28,6 40,9 66,5

09b_C Woning Grutto 15/28 7,50 42,2 37,3 29,8 42,3 66,6

09b_D Woning Grutto 15/28 10,50 43,2 38,3 30,7 43,3 66,6

10a_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 21,0 16,1 11,5 21,5 49,5

10a_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 21,6 16,7 11,9 21,9 48,7

10b_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 40,0 35,0 28,7 40,0 67,4

10b_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 41,3 36,3 29,9 41,3 67,2

11a_A Woning Paterswoldseweg 829 1,50 17,8 12,7 8,2 18,2 46,8

11a_B Woning Paterswoldseweg 829 5,00 17,9 12,9 8,3 18,3 46,4

12a_A Woning Groningerweg 143 1,50 30,2 25,2 20,4 30,4 59,0

12a_B Woning Groningerweg 143 5,00 30,4 25,4 20,7 30,7 58,7

13a_A Woning Groningerweg 131 1,50 34,5 29,5 24,0 34,5 63,3

13a_B Woning Groningerweg 131 5,00 34,6 29,6 24,2 34,6 62,6

13b_A Woning Groningerweg 131 1,50 34,7 29,7 24,2 34,7 63,5

13b_B Woning Groningerweg 131 5,00 35,0 29,9 24,6 35,0 63,0

14a_A Woning Woltsingel 45 1,50 36,8 31,8 25,7 36,8 64,9

14a_B Woning Woltsingel 45 5,00 37,3 32,3 26,3 37,3 64,4

14a_C Woning Woltsingel 45 7,50 38,1 33,1 27,1 38,1 64,4

15a_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 36,7 31,7 25,8 36,7 65,0

15a_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 37,4 32,4 26,7 37,4 64,6

15a_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 38,1 33,1 27,4 38,1 64,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

15b_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 35,0 30,1 21,5 35,1 61,1

15b_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 35,4 30,6 21,8 35,6 60,5

15b_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 36,3 31,4 23,1 36,4 60,8

16a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 25,4 20,6 13,1 25,6 52,5

16b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 16,3 11,5 5,7 16,5 44,3

16b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 41 5,00 23,1 18,2 12,0 23,2 50,1

17a_A Grens bestemming wonen zuidzijde 1,50 45,4 40,4 33,6 45,4 71,9

17a_B Grens bestemming wonen zuidzijde 5,00 47,5 42,5 35,7 47,5 71,8

17a_C Grens bestemming wonen zuidzijde 7,50 48,0 43,0 36,5 48,0 71,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01b_B - Onderwijsfunctie Borchsingel 39
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 50,1 44,7 43,1 53,1 76,6

D01 Dak expeditie, koelmotor vrachtwagen 0,10 3,2 -- 6,2 16,2 20,0

D01 Dakinstallaties 2,00 29,4 27,7 24,6 34,6 30,7

D02 Dak expeditie, elektr.palletwagen 0,10 2,8 -- 4,6 14,6 13,6

D03 Dak expeditie, laden lossen vrachtwagen 0,10 15,7 -- 17,5 27,5 23,5

D04 Dak expeditie, stationair draaien vrachtwagen 0,10 5,4 -- 7,2 17,2 28,0

GD01 gesloten deur laad- en loslocatie, koelmotor 0,00 1,3 -- 4,3 14,3 18,1

GD02 deur laad- en loslocatie,elektrische palletwg 0,00 6,1 -- 7,9 17,9 16,9

GD03 deur laad- en loslocatie, laden lossen vrw 0,00 13,6 -- 15,4 25,4 21,4

GD04 deur laad- en loslocatie, stat. draaien vrw 0,00 3,5 -- 5,3 15,3 26,1

KM-01 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 19,3 -- 22,3 32,3 58,5

KM-02 Traject vrachtwagens, achteruit, koelmotor 2,50 21,1 -- 24,1 34,1 57,2

KM-03 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 19,7 -- 22,7 32,7 59,0

M-01 Manoeuvreren personenwagens 0,75 25,0 20,2 -- 25,2 40,3

M-02 Manoeuvreren personenwagens 0,75 27,3 22,5 -- 27,5 42,6

M-03 Manoeuvreren personenwagens 0,75 30,3 25,5 -- 30,5 45,6

M-04 Manoeuvreren personenwagens 0,75 26,5 21,8 -- 26,8 40,9

M-05 Manoeuvreren personenwagens 0,75 29,2 24,5 -- 29,5 43,6

M-06 Manoeuvreren personenwagens 0,75 22,8 18,1 -- 23,1 37,6

M-07 Manoeuvreren personenwagens 0,75 25,4 20,7 -- 25,7 39,8

M-08 Manoeuvreren personenwagens 0,75 27,0 22,3 -- 27,3 41,4

M-09 Manoeuvreren personenwagens 0,75 27,6 22,8 -- 27,8 42,9

M-10 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,7 18,9 -- 23,9 39,0

M-11 Manoeuvreren personenwagens 0,75 25,0 20,2 -- 25,2 40,3

M-12 Manoeuvreren personenwagens 0,75 24,2 19,5 -- 24,5 40,8

M-13 Manoeuvreren personenwagens 0,75 20,6 15,9 -- 20,9 36,1

M-14 Manoeuvreren personenwagens 0,75 21,5 16,7 -- 21,7 37,3

M-15 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,0 18,2 -- 23,2 38,3

M-16 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,7 18,9 -- 23,9 39,0

M-17 Manoeuvreren personenwagens 0,75 25,6 20,8 -- 25,8 40,9

M-18 Manoeuvreren personenwagens 0,75 21,7 17,0 -- 22,0 36,8

M-19 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,8 19,1 -- 24,1 38,3

M-20 Manoeuvreren personenwagens 0,75 18,0 13,2 -- 18,2 34,9

M-21 Manoeuvreren personenwagens 0,75 20,4 15,7 -- 20,7 36,0

M-22 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,7 19,0 -- 24,0 38,8

M-23 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,1 18,3 -- 23,3 39,1

M-24 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,5 14,8 -- 19,8 35,3

M-25 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,6 14,8 -- 19,8 36,0

M-26 Manoeuvreren personenwagens 0,75 22,1 17,3 -- 22,3 38,4

M-27 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,7 11,9 -- 16,9 33,9

M-28 Manoeuvreren personenwagens 0,75 18,0 13,3 -- 18,3 34,2

M-29 Manoeuvreren personenwagens 0,75 18,0 13,2 -- 18,2 34,8

M-30 Manoeuvreren personenwagens 0,75 20,5 15,7 -- 20,7 37,2

M-31 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,5 10,7 -- 15,7 33,0

M-32 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,9 12,2 -- 17,2 33,4

M-33 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,7 15,0 -- 20,0 35,9

Rest 49,6 44,2 42,9 52,9 76,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04a_C - Woning Otto Cluivinglaan 54
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

04a_C Woning Otto Cluivinglaan 54 7,50 35,5 31,8 29,2 39,2 62,2

D01 Dak expeditie, koelmotor vrachtwagen 0,10 -1,6 -- 1,4 11,4 15,2

D01 Dakinstallaties 2,00 30,9 29,2 26,2 36,2 32,2

D02 Dak expeditie, elektr.palletwagen 0,10 1,2 -- 3,0 13,0 12,0

D03 Dak expeditie, laden lossen vrachtwagen 0,10 10,7 -- 12,5 22,5 18,5

D04 Dak expeditie, stationair draaien vrachtwagen 0,10 0,6 -- 2,4 12,4 23,2

GD01 gesloten deur laad- en loslocatie, koelmotor 0,00 -16,6 -- -13,6 -3,6 0,3

GD02 deur laad- en loslocatie,elektrische palletwg 0,00 -17,2 -- -15,4 -5,4 -6,3

GD03 deur laad- en loslocatie, laden lossen vrw 0,00 -4,2 -- -2,4 7,6 3,8

GD04 deur laad- en loslocatie, stat. draaien vrw 0,00 -14,4 -- -12,6 -2,6 8,4

KM-01 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 2,8 -- 5,8 15,8 42,5

KM-02 Traject vrachtwagens, achteruit, koelmotor 2,50 7,1 -- 10,2 20,2 43,7

KM-03 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 5,7 -- 8,7 18,7 45,8

M-01 Manoeuvreren personenwagens 0,75 6,2 1,4 -- 6,4 23,6

M-02 Manoeuvreren personenwagens 0,75 8,1 3,3 -- 8,3 25,3

M-03 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,2 6,4 -- 11,4 28,1

M-04 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,5 8,8 -- 13,8 29,9

M-05 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,7 10,0 -- 15,0 30,7

M-06 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,5 7,8 -- 12,8 29,3

M-07 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,4 8,7 -- 13,7 29,8

M-08 Manoeuvreren personenwagens 0,75 7,4 2,7 -- 7,7 23,5

M-09 Manoeuvreren personenwagens 0,75 2,2 -2,6 -- 2,4 18,7

M-10 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,2 7,4 -- 12,4 29,6

M-11 Manoeuvreren personenwagens 0,75 5,1 0,3 -- 5,3 22,2

M-12 Manoeuvreren personenwagens 0,75 0,8 -3,9 -- 1,1 19,0

M-13 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,0 7,3 -- 12,3 28,9

M-14 Manoeuvreren personenwagens 0,75 9,4 4,6 -- 9,6 27,0

M-15 Manoeuvreren personenwagens 0,75 3,9 -0,9 -- 4,1 21,2

M-16 Manoeuvreren personenwagens 0,75 4,0 -0,8 -- 4,2 21,1

M-17 Manoeuvreren personenwagens 0,75 0,0 -4,8 -- 0,2 16,7

M-18 Manoeuvreren personenwagens 0,75 10,4 5,7 -- 10,7 27,1

M-19 Manoeuvreren personenwagens 0,75 1,2 -3,5 -- 1,5 17,5

M-20 Manoeuvreren personenwagens 0,75 9,8 5,0 -- 10,0 27,7

M-21 Manoeuvreren personenwagens 0,75 6,9 2,2 -- 7,2 23,7

M-22 Manoeuvreren personenwagens 0,75 2,3 -2,4 -- 2,6 18,7

M-23 Manoeuvreren personenwagens 0,75 -1,5 -6,3 -- -1,3 15,4

M-24 Manoeuvreren personenwagens 0,75 6,5 1,8 -- 6,8 23,3

M-25 Manoeuvreren personenwagens 0,75 -0,6 -5,4 -- -0,4 16,9

M-26 Manoeuvreren personenwagens 0,75 1,0 -3,8 -- 1,2 18,3

M-27 Manoeuvreren personenwagens 0,75 5,0 0,2 -- 5,2 23,0

M-28 Manoeuvreren personenwagens 0,75 5,8 1,1 -- 6,1 22,8

M-29 Manoeuvreren personenwagens 0,75 4,5 -0,3 -- 4,7 22,2

M-30 Manoeuvreren personenwagens 0,75 5,1 0,3 -- 5,3 22,6

M-31 Manoeuvreren personenwagens 0,75 1,2 -3,7 -- 1,4 19,2

M-32 Manoeuvreren personenwagens 0,75 0,1 -4,6 -- 0,4 17,2

M-33 Manoeuvreren personenwagens 0,75 5,8 1,1 -- 6,1 22,6

Rest 33,1 27,8 25,7 35,7 61,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09b_D - Woning Grutto 15/28
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

09b_D Woning Grutto 15/28 10,50 43,2 38,3 30,7 43,3 66,6

D01 Dak expeditie, koelmotor vrachtwagen 0,10 -12,9 -- -9,9 0,1 3,9

D01 Dakinstallaties 2,00 22,3 20,5 17,5 27,5 24,0

D02 Dak expeditie, elektr.palletwagen 0,10 -14,3 -- -12,5 -2,5 -3,5

D03 Dak expeditie, laden lossen vrachtwagen 0,10 -0,4 -- 1,4 11,4 7,4

D04 Dak expeditie, stationair draaien vrachtwagen 0,10 -10,7 -- -8,9 1,1 11,9

GD01 gesloten deur laad- en loslocatie, koelmotor 0,00 -14,0 -- -11,0 -1,0 3,4

GD02 deur laad- en loslocatie,elektrische palletwg 0,00 -10,0 -- -8,2 1,8 1,2

GD03 deur laad- en loslocatie, laden lossen vrw 0,00 -1,5 -- 0,3 10,3 6,9

GD04 deur laad- en loslocatie, stat. draaien vrw 0,00 -11,8 -- -10,0 0,0 11,4

KM-01 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 10,0 -- 13,0 23,0 49,2

KM-02 Traject vrachtwagens, achteruit, koelmotor 2,50 5,8 -- 8,8 18,8 42,5

KM-03 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 5,0 -- 8,0 18,0 45,0

M-01 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,2 6,4 -- 11,4 28,1

M-02 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,4 6,6 -- 11,6 28,3

M-03 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,7 6,9 -- 11,9 28,5

M-04 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,3 8,6 -- 13,6 29,0

M-05 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,7 9,0 -- 14,0 29,3

M-06 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,6 8,9 -- 13,9 29,2

M-07 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,2 9,5 -- 14,5 29,7

M-08 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,7 10,0 -- 15,0 30,0

M-09 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,7 11,9 -- 16,9 32,7

M-10 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,9 9,1 -- 14,1 30,2

M-11 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,1 9,3 -- 14,3 30,2

M-12 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,0 9,3 -- 14,3 31,3

M-13 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,6 9,9 -- 14,9 29,9

M-14 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,1 10,3 -- 15,3 31,1

M-15 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,7 10,9 -- 15,9 31,6

M-16 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,2 10,4 -- 15,4 31,0

M-17 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,5 11,7 -- 16,7 32,0

M-18 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,4 11,7 -- 16,7 31,4

M-19 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,3 12,6 -- 17,6 32,1

M-20 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,5 9,7 -- 14,7 30,5

M-21 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,4 12,7 -- 17,7 32,0

M-22 Manoeuvreren personenwagens 0,75 18,9 14,2 -- 19,2 33,3

M-23 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,8 13,0 -- 18,0 33,1

M-24 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,9 12,2 -- 17,2 31,4

M-25 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,4 12,6 -- 17,6 32,7

M-26 Manoeuvreren personenwagens 0,75 18,2 13,4 -- 18,4 33,5

M-27 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,3 10,5 -- 15,5 31,0

M-28 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,6 12,9 -- 17,9 32,0

M-29 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,4 12,6 -- 17,6 32,7

M-30 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,8 15,0 -- 20,0 35,1

M-31 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,0 11,2 -- 16,2 31,5

M-32 Manoeuvreren personenwagens 0,75 18,2 13,5 -- 18,5 32,6

M-33 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,1 14,4 -- 19,4 33,5

Rest 42,8 37,9 30,3 42,9 66,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788-2-RA 4.5



L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 10b_B - Woning Ter Borchlaan 1
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

10b_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 41,3 36,3 29,9 41,3 67,2

D01 Dak expeditie, koelmotor vrachtwagen 0,10 -14,1 -- -11,1 -1,1 4,3

D01 Dakinstallaties 2,00 17,9 16,2 13,2 23,2 22,0

D02 Dak expeditie, elektr.palletwagen 0,10 -12,5 -- -10,7 -0,7 -0,1

D03 Dak expeditie, laden lossen vrachtwagen 0,10 -1,8 -- 0,0 10,0 7,6

D04 Dak expeditie, stationair draaien vrachtwagen 0,10 -11,9 -- -10,1 -0,1 12,3

GD01 gesloten deur laad- en loslocatie, koelmotor 0,00 -12,0 -- -9,0 1,0 7,5

GD02 deur laad- en loslocatie,elektrische palletwg 0,00 -7,9 -- -6,1 3,9 5,4

GD03 deur laad- en loslocatie, laden lossen vrw 0,00 0,4 -- 2,2 12,2 10,8

GD04 deur laad- en loslocatie, stat. draaien vrw 0,00 -9,8 -- -8,0 2,0 15,5

KM-01 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 8,3 -- 11,3 21,3 49,1

KM-02 Traject vrachtwagens, achteruit, koelmotor 2,50 5,7 -- 8,7 18,7 44,2

KM-03 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 5,2 -- 8,2 18,2 46,8

M-01 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,6 6,8 -- 11,8 29,8

M-02 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,0 8,2 -- 13,2 31,3

M-03 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,9 8,1 -- 13,1 31,3

M-04 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,4 8,7 -- 13,7 30,6

M-05 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,6 9,9 -- 14,9 31,9

M-06 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,7 10,0 -- 15,0 31,6

M-07 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,2 9,5 -- 14,5 31,2

M-08 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,3 10,6 -- 15,6 32,4

M-09 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,3 9,5 -- 14,5 32,5

M-10 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,7 8,9 -- 13,9 31,6

M-11 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,2 8,4 -- 13,4 31,1

M-12 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,3 8,6 -- 13,6 32,6

M-13 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,1 11,4 -- 16,4 32,7

M-14 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,8 10,0 -- 15,0 32,4

M-15 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,3 9,5 -- 14,5 32,0

M-16 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,7 8,9 -- 13,9 31,5

M-17 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,2 10,4 -- 15,4 33,2

M-18 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,2 11,5 -- 16,5 32,8

M-19 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,1 10,4 -- 15,4 31,9

M-20 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,6 11,8 -- 16,8 33,8

M-21 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,3 12,6 -- 17,6 33,6

M-22 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,9 11,2 -- 16,2 32,6

M-23 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,9 9,1 -- 14,1 31,7

M-24 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,9 13,2 -- 18,2 34,1

M-25 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,2 11,4 -- 16,4 33,4

M-26 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,3 10,5 -- 15,5 32,8

M-27 Manoeuvreren personenwagens 0,75 18,2 13,4 -- 18,4 34,9

M-28 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,4 14,7 -- 19,7 35,2

M-29 Manoeuvreren personenwagens 0,75 17,5 12,7 -- 17,7 34,4

M-30 Manoeuvreren personenwagens 0,75 16,5 11,7 -- 16,7 33,7

M-31 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,7 14,9 -- 19,9 36,0

M-32 Manoeuvreren personenwagens 0,75 20,8 16,1 -- 21,1 36,1

M-33 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,4 14,7 -- 19,7 35,1

Rest 40,8 35,8 29,7 40,8 67,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 15a_C - Woning Zweerdeneiland 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

15a_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 38,1 33,1 27,4 38,1 64,6

D01 Dak expeditie, koelmotor vrachtwagen 0,10 -10,1 -- -7,1 2,9 8,4

D01 Dakinstallaties 2,00 15,1 13,4 10,3 20,3 19,2

D02 Dak expeditie, elektr.palletwagen 0,10 -6,4 -- -4,6 5,4 6,1

D03 Dak expeditie, laden lossen vrachtwagen 0,10 2,1 -- 3,9 13,9 11,6

D04 Dak expeditie, stationair draaien vrachtwagen 0,10 -7,9 -- -6,1 3,9 16,4

GD01 gesloten deur laad- en loslocatie, koelmotor 0,00 -15,6 -- -12,6 -2,6 3,6

GD02 deur laad- en loslocatie,elektrische palletwg 0,00 -11,4 -- -9,6 0,4 1,7

GD03 deur laad- en loslocatie, laden lossen vrw 0,00 -3,2 -- -1,4 8,6 7,0

GD04 deur laad- en loslocatie, stat. draaien vrw 0,00 -13,4 -- -11,6 -1,6 11,6

KM-01 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 4,6 -- 7,6 17,6 45,8

KM-02 Traject vrachtwagens, achteruit, koelmotor 2,50 4,1 -- 7,1 17,1 42,3

KM-03 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 4,6 -- 7,7 17,7 45,6

M-01 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,4 8,6 -- 13,6 30,6

M-02 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,4 7,6 -- 12,6 29,8

M-03 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,4 6,6 -- 11,6 29,0

M-04 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,2 9,5 -- 14,5 30,6

M-05 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,3 8,6 -- 13,6 30,1

M-06 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,0 10,3 -- 15,3 31,1

M-07 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,0 9,3 -- 14,3 30,5

M-08 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,1 8,4 -- 13,4 29,9

M-09 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,5 6,7 -- 11,7 29,5

M-10 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,2 8,4 -- 13,4 30,6

M-11 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,4 7,6 -- 12,6 30,1

M-12 Manoeuvreren personenwagens 0,75 10,6 5,9 -- 10,9 29,7

M-13 Manoeuvreren personenwagens 0,75 15,1 10,4 -- 15,4 31,2

M-14 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,3 8,5 -- 13,5 30,6

M-15 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,6 7,8 -- 12,8 30,2

M-16 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,6 7,8 -- 12,8 30,4

M-17 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,4 6,6 -- 11,6 29,5

M-18 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,2 9,5 -- 14,5 30,6

M-19 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,6 8,9 -- 13,9 30,5

M-20 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,1 9,3 -- 14,3 31,1

M-21 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,0 9,3 -- 14,3 30,5

M-22 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,3 8,6 -- 13,6 30,3

M-23 Manoeuvreren personenwagens 0,75 11,3 6,5 -- 11,5 29,3

M-24 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,1 9,4 -- 14,4 30,5

M-25 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,3 8,5 -- 13,5 31,0

M-26 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,4 7,6 -- 12,6 30,2

M-27 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,1 9,3 -- 14,3 31,2

M-28 Manoeuvreren personenwagens 0,75 14,0 9,3 -- 14,3 30,5

M-29 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,2 8,4 -- 13,4 30,9

M-30 Manoeuvreren personenwagens 0,75 10,0 5,2 -- 10,2 27,9

M-31 Manoeuvreren personenwagens 0,75 13,8 9,0 -- 14,0 30,9

M-32 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,8 8,1 -- 13,1 29,4

M-33 Manoeuvreren personenwagens 0,75 12,8 8,1 -- 13,1 29,7

Rest 37,6 32,5 27,1 37,6 64,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAr,LT

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAr,LT 2017, maatregel
LAeq bij Bron voor toetspunt: 17a_C - Grens bestemming wonen zuidzijde
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

17a_C Grens bestemming wonen zuidzijde 7,50 48,0 43,0 36,5 48,0 71,8

D01 Dak expeditie, koelmotor vrachtwagen 0,10 -2,4 -- 0,6 10,6 14,4

D01 Dakinstallaties 2,00 21,7 19,9 16,9 26,9 24,2

D02 Dak expeditie, elektr.palletwagen 0,10 1,4 -- 3,2 13,2 12,2

D03 Dak expeditie, laden lossen vrachtwagen 0,10 9,8 -- 11,6 21,6 17,6

D04 Dak expeditie, stationair draaien vrachtwagen 0,10 -0,2 -- 1,6 11,6 22,4

GD01 gesloten deur laad- en loslocatie, koelmotor 0,00 -7,8 -- -4,8 5,2 9,3

GD02 deur laad- en loslocatie,elektrische palletwg 0,00 -3,4 -- -1,6 8,4 7,6

GD03 deur laad- en loslocatie, laden lossen vrw 0,00 4,6 -- 6,4 16,4 12,7

GD04 deur laad- en loslocatie, stat. draaien vrw 0,00 -5,6 -- -3,8 6,2 17,3

KM-01 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 12,9 -- 15,9 25,9 52,0

KM-02 Traject vrachtwagens, achteruit, koelmotor 2,50 12,6 -- 15,6 25,6 48,7

KM-03 Traject vrachtwagens, vooruit, koelmotor 2,50 14,5 -- 17,5 27,5 53,8

M-01 Manoeuvreren personenwagens 0,75 25,9 21,1 -- 26,1 41,2

M-02 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,6 18,8 -- 23,8 38,9

M-03 Manoeuvreren personenwagens 0,75 21,9 17,1 -- 22,1 37,2

M-04 Manoeuvreren personenwagens 0,75 25,1 20,4 -- 25,4 39,5

M-05 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,0 18,3 -- 23,3 37,4

M-06 Manoeuvreren personenwagens 0,75 27,9 23,2 -- 28,2 42,3

M-07 Manoeuvreren personenwagens 0,75 24,8 20,1 -- 25,1 39,2

M-08 Manoeuvreren personenwagens 0,75 22,7 18,0 -- 23,0 37,1

M-09 Manoeuvreren personenwagens 0,75 20,1 15,3 -- 20,3 35,9

M-10 Manoeuvreren personenwagens 0,75 24,0 19,2 -- 24,2 39,3

M-11 Manoeuvreren personenwagens 0,75 22,2 17,4 -- 22,4 37,5

M-12 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,9 15,2 -- 20,2 36,5

M-13 Manoeuvreren personenwagens 0,75 27,3 22,6 -- 27,6 41,7

M-14 Manoeuvreren personenwagens 0,75 24,3 19,5 -- 24,5 39,6

M-15 Manoeuvreren personenwagens 0,75 22,6 17,8 -- 22,8 37,9

M-16 Manoeuvreren personenwagens 0,75 21,3 16,5 -- 21,5 36,6

M-17 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,8 15,0 -- 20,0 35,7

M-18 Manoeuvreren personenwagens 0,75 24,9 20,2 -- 25,2 39,3

M-19 Manoeuvreren personenwagens 0,75 22,3 17,6 -- 22,6 36,7

M-20 Manoeuvreren personenwagens 0,75 25,3 20,5 -- 25,5 40,6

M-21 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,9 19,2 -- 24,2 38,3

M-22 Manoeuvreren personenwagens 0,75 21,7 17,0 -- 22,0 36,1

M-23 Manoeuvreren personenwagens 0,75 19,3 14,5 -- 19,5 35,3

M-24 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,9 19,2 -- 24,2 38,3

M-25 Manoeuvreren personenwagens 0,75 21,6 16,8 -- 21,8 36,9

M-26 Manoeuvreren personenwagens 0,75 20,5 15,7 -- 20,7 35,9

M-27 Manoeuvreren personenwagens 0,75 24,0 19,2 -- 24,2 39,3

M-28 Manoeuvreren personenwagens 0,75 23,3 18,6 -- 23,6 37,7

M-29 Manoeuvreren personenwagens 0,75 21,2 16,4 -- 21,4 36,5

M-30 Manoeuvreren personenwagens 0,75 20,0 15,2 -- 20,2 35,6

M-31 Manoeuvreren personenwagens 0,75 22,7 17,9 -- 22,9 38,0

M-32 Manoeuvreren personenwagens 0,75 22,3 17,6 -- 22,6 36,7

M-33 Manoeuvreren personenwagens 0,75 20,4 15,7 -- 20,7 34,8

Rest 47,4 42,4 36,3 47,4 71,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijden vrachtwagens

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 62,4 -- 59,4

01a_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 65,3 -- 62,3

01b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 69,7 -- 66,7

01b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 70,0 -- 66,9

01c_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 68,6 -- 65,6

01c_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 69,3 -- 66,2

02a_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 40,9 -- 37,9

02a_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 44,5 -- 41,5

02a_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 46,6 -- 43,6

02b_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 44,0 -- 41,0

02b_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 46,3 -- 43,3

02b_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 46,9 -- 43,9

03a_A Woning Otto Cluivinglaan 52 1,50 52,0 -- 49,0

03a_B Woning Otto Cluivinglaan 52 5,00 53,6 -- 50,7

03a_C Woning Otto Cluivinglaan 52 7,50 55,4 -- 52,4

04a_A Woning Otto Cluivinglaan 54 1,50 52,1 -- 49,1

04a_B Woning Otto Cluivinglaan 54 5,00 54,3 -- 51,3

04a_C Woning Otto Cluivinglaan 54 7,50 55,5 -- 52,5

05a_A Woning Otto Cluivinglaan 47 1,50 49,6 -- 46,6

05a_B Woning Otto Cluivinglaan 47 5,00 50,7 -- 47,7

05a_C Woning Otto Cluivinglaan 47 7,50 51,6 -- 48,6

06a_A Woning Snip 43 1,50 53,8 -- 50,8

06a_B Woning Snip 43 5,00 55,0 -- 52,0

06a_C Woning Snip 43 7,50 56,0 -- 53,0

07a_A Woning Snip 24 1,50 57,7 -- 54,6

07a_B Woning Snip 24 5,00 59,7 -- 56,6

07a_C Woning Snip 24 7,50 61,0 -- 58,0

07b_A Woning Snip 24 1,50 56,7 -- 53,7

08a_A Woning Grutto 38 1,50 59,2 -- 56,2

08a_B Woning Grutto 38 5,00 62,0 -- 58,9

09a_A Appartementen Grutto 15/28 1,50 56,3 -- 53,3

09a_B Appartementen Grutto 15/28 5,00 59,8 -- 56,8

09b_A Appartementen Grutto 15/28 1,50 56,7 -- 53,7

09b_B Appartementen Grutto 15/28 5,00 59,6 -- 56,6

09b_C Appartementen Grutto 15/28 7,50 60,5 -- 57,5

09b_D Appartementen Grutto 15/28 10,50 60,5 -- 57,5

10a_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 37,7 -- 34,7

10a_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 38,0 -- 35,0

10b_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 54,3 -- 51,3

10b_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 56,5 -- 53,5

11a_A Woning Paterswoldseweg 829 1,50 33,5 -- 30,5

11a_B Woning Paterswoldseweg 829 5,00 33,5 -- 30,6

12a_A Woning Groningerweg 143 1,50 46,6 -- 43,6

12a_B Woning Groningerweg 143 5,00 46,8 -- 43,8

13a_A Woning Groningerweg 131 1,50 50,1 -- 47,1

13a_B Woning Groningerweg 131 5,00 50,3 -- 47,3

13b_A Woning Groningerweg 131 1,50 50,1 -- 47,0

13b_B Woning Groningerweg 131 5,00 50,5 -- 47,5

14a_A Woning Woltsingel 45 1,50 52,0 -- 49,0

14a_B Woning Woltsingel 45 5,00 53,1 -- 50,1

14a_C Woning Woltsingel 45 7,50 53,9 -- 50,9

15a_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 52,6 -- 49,6

15a_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 54,1 -- 51,1

15a_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 55,1 -- 52,1

15b_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 50,2 -- 47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijden vrachtwagens

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15b_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 50,7 -- 47,7

15b_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 51,4 -- 48,4

16a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 47,1 -- 48,1

16b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 40,2 -- 37,4

16b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 41 5,00 46,0 -- 43,1

17a_A Grens bestemming wonen zuidzijde 1,50 66,3 -- 63,3

17a_B Grens bestemming wonen zuidzijde 5,00 67,7 -- 64,8

17a_C Grens bestemming wonen zuidzijde 7,50 67,7 -- 64,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: dichtslaan portieren

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 55,4 55,4 --

01a_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 57,9 57,9 --

01b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 64,1 64,1 --

01b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 64,0 64,0 --

01c_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 63,9 63,9 --

01c_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 63,8 63,8 --

02a_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 34,5 34,5 --

02a_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 38,4 38,4 --

02a_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 41,0 41,0 --

02b_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 35,4 35,4 --

02b_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 39,0 39,0 --

02b_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 40,4 40,4 --

03a_A Woning Otto Cluivinglaan 52 1,50 41,4 41,4 --

03a_B Woning Otto Cluivinglaan 52 5,00 44,4 44,4 --

03a_C Woning Otto Cluivinglaan 52 7,50 45,7 45,7 --

04a_A Woning Otto Cluivinglaan 54 1,50 41,5 41,5 --

04a_B Woning Otto Cluivinglaan 54 5,00 45,0 45,0 --

04a_C Woning Otto Cluivinglaan 54 7,50 46,3 46,3 --

05a_A Woning Otto Cluivinglaan 47 1,50 44,7 44,7 --

05a_B Woning Otto Cluivinglaan 47 5,00 45,9 45,9 --

05a_C Woning Otto Cluivinglaan 47 7,50 46,8 46,8 --

06a_A Woning Snip 43 1,50 50,3 50,3 --

06a_B Woning Snip 43 5,00 53,4 53,4 --

06a_C Woning Snip 43 7,50 54,4 54,4 --

07a_A Woning Snip 24 1,50 55,6 55,6 --

07a_B Woning Snip 24 5,00 58,4 58,4 --

07a_C Woning Snip 24 7,50 58,4 58,4 --

07b_A Woning Snip 24 1,50 56,7 56,7 --

08a_A Woning Grutto 38 1,50 55,2 55,2 --

08a_B Woning Grutto 38 5,00 58,0 58,0 --

09a_A Appartementen Grutto 15/28 1,50 48,2 48,2 --

09a_B Appartementen Grutto 15/28 5,00 50,9 50,9 --

09b_A Appartementen Grutto 15/28 1,50 48,0 48,0 --

09b_B Appartementen Grutto 15/28 5,00 51,0 51,0 --

09b_C Appartementen Grutto 15/28 7,50 52,4 52,4 --

09b_D Appartementen Grutto 15/28 10,50 52,4 52,4 --

10a_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 35,0 35,0 --

10a_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 37,0 37,0 --

10b_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 50,2 50,2 --

10b_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 53,9 53,9 --

11a_A Woning Paterswoldseweg 829 1,50 30,1 30,1 --

11a_B Woning Paterswoldseweg 829 5,00 30,1 30,1 --

12a_A Woning Groningerweg 143 1,50 39,0 39,0 --

12a_B Woning Groningerweg 143 5,00 39,4 39,4 --

13a_A Woning Groningerweg 131 1,50 42,4 42,4 --

13a_B Woning Groningerweg 131 5,00 43,0 43,0 --

13b_A Woning Groningerweg 131 1,50 43,0 43,0 --

13b_B Woning Groningerweg 131 5,00 43,7 43,7 --

14a_A Woning Woltsingel 45 1,50 43,7 43,7 --

14a_B Woning Woltsingel 45 5,00 45,0 45,0 --

14a_C Woning Woltsingel 45 7,50 46,1 46,1 --

15a_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 44,0 44,0 --

15a_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 45,6 45,6 --

15a_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 46,6 46,6 --

15b_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 42,1 42,1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: dichtslaan portieren

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15b_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 43,1 43,1 --

15b_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 44,1 44,1 --

16a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 39,0 39,0 --

16b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 32,7 32,7 --

16b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 41 5,00 38,2 38,2 --

17a_A Grens bestemming wonen zuidzijde 1,50 58,1 58,1 --

17a_B Grens bestemming wonen zuidzijde 5,00 59,9 59,9 --

17a_C Grens bestemming wonen zuidzijde 7,50 59,8 59,8 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: winkelwagenverzamelpunt

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 49,8 49,8 --

01a_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 52,7 52,7 --

01b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 52,4 52,4 --

01b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 55,2 55,2 --

01c_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 51,9 51,9 --

01c_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 54,8 54,8 --

02a_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 28,0 28,0 --

02a_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 35,0 35,0 --

02a_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 38,2 38,2 --

02b_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 31,2 31,2 --

02b_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 36,3 36,3 --

02b_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 38,5 38,5 --

03a_A Woning Otto Cluivinglaan 52 1,50 30,6 30,6 --

03a_B Woning Otto Cluivinglaan 52 5,00 30,7 30,7 --

03a_C Woning Otto Cluivinglaan 52 7,50 34,5 34,5 --

04a_A Woning Otto Cluivinglaan 54 1,50 26,9 26,9 --

04a_B Woning Otto Cluivinglaan 54 5,00 29,4 29,4 --

04a_C Woning Otto Cluivinglaan 54 7,50 31,8 31,8 --

05a_A Woning Otto Cluivinglaan 47 1,50 22,6 22,6 --

05a_B Woning Otto Cluivinglaan 47 5,00 23,5 23,5 --

05a_C Woning Otto Cluivinglaan 47 7,50 24,9 24,9 --

06a_A Woning Snip 43 1,50 37,9 37,9 --

06a_B Woning Snip 43 5,00 41,3 41,3 --

06a_C Woning Snip 43 7,50 41,9 41,9 --

07a_A Woning Snip 24 1,50 43,7 43,7 --

07a_B Woning Snip 24 5,00 44,4 44,4 --

07a_C Woning Snip 24 7,50 45,5 45,5 --

07b_A Woning Snip 24 1,50 34,2 34,2 --

08a_A Woning Grutto 38 1,50 44,9 44,9 --

08a_B Woning Grutto 38 5,00 46,0 46,0 --

09a_A Appartementen Grutto 15/28 1,50 43,6 43,6 --

09a_B Appartementen Grutto 15/28 5,00 44,6 44,6 --

09b_A Appartementen Grutto 15/28 1,50 43,6 43,6 --

09b_B Appartementen Grutto 15/28 5,00 44,7 44,7 --

09b_C Appartementen Grutto 15/28 7,50 46,3 46,3 --

09b_D Appartementen Grutto 15/28 10,50 47,5 47,5 --

10a_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 23,1 23,1 --

10a_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 23,8 23,8 --

10b_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 44,6 44,6 --

10b_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 45,7 45,7 --

11a_A Woning Paterswoldseweg 829 1,50 19,9 19,9 --

11a_B Woning Paterswoldseweg 829 5,00 20,1 20,1 --

12a_A Woning Groningerweg 143 1,50 34,3 34,3 --

12a_B Woning Groningerweg 143 5,00 34,4 34,4 --

13a_A Woning Groningerweg 131 1,50 38,9 38,9 --

13a_B Woning Groningerweg 131 5,00 38,7 38,7 --

13b_A Woning Groningerweg 131 1,50 38,8 38,8 --

13b_B Woning Groningerweg 131 5,00 38,8 38,8 --

14a_A Woning Woltsingel 45 1,50 42,7 42,7 --

14a_B Woning Woltsingel 45 5,00 42,9 42,9 --

14a_C Woning Woltsingel 45 7,50 43,6 43,6 --

15a_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 42,3 42,3 --

15a_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 42,8 42,8 --

15a_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 43,9 43,9 --

15b_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 41,3 41,3 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: winkelwagenverzamelpunt

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15b_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 41,8 41,8 --

15b_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 43,1 43,1 --

16a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 24,4 24,4 --

16b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 19,2 19,2 --

16b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 41 5,00 24,3 24,3 --

17a_A Grens bestemming wonen zuidzijde 1,50 50,3 50,3 --

17a_B Grens bestemming wonen zuidzijde 5,00 52,7 52,7 --

17a_C Grens bestemming wonen zuidzijde 7,50 53,5 53,5 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijden winkelwagens

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 52,1 52,1 --

01a_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 54,9 54,9 --

01b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 58,4 58,4 --

01b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 59,7 59,7 --

01c_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 58,2 58,2 --

01c_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 59,6 59,6 --

02a_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 30,3 30,3 --

02a_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 35,0 35,0 --

02a_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 39,3 39,3 --

02b_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 32,1 32,1 --

02b_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 35,3 35,3 --

02b_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 39,0 39,0 --

03a_A Woning Otto Cluivinglaan 52 1,50 41,5 41,5 --

03a_B Woning Otto Cluivinglaan 52 5,00 42,1 42,1 --

03a_C Woning Otto Cluivinglaan 52 7,50 43,1 43,1 --

04a_A Woning Otto Cluivinglaan 54 1,50 41,5 41,5 --

04a_B Woning Otto Cluivinglaan 54 5,00 42,2 42,2 --

04a_C Woning Otto Cluivinglaan 54 7,50 43,2 43,2 --

05a_A Woning Otto Cluivinglaan 47 1,50 38,6 38,6 --

05a_B Woning Otto Cluivinglaan 47 5,00 38,8 38,8 --

05a_C Woning Otto Cluivinglaan 47 7,50 40,6 40,6 --

06a_A Woning Snip 43 1,50 48,4 48,4 --

06a_B Woning Snip 43 5,00 50,6 50,6 --

06a_C Woning Snip 43 7,50 51,8 51,8 --

07a_A Woning Snip 24 1,50 52,7 52,7 --

07a_B Woning Snip 24 5,00 55,7 55,7 --

07a_C Woning Snip 24 7,50 55,7 55,7 --

07b_A Woning Snip 24 1,50 53,7 53,7 --

08a_A Woning Grutto 38 1,50 52,4 52,4 --

08a_B Woning Grutto 38 5,00 55,4 55,4 --

09a_A Appartementen Grutto 15/28 1,50 46,5 46,5 --

09a_B Appartementen Grutto 15/28 5,00 48,1 48,1 --

09b_A Appartementen Grutto 15/28 1,50 46,1 46,1 --

09b_B Appartementen Grutto 15/28 5,00 48,0 48,0 --

09b_C Appartementen Grutto 15/28 7,50 49,4 49,4 --

09b_D Appartementen Grutto 15/28 10,50 50,1 50,1 --

10a_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 29,1 29,1 --

10a_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 30,3 30,3 --

10b_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 47,4 47,4 --

10b_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 50,1 50,1 --

11a_A Woning Paterswoldseweg 829 1,50 25,0 25,0 --

11a_B Woning Paterswoldseweg 829 5,00 25,0 25,0 --

12a_A Woning Groningerweg 143 1,50 35,5 35,5 --

12a_B Woning Groningerweg 143 5,00 36,2 36,2 --

13a_A Woning Groningerweg 131 1,50 39,5 39,5 --

13a_B Woning Groningerweg 131 5,00 39,6 39,6 --

13b_A Woning Groningerweg 131 1,50 40,0 40,0 --

13b_B Woning Groningerweg 131 5,00 40,3 40,3 --

14a_A Woning Woltsingel 45 1,50 42,0 42,0 --

14a_B Woning Woltsingel 45 5,00 42,7 42,7 --

14a_C Woning Woltsingel 45 7,50 43,7 43,7 --

15a_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 41,3 41,3 --

15a_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 42,1 42,1 --

15a_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 43,0 43,0 --

15b_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 41,1 41,1 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo LAmax 2017, maatregel

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: rijden winkelwagens

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

15b_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 41,9 41,9 --

15b_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 42,8 42,8 --

16a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 35,7 35,7 --

16b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 26,0 26,0 --

16b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 41 5,00 32,1 32,1 --

17a_A Grens bestemming wonen zuidzijde 1,50 54,6 54,6 --

17a_B Grens bestemming wonen zuidzijde 5,00 56,8 56,8 --

17a_C Grens bestemming wonen zuidzijde 7,50 56,7 56,7 --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo Indirecte hinder 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 37,8 32,7 27,2 37,8 70,0

01a_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 38,5 33,3 28,1 38,5 69,3

01b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 39,6 34,4 29,8 39,8 72,0

01b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 41,5 36,3 31,5 41,5 71,4

01c_A Onderwijsfunctie Borchsingel 39 1,50 41,3 36,0 31,5 41,5 73,4

01c_B Onderwijsfunctie Borchsingel 39 5,00 43,5 38,2 33,8 43,8 73,3

02a_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 32,0 26,4 23,1 33,1 65,2

02a_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 32,6 27,1 23,6 33,6 64,7

02a_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 36,0 30,6 26,7 36,7 67,5

02b_A Woning Otto Cluivinglaan 42 1,50 31,0 25,5 22,2 32,2 64,3

02b_B Woning Otto Cluivinglaan 42 5,00 32,2 26,7 23,2 33,2 64,4

02b_C Woning Otto Cluivinglaan 42 7,50 35,4 30,0 26,0 36,0 66,9

03a_A Woning Otto Cluivinglaan 52 1,50 31,5 26,3 21,1 31,5 64,4

03a_B Woning Otto Cluivinglaan 52 5,00 33,1 27,8 22,8 33,1 65,1

03a_C Woning Otto Cluivinglaan 52 7,50 34,6 29,4 24,5 34,6 66,2

04a_A Woning Otto Cluivinglaan 54 1,50 31,8 26,6 21,5 31,8 64,5

04a_B Woning Otto Cluivinglaan 54 5,00 33,3 28,0 23,0 33,3 65,2

04a_C Woning Otto Cluivinglaan 54 7,50 35,1 29,9 24,9 35,1 66,4

05a_A Woning Otto Cluivinglaan 47 1,50 29,5 24,2 19,6 29,6 62,4

05a_B Woning Otto Cluivinglaan 47 5,00 30,7 25,4 20,6 30,7 62,9

05a_C Woning Otto Cluivinglaan 47 7,50 32,1 26,9 22,0 32,1 64,0

06a_A Woning Snip 43 1,50 29,7 24,4 21,2 31,2 64,3

06a_B Woning Snip 43 5,00 31,5 26,1 24,1 34,1 66,0

06a_C Woning Snip 43 7,50 31,6 26,1 24,7 34,7 66,0

07a_A Woning Snip 24 1,50 32,9 27,6 25,2 35,2 68,2

07a_B Woning Snip 24 5,00 33,6 28,2 26,5 36,5 68,1

07a_C Woning Snip 24 7,50 34,1 28,5 27,6 37,6 68,3

07b_A Woning Snip 24 1,50 32,4 27,0 25,1 35,1 68,1

08a_A Woning Grutto 38 1,50 35,1 29,8 27,3 37,3 70,0

08a_B Woning Grutto 38 5,00 36,1 30,6 28,9 38,9 69,9

09a_A Woning Grutto 15/28 1,50 35,9 30,6 27,4 37,4 70,2

09a_B Woning Grutto 15/28 5,00 36,2 30,7 28,9 38,9 69,8

09b_A Woning Grutto 15/28 1,50 36,1 30,7 27,7 37,7 70,5

09b_B Woning Grutto 15/28 5,00 36,8 31,3 29,3 39,3 70,3

09b_C Woning Grutto 15/28 7,50 37,2 31,7 30,1 40,1 70,1

09b_D Woning Grutto 15/28 10,50 38,2 32,7 30,6 40,6 70,1

10a_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 41,7 36,5 30,5 41,7 73,2

10a_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 44,2 39,0 32,8 44,2 73,4

10b_A Woning Ter Borchlaan 1 1,50 41,9 36,6 32,9 42,9 75,1

10b_B Woning Ter Borchlaan 1 5,00 44,5 39,3 35,5 45,5 75,4

11a_A Woning Paterswoldseweg 829 1,50 23,6 18,5 12,5 23,6 56,6

11a_B Woning Paterswoldseweg 829 5,00 24,1 19,0 12,8 24,1 56,4

12a_A Woning Groningerweg 143 1,50 28,0 22,7 18,5 28,5 62,1

12a_B Woning Groningerweg 143 5,00 28,7 23,4 18,9 28,9 62,0

13a_A Woning Groningerweg 131 1,50 38,3 33,1 27,8 38,3 71,2

13a_B Woning Groningerweg 131 5,00 39,7 34,5 29,0 39,7 70,8

13b_A Woning Groningerweg 131 1,50 38,7 33,5 28,1 38,7 71,5

13b_B Woning Groningerweg 131 5,00 40,0 34,8 29,3 40,0 71,1

14a_A Woning Woltsingel 45 1,50 43,8 38,9 27,5 43,9 70,9

14a_B Woning Woltsingel 45 5,00 44,9 40,1 28,9 45,1 70,8

14a_C Woning Woltsingel 45 7,50 45,9 40,9 31,6 45,9 72,2

15a_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 40,8 35,8 28,4 40,8 71,6

15a_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 42,5 37,5 29,6 42,5 71,4

15a_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 43,2 38,1 30,6 43,2 71,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten Indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: L 788 supermarkt te Tynaarlo Indirecte hinder 2017

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

15b_A Woning Zweerdeneiland 5 1,50 41,3 36,4 25,8 41,4 69,8

15b_B Woning Zweerdeneiland 5 5,00 43,0 38,2 27,0 43,2 69,4

15b_C Woning Zweerdeneiland 5 7,50 43,4 38,5 28,2 43,5 69,5

16a_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 48,3 42,7 39,5 49,5 78,6

16b_A Onderwijsfunctie Borchsingel 41 1,50 48,4 42,9 39,6 49,6 78,7

16b_B Onderwijsfunctie Borchsingel 41 5,00 49,2 43,6 40,1 50,1 78,5

17a_A Grens bestemming wonen zuidzijde 1,50 54,8 49,8 43,7 54,8 83,2

17a_B Grens bestemming wonen zuidzijde 5,00 54,9 49,8 43,7 54,9 82,9

17a_C Grens bestemming wonen zuidzijde 7,50 54,5 49,4 43,3 54,5 82,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

08-02-2017 09:27:02Geomilieu V4.01
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1 Inleiding

Aan de Borchsingel in Eelderwolde wordt  een supermarkt gerealiseerd. In dit kader is eind

2015 in opdracht van de gemeente Tynaarlo door adviesbureau Roelofs een kruispuntanalyse

uitgevoerd van het kruispunt Borchsingel – Woltsingel - Ter Borchlaan. In dat onderzoek wordt

inzicht gegeven in de extra verkeersbewegingen als gevolg van de ontwikkelingen. Er zijn aan-

bevelingen gedaan voor de (her)inrichting van het kruispunt en de verkeersafwikkeling is onder-

zocht voor de huidige en toekomstige situatie. De gemeente Tynaarlo heeft Grontmij (nu

Sweco) gevraagd een second opinion uit te voeren. Grontmij heeft haar bevindingen gerappor-

teerd op 4 december 2015. In dat rapport wordt ingegaan op de effecten van de realisatie van

supermarkten aan de Borchsingel en wordt advies gegeven over de gewenste ontsluiting.

In voorgenoemde rapporten is uitgegaan van de realisatie van twee supermarkten: een full ser-

vice supermarkt en een discount supermarkt. De gemeente Tynaarlo heeft Sweco gevraagd

haar rapport te actualiseren met als uitgangspunt de realisatie van één grotere full service su-

permarkt in het laag/middellaag prijssegment.

Afbeelding 1: globale situering supermarktterrein, ontsluiting en plangebied voor verkeersanalyse

In afbeelding 1 is rood omkaderd de globale situering van het supermarktterrein weergegeven.

Er zijn nog geen omlijnde plannen voor de ontsluiting. Gedacht wordt aan een directe ontsluiting

op de Borchsingel. De precieze plaats van deze ontsluiting ligt nog niet vast. De plaats van de-

ze nieuwe ontsluiting ligt binnen het gele vlak zoals aangegeven in afbeelding 1. Als mogelijk-

heid is een ontsluiting tegenover de Woltsingel aangegeven. Op korte afstand oostelijk van de-

ze kruising liggen achtereenvolgens de Ter Borchlaan en de rotonde Groningerweg. Vanwege

de nabijheid van deze kruisingen dienen deze bij het in beeld brengen van de effecten van su-

permarkt op de verkeersafwikkeling in zowel de huidige als toekomstige situatie mee beoor-

deeld te worden. Een andere mogelijkheid is een meer westelijk gelegen ontsluiting van het su-

permarktterrein. Het plangebied voor het beschouwen van de verkeerssituatie is met de blauwe

stippellijn aangegeven.

In de volgende hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op de volgende zaken:

· hoofdstuk 2: verkeersstructuur;

· hoofdstuk 3: huidige situatie;

· hoofdstuk 4: toekomstige situatie;

· hoofdstuk 5: conclusies.
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2 Verkeersstructuur

2.1 Huidige wegenstructuur

De Borchsingel is een belangrijke ontsluitingsweg binnen de wijk Ter Borch. Het is in de huidige

situatie geen doorgaande verbinding. Al het verkeer dat in de huidige situatie op de Borchsingel

rijdt, heeft een herkomst of bestemming in Ter Borch.

De Borchsingel takt aan op de rotonde die op de Groningerweg ligt (ontsluiting richting Gronin-

gen/A7 en Paterswolde/A28). De wegen die op de Borchsingel aantakken zijn wegen van een

lagere orde. De maximumsnelheid op de Borchsingel bedraagt 50 km/h, de maximumsnelheid

op de overige wegen in Ter Borch bedraagt 30 km/h. De kruispunten met de Borchsingel zijn

voorrangskruispunten, de zijwegen zijn voorzien van een uitritconstructie.

Afbeelding 2: Huidige wegenstructuur Ter Borch
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2.2 Toekomstige wegenstructuur

De Borchsingel wordt in de toekomst aangesloten op de rotonde N372 nabij het P+R Hoogkerk.

Verkeer van en naar Ter Borch richting de A7 hoeft dan niet meer via de Paterswoldseweg te

rijden, maar kan gebruik maken van de Borchsingel. De functie van de Borchsingel verandert

niet. Het blijft de belangrijkste ontsluitingsweg van de wijk Ter Borch. Er ontstaat wel een door-

gaande verbinding tussen de A7 en de Groningerweg/Paterswoldseweg, waardoor mogelijk in

de toekomst ook een deel doorgaand verkeer op de Borchsingel rijdt wat geen herkomst of be-

stemming in Ter Borch heeft (zie ook hoofdstuk 4). De overige wegen in Ter Borch veranderen

niet qua functie en inrichting. De toekomstige wegenstructuur is in afbeelding 3 weergegeven.

Afbeelding 3: Toekomstige wegenstructuur Ter Borch

2.3 Fietsstructuur

Langs de Borchsingel ligt aan de oost- en noordzijde een vrijliggend fietspad dat in twee richtin-

gen wordt bereden. Dit fietspad vervult voornamelijk een functie voor de fietsers van en naar de

wijk Ter Borch. Het is de hoofdfietsroute van de wijk en het verbindt de wijk met de Groninger-

weg. Ook de Ter Borchlaan wordt door fietsers veel gebruikt. Aan de Borchsingel zijn basis-

scholen en kinderopvang/BSO gelegen, waardoor het fietspad ook veel gebruikt wordt door

schoolgaande kinderen en ouders. Het fietspad vervult ook een (recreatieve) functie richting de

Madijk / N372.

Het fietspad ligt langs de Borchsingel en fietsers op het fietspad hebben voorrang. De fietsers

die de Borchsingel oversteken (van en naar de Woltsingel), moeten voorrang verlenen aan het

verkeer op de Borchsingel. Op de kruisingen waar fietsers oversteken liggen middengeleiders,

waardoor de oversteek in twee keer gemaakt kan worden. Op de kruising Borchsingel - Wolt-

singel ligt  zowel aan de oost- als de westzijde van de kruising een fietsoversteek. Bromfietsers

maken gebruik van de rijbaan.
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Afbeelding 4: Fietsoversteken Borchsingel - Woltsingel

Tijdens observaties is gebleken dat een groot deel van de fietsers van de Woltsingel naar de

Ter Borchlaan of Groningerweg de kruising schuin over steekt en niet de oversteek via de mid-

dengeleider maakt. Dit heeft tijdens de observatie/telling niet tot gevaarlijke situaties geleid.

2.4 Voetgangers

Over de gehele lengte van de Borchsingel ligt tevens een voetpad. Doordat de scholen, kinder-

opvang en BSO aan de Borchsingel zijn gelegen, lopen er veel voetgangers (kinderen en ou-

ders) naar deze locatie. Kinderen die ten noorden van de Borchsingel wonen hoeven de Borch-

singel niet over te steken. Kinderen die ten zuiden van de Borchsingel wonen, moeten de Bor-

chsingel wel oversteken. Dit kan op twee locaties, namelijk ter hoogte van Zweerdeneiland en

de Woltsingel.
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3 Huidige situatie

3.1 Inrichting wegen

De inrichting van de kruispunten voldoet aan de landelijke richtlijnen van het CROW
1
. Er is dui-

delijk verschil tussen de gebiedsontsluitingsweg Borchsingel en de erftoegangswegen Ter

Borchlaan en Woltsingel. Voor het kruispunt met de Woltsingel liggen drempels die de snelheid

remmen en de attentiewaarde van de kruising verhogen (overstekende fietsers). Onderstaande

foto’s geven een beeld van de huidige weginrichting.

Afbeelding 5 Overzicht kruisingen Woltsingel, Ter Borchlaan

Afbeelding 6. Kruising Woltsingel

Afbeelding 7. Kruising Woltsingel

1 1
 De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,

Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Sinds 2004 is CROW niet langer een afkorting, maar een

eigen naam. Het CROW staat bekend als het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en open-

bare ruimte.
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3.2 Verkeersintensiteiten en –stromen

Etmaalintensiteiten
In onderstaande afbeelding staan de getelde etmaalintensiteiten op enkele wegen in Ter Borch

(bron: mechanische tellingen uitgevoerd door Roelofs in september 2015 in opdracht van de

gemeente Tynaarlo).

Afbeelding 8. Etmaalintensiteiten op werkdagen (verkeerstellingen van september 2015)

Kruispuntstromen
Om een juiste weergave van de huidige verkeerstromen te krijgen (zowel wat betreft aantallen

als richtingen), zijn gedurende het drukste uur in de ochtend en het drukste uur in de middag

kruispunttellingen uitgevoerd. Door deze feitelijke weergave van de verkeersstromen op de

kruispunten hoeven geen aannames te worden gedaan.

In november 2015 zijn twee kruispunttellingen uitgevoerd gedurende het drukste uur in de och-

tend en twee kruispunttellingen gedurende het drukste uur in de avond. Het drukste uur is afge-

leid van de mechanische tellingen die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd. Het drukste

uur in de ochtend is van 8.00 – 9.00 uur en het drukste uur in de avond van 17.00 – 18.00 uur.

In afbeeldingen 9, 10 en 11 zijn de resultaten van de kruispunttellingen weergegeven. De kruis-

puntstromen van onderstaande kruispunten zijn weergegeven. Hierbij zijn de kruispuntstromen

(gemotoriseerd verkeer) van de drukste teldagen gepresenteerd (worst-case situatie).

· T-kruispunt Borchsingel - Woltsingel

· T-kruispunt Borchsingel - Ter Borchlaan

· Samengevoegd kruispunt (4 armen) Borchsingel – Woltsingel - Ter Borchlaan

· Rotonde Borchsingel - Groningerweg

Bij de tellingen zijn ook fietsers geregistreerd. Die aantallen zijn meegenomen in de berekenin-

gen van de verkeersafwikkeling.
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 Afbeelding 9. Kruispuntstromen Borchsingel - Woltsingel
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 Afbeelding 10. Kruispuntstromen Borchsingel - Ter Borchlaan
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 Afbeelding 11. Kruispuntstromen rotonde Borchsingel - Groningerweg
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3.3 Berekeningen huidige verkeersafwikkeling

Er zijn twee methoden gebruikt om de verkeersafwikkeling op de kruispunten te berekenen,

namelijk methode Harders (Capacito) en Omni-X.

We hebben deze beide methoden gebruikt om maximale betrouwbaarheid van de uitkomsten te

borgen en omdat in Omni-X in tegenstelling tot Capacito (en veel andere berekeningsmetho-

den) ook fietsers in de berekeningen kunnen worden opgenomen. Ook geeft de methode Omni-

X inzicht in wachtrijlengtes (aantal wachtende voertuigen).

We hebben een berekening van de huidige situatie uitgevoerd, om een vergelijking te kunnen

maken met de toekomstige situatie.

Methode Harders (Capacito)
Voor de beoordeling van de verkeersafwikkeling op de kruising Borchsingel – Woltsingel - Ter

Borchlaan, is de methode Harders toegepast (met het programma Capacito van Trenso). Me-

thode Harders is een berekeningswijze waarmee een oordeel wordt gegeven over de verkeers-

afwikkeling op basis van wachttijden die bij een gegeven verkeersbelasting op een kruispunt

zonder verkeerslichten optreden. De berekening zijn in Capacito uitgevoerd voor het drukste

spitsuur.

In bijlage 1 zijn de uitkomsten van de Capacito berekeningen opgenomen. Uit de berekeningen

blijkt dat er in de huidige situatie geen onacceptabele wachttijden ontstaan op de kruispunten

Borchsingel - Woltsingel en Borchsingel - Ter Borchlaan. Dit is in overeenstemming met wat

geconstateerd is tijdens de tellingen / observaties. Ook op de rotonde Groningerweg – Borch-

singel blijken de huidige intensiteiten niet voor afwikkelingsproblemen te zorgen.

Methode Omni-X
In Omni-X zijn ook de fietsers op het voorrangsfietspad meegenomen in de berekening. De be-

rekeningen met Omni-X tonen vergelijkbare uitkomsten met de uitkomsten van Capacito. Zie

voor de resultaten van de Omni-X berekeningen bijlage 2.

3.4 Conclusie huidige situatie

In de huidige situatie doen zich geen knelpunten voor in de verkeersafwikkeling op de kruispun-

ten met de Borchsingel. De richtingen met de langste wachttijden zijn de Woltsingel en Ter

Borchlaan.



Toekomstige situatie

revisie 1

Pagina 14 van 25

4 Toekomstige situatie

4.1 Verkeersgeneratie supermarkt

De verkeersgeneratie van de full service supermarkt met een bruto vloeroppervlak van 3000 m
2

is bepaald met de “Rekentool verkeersgeneratie en parkeren” van het CROW. De verkeersge-

neratie bedraagt 4700 motorvoertuigen per dag.

Een supermarkt is tegenwoordig gemiddeld 12 uren per dag open. Volgens de theorie is bij bij-

na elke supermarkt op werkdagen een piek te zien in bezoekersaantallen rond 11.30 uur en

16.00 uur. Op zaterdag ligt de piek vaak tussen 11.00 en 12.00 uur (bron: “CROW-publicatie

272, Verkeersgeneratie voorzieningen”).

Uit door Grontmij uitgevoerd praktijkonderzoek (o.a. Haren, Grijpskerk, Uithuizen) blijkt de druk-

ste periode bij supermarkten veelal in de periode 14.00 – 18.00 uur te liggen. Uit deze praktijk-

onderzoeken blijkt dat in het spitsuur (17.00 – 18.00 uur) 12% van het etmaalverkeer van/naar

een supermarkt gaat. Voor de verdere toedeling van het supermarktverkeer op de wegen in Ter

Borch zijn deze praktijkgegevens als uitgangspunt gehanteerd.

4.2 Toekomstige verkeersintensiteiten en -stromen

In afbeelding 1 (hoofdstuk 1) is rood omkaderd de globale situering van het supermarktterrein

weergegeven. De precieze plaats van deze ontsluiting ligt nog niet vast. De plaats van deze

nieuwe ontsluiting ligt binnen het gele vlak zoals aangegeven in afbeelding 1.

Als mogelijkheid is een ontsluiting tegenover de Woltsingel aangegeven. Deze ontsluiting in

combinatie met de nabij gelegen Ter Borchlaan levert een complexe en onoverzichtelijk ver-

keerssituatie op (verschillende kruispunten komen dicht bij elkaar te liggen). Ontsluitingsvariant

A voorziet daarom in een ontsluiting van de supermarkt tegenover de Woltsingel in combinatie

met het verleggen van de Ter Borchlaan (conform ‘schets’ gemeente Tynaarlo).

In ontsluitingsvariant B blijven de kruispunten met de Ter Borchlaan en Woltsingel onveranderd

en is de ontsluiting van het supermarktterrein in westelijke richting opgeschoven. De verkeers-

afwikkeling van de toekomstige situatie is voor beide varianten (A en B) beoordeeld.

Afbeelding 12. Ontsluitingsvariant A Ontsluitingsvariant B
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4.2.1 Huidige situatie (2015) + extra verkeer supermarkt
In de onderstaande tabel is de verkeersgeneratie (motorvoertuigen per etmaal) voor verschil-

lende typen supermarkten weergegeven, uitgaande van 3.000 m
2
 bruto vloeroppervlak.

In dit rapport wordt uitgegaan van een full service supermarkt met een laag en middellaag prijs-

niveau. De verkeersgeneratie van een full service supermarkt met een hoog en middelhoog

prijsniveau ligt circa 15% lager en die van een discountsupermarkt 3% lager. Door uit te gaan

van een full service supermarkt in het lagere prijssegment met een omvang van het als maxi-

mum gestelde 3000 m2 bvo wordt in dit rapport een worst-case scenario beoordeeld.

Type supermarkt Prijssegment Verkeersgeneratie

Full service supermarkt Laag en middellaag 4.700 100%

Full service supermarkt Hoog en middelhoog 4.000 85%

Discount supermarkt Laag 4.600 97%

In het ASVV 2012 van het CROW zijn de in de tabel opgenomen typen supermarkt als volgt

gedefinieerd:

Discountsupermarkt
Dit is een supermarkt die zich kenmerkt door een relatief laag prijsniveau. Het serviceniveau is
laag en het assortiment beperkt. Supermarkten die tot dit type behoren, zijn bijvoorbeeld Aldi en
Lidl.

Full service supermarkt (laag en middellaag prijsniveau)
Dit is een supermarkt die zich kenmerkt door een relatief laag prijsniveau. Het serviceniveau is
van een middenniveau en het assortiment is uitgebreid. Dit soort supermarkten heeft speciale
afdelingen voor vlees, kaas en brood. De verkoopvloeroppervlakte is vaak groter dan 1.000 m²
wvo. Supermarkten die binnen dit type vallen zijn bijvoorbeeld Nettorama, C1000 en Jumbo.

Full service supermarkt (middelhoog en hoog prijsniveau)
Dit is een supermarkt die zich kenmerkt door een relatief hoog prijsniveau. Ook het serviceni-
veau is van een hoog niveau en het assortiment is (soms zeer) uitgebreid. Dit soort supermark-
ten heeft speciale afdelingen voor vlees, kaas en brood. Het verkoopvloeroppervlakte is vaak
groter dan 1.000 m² wvo. Supermarkten die tot dit type behoren, zijn bijvoorbeeld Plus en Albert
Heijn.

In afbeelding 13 is de geschatte verdeling van herkomsten van de supermarktbezoekers weer-

gegeven. Deze schatting is gedaan aan de hand van aantallen (toekomstige) woningen in de

wijken en een deel van Groningen - Zuid dat naar verwachting ook hier haar boodschappen zal

gaan doen. In afbeelding 13 is ook het stedenbouwkundig plan van Ter Borch weergegeven om

een beeld te geven van de woningaantallen in de verschillende delen (richtingen). Een groot

deel van de bezoekers komt uit Groningen zuid en een vergelijkbaar deel komt uit het noordelijk

deel van Ter Borch (hier worden de komende jaren nog huizen bijgebouwd). Het zuidelijk deel

van Ter Borch is kleiner en daardoor zal het aandeel supermarktbezoekers uit dit deel ook klei-

ner zijn. Volgens de geschatte percentages en de aangegeven verkeersgeneratie komen

van/naar de Borchsingel West circa 1.880 motorvoertuigen per etmaal, van en naar de Woltsin-

gel circa 940 motorvoertuigen per etmaal en van en naar de Borchsingel Oost/rotonde Gronin-

gerweg circa 1.880 motorvoertuigen per etmaal naar de supermarkt.
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Afbeelding 13. Geschatte herkomsten supermarktbezoekers

De extra verkeersstromen (verkeersgeneratie supermarkt) zijn bij de huidige verkeerstromen

opgeteld.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

· uit parkeeronderzoeken en verkeerstellingen elders (o.a. Haren, Grijpskerk, Uithuizen) blijkt

dat de drukste periode bij supermarkten ligt in de periode 14.00 – 18.00 uur;

· uit dit onderzoek blijkt dat in het spitsuur (17.00 – 18.00 uur) 12% van het etmaalverkeer

van/naar een supermarkt gaat;

· voor de supermarkt aan de Borchsingel gaat het om 12% van 4700 = circa 570 motorvoer-

tuigen in het spitsuur (17.00 – 18.00 uur);

· van/naar de Borchsingel West komen circa 230 motorvoertuigen per spitsuur, van/naar de

Woltsingel komen circa 110 motorvoertuigen per spitsuur en van/naar de Groningerweg ko

· men circa 230 motorvoertuigen per spitsuur;

· het blijkt dat het supermarktbezoek gedurende de ochtendspits gering is. De grootste druk

komt te liggen in de middag(spits) en deze spits wordt derhalve als maatgevend gezien.

De extra verkeersstroom is verwerkt in afbeeldingen 14 en 15.

40%

40%

20%
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Afbeelding 14. Huidige intensiteiten + supermarkt ontsluitingsvariant A
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Afbeelding 15. Huidige intensiteiten + supermarkt ontsluitingsvariant B



Toekomstige situatie

revisie 1

Pagina 19 van 25

4.2.2 Toekomstige situatie (2030) + aantakking N372 + extra verkeer supermarkt
De Borchsingel wordt in de toekomst aangesloten op de rotonde N372 nabij het P+R Hoogkerk.

Daardoor ontstaat een verbinding richting het westen, die in de huidige situatie niet bestaat. In

onderstaande tabel zijn de etmaalintensiteiten weergegeven (afkomstig uit het model: Gronin-

genPlus2014) van de belangrijkste wegvakken in/rondom Ter Borch.

Onderstaande afbeeldingen zijn afkomstig uit de notitie “Effecten aansluiten Ter Borch op A7”

(kenmerk Tyb002\Ksg, d.d. 3 november 2015)

Afbeelding 16. Effecten aansluiten Ter Borch op A7

Door de aansluiting van de Borchsingel op de N372 en de ontwikkeling van woningen en voor-
zieningen in de wijk zullen de etmaalintensiteiten op de Borchsingel toenemen. Een (lichte) af-
name wordt verwacht op de Groningerweg. Door de ontwikkelingen gaan ook de kruispuntstro-
men op het kruispunt Borchsingel - Woltsingel veranderen. In onderstaande tabel zijn de inten-
siteiten van 2015 uitgezet tegen de intensiteiten van 2030. Dit is gedaan voor de Borchsingel en
de Woltsingel. Het blijkt dat de intensiteiten in oost-west richting op de Borchsingel toenemen
met een factor 2.1. De Woltsingel aan de zuidzijde neemt toe met factor 1.4.
Aangenomen wordt dat de Woltsingel ter hoogte van de Borchsingel toeneemt met een factor
1.2. Dit omdat een groot deel van de woningen in dit deel reeds gerealiseerd is. Aan de Ter
Borchlaan vindt geen ontwikkeling van woningen plaats en daarom wordt hierover geen groei-
factor gehanteerd.

Wegvak Telling 2015 Verkeersmodel 2030 Groeifactor

Borchsingel West 1.850 3.800 2,1

Borchsingel t.h.v. school 2.500 5.300 2,1

Borchsingel t.h.v. rotonde 3.210 5.700 1,8

Woltsingel (zuid) 500 700 1,4

Woltsingel (noord) 740 900 1,2

Groeifactor intensiteiten 2015 ten opzichte van 2030

Om de kruispuntstromen voor 2030 te bepalen, zijn de verkeersstromen van 2015 vermenigvul-
digd met bovenstaande groeifactoren. Dus de verkeersstromen van/naar de Woltsingel zijn
vermenigvuldigd met factor 1,2 en de verkeerstroom op de Borchsingel (oost-west) met factor
2,1. De verkeersstromen van/naar de supermarkt zijn hier bij opgeteld. In afbeeldingen 17 en 18
zijn de verkeersstromen van 2030 + supermarkt weergegeven.
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Afbeelding 17.  Intensiteiten 2030  + supermarkt ontsluitingsvariant A
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Afbeelding 18. Intensiteiten 2030  + supermarkt ontsluitingsvariant B
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4.3 Berekeningen toekomstige verkeersafwikkeling

Er zijn twee manieren gebruikt om de verkeersafwikkeling op de kruispunten te beoordelen,

namelijk methode Harders (Capacito) en Omni-x. Deze beoordeling is uitgevoerd voor de vol-

gend scenario’s:

· Huidige verkeerssituatie 2015 + supermarkt

· Toekomstige verkeerssituatie 2030 + supermarkt

4.3.1 Huidige situatie (2015) + extra verkeer supermarkt

Methode Harders (Capacito)
Het blijkt dat de wachttijden ten opzichte van de huidige situatie enigszins toenemen op de

Woltsingel en op de Ter Borchlaan / ontsluiting supermarkt. Deze toename is dusdanig dat er

geen onacceptabele wachttijden (meer dan 20 seconden) ontstaan. Dit geldt zowel voor ontslui-

tingsvariant A als ontsluitingsvariant B.

Methode Omni-X
Bij de berekening met Omni-X blijkt ook dat de wachttijden acceptabel zijn en ruim onder de 20

seconden blijven. Dit geldt zowel voor ontsluitingsvariant A als ontsluitingsvariant B.

4.3.2 Toekomstige situatie 2030 + extra verkeer supermarkt

Methode Harders (Capacito)

“Ontsluitingsvariant A”

Door een toename van de intensiteit nemen de wachttijden in 2030 (met supermarkt) nog meer

toe. In ontsluitingsvariant A is er voor het verkeer op de Borchsingel geen probleem (dit verkeer

heeft voorrang). De wachttijden op de Woltsingel nemen toe, maar zijn nog acceptabel. De

wachttijden van het verkeer vanaf de Ter Borchlaan / supermarkt nemen toe tot boven 20 se-

conden in de avondspitsperiode.

De uitkomst van methode Harders ten aanzien van de wachttijd op deze tak van de kruising is

gekwalificeerd als “onacceptabel”. Door de lange wachttijd ontstaat het risico dat automobilisten

meer risico gaan nemen bij het oprijden van de Borchsingel.

“Ontsluitingsvariant B”

In ontsluitingsvariant B is er voor het verkeer op de Borchsingel geen probleem met de ver-

keersafwikkeling. De wachttijden van het verkeer vanaf de supermarkt neemt toe tot boven de

20 seconden in de avondspitsperiode. De wachttijden op de Woltsingel nemen toe tot 15 se-

conden en zijn daarmee acceptabel.

Methode Omni-X

“Ontsluitingsvariant A”

De wachttijden nemen in 2030 toe ten opzichte van de huidige situatie. Op alle takken blijven de

wachttijden onder de 20 seconden grens, behalve op de tak Ter Borchlaan / supermarkt. Hier

ontstaan maximale wachttijden van 40 seconden. De maximale wachtrij is op dat moment vier

voertuigen.

“Ontsluitingsvariant B”

Ook met de berekening met Omni-X blijkt dat de maximale wachttijden bij ontsluitingsvariant B

beduidend lager zijn dan bij ontsluitingsvariant A.  De maximale wachttijden zijn 17 seconden

(op de tak van de supermarkt) en daarmee minder dan de helft van de maximale wachttijden in

ontsluitingsvariant A en onder de 20 seconden grens. De wachtrijen zijn kort. De wachttijden

voor het verkeer vanaf de supermarkt zijn acceptabel.
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In onderstaande tabel zijn de wachttijden van de verschillende scenario’s weergegeven.

Hierbij is de wachttijd voor iedere tak aangeduid in seconden. In bijlage 1 t/m 6 zijn uitgebreide-

re tabellen opgenomen. De uitkomsten van het programma Capacito geven een bepaalde

bandbreedte aan (en geen exacte wachttijd). Omni-X geeft een exacte wachttijd en tevens de

lengte van de wachtrij.

 Wachttijden per wegvak

Voorgaande uitkomsten laten enkele verschillen zien tussen de resultaten van de berekeningen

met Capacito en Omni-x. De uitkomsten van Omni-x zijn gedetailleerder dan Capacito en leve-

ren behalve inzicht in de wachttijden ook inzicht in de wachtrijlengtes. Maatgevend voor de be-

oordeling van de verkeersafwikkeling zijn de wachttijden voor het verkeer vanaf de supermarkt.

Voor alle overige richtingen geldt dat de verkeersafwikkeling in alle situaties acceptabel is.

Duidelijk is dat ontsluitingsvariant A (met een ontsluiting van de supermarkt via een 4-taks

kruispunt ter hoogte van de Woltsingel) leidt tot te hoge wachttijden voor verkeer vanaf de su-

permarkt en daarmee tot een onacceptabele verkeersafwikkeling.

Wat betreft de uitkomsten van ontsluitingsvariant B (met een meer westelijk gelegen ontsluiting

van de supermarkt via een 3-taks kruispunt) wordt geconcludeerd dat de wachttijden vanaf de

supermarkt naar de Borchsingel rond de maximaal wenselijke 20 seconden ligt. De uitkomst

van Capacito ligt voor deze richting aan de onderkant van de categorie >20 seconden. Omni-x

levert een uitkomst van 17 seconden. Gegeven het feit dat de uitkomsten korte wachtrijen van

verkeer vanaf de supermarkt laten zien, wordt de verkeersafwikkeling als acceptabel beoor-

deeld.

De verkeerafwikkeling is bepaald voor de worst-case scenario: een full service supermarkt in

het laag en middellaag prijssegment met een omvang van 3.000 m
2
 bvo. Een supermarkt in een

middelhoog tot hoog prijssegment en een discount supermarkt heeft een lagere verkeersgene-

ratie. De genoemde 3.000 m2 bvo is wat er maximaal op de locatie gerealiseerd mag worden.
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5 Conclusies

In dit rapport zijn de effecten beschreven van de ontwikkeling van een supermarkt aan de Bor-

chsingel in Ter Borch. De ontsluiting van deze supermarkt staat nog niet vast. Daarom zijn in dit

rapport twee varianten voor de ontsluiting beoordeeld:

· A - een ontsluiting op de Borchsingel tegenover de Woltsingel, er hierbij vanuit gaande dat

de Ter Borchlaan gecombineerd wordt met deze nieuwe aansluiting ten noorden van de

Borchsingel. Dit omdat anders een onoverzichtelijke verkeerssituatie ontstaat door twee

aansluitingen vlak bij elkaar (ontsluiting supermarkt en aansluiting Ter Borchlaan);

· B - een meer westelijk gelegen ontsluiting op de Borchsingel, buiten de directe invloedssfeer

van de Ter Borchlaan en Woltsingel.

Om de Ter Borchlaan  te kunnen combineren met de ontsluiting van de supermarkt en tegen-

over de Woltsingel aan te sluiten op de Borchsingel, is verlegging van het tracé  nodig. Kijkend

naar de groenstructuur langs de Ter Borchlaan en het (historische) karakter van deze laan, is

het sterk de vraag of het vanuit ruimtelijk perspectief wenselijk is om het tracé van de  Ter

Borchlaan richting de aansluiting met de Borchsingel te veranderen.

In de huidige situatie is de verkeersafwikkeling op de Borchsingel goed. Dit blijkt uit observaties

en uit de berekeningen. De berekeningen van de huidige situatie, vermeerderd met het extra

verkeer als gevolg van de ontwikkeling van de supermarkt, leiden tot een toename van wachttij-

den op de richtingen Woltsingel en Ter Borchlaan met enkele seconden. De verkeersafwikke-

ling wordt in de situatie met huidige verkeersbelasting, vermeerderd met het supermarktverkeer

beoordeeld als goed. Dit geldt zowel voor ontsluitingsvariant A met ontsluiting tegenover de

Woltsingel als ontsluitingsvariant B met de meer westelijk gelegen ontsluiting.

Uit de berekeningen van de toekomstige verkeersbelasting in 2030 met de realisatie van de

supermarkt blijkt dat de verkeersafwikkeling van ontsluitingsvariant A onvoldoende is. De

wachttijden op de Ter Borchlaan/uitrit supermarkt lopen op tot 40 seconden en worden daarmee

gekwalificeerd als onacceptabel. De lengte van de maximale wachtrij bedraagt vier voertuigen.

Uit de berekeningen van de toekomstige verkeersbelasting in 2030 met de realisatie van de

supermarkt wordt geconcludeerd dat de verkeersafwikkeling van ontsluitingsvariant B accepta-

bel is. De berekening van de toekomstige situatie, vermeerderd met het extra verkeer als ge-

volg van de ontwikkeling van de supermarkt, leiden tot een maximale wachttijd op de uitrit su-

permarkt van rond de 20 seconden. De wachtrijen zijn kort.

Conclusies en aanbevelingen op basis van het uitgevoerde onderzoek:

· Het is niet wenselijk om de ontsluiting van de supermarkt tegenover de Woltsingel te realise-

ren in combinatie met het handhaven van de huidige aansluiting van de Ter Borchlaan. Dit

leidt tot een complexe en onoverzichtelijke verkeersituatie.

· Uit de beoordeling van de toekomstige verkeersafwikkeling blijkt dat ontsluitingsvariant A

met ontsluiting tegenover de Woltsingel leidt tot onacceptabele wachttijden, waardoor het ri-

sico bestaat dat automobilisten meer risico gaan nemen bij het oprijden van de Borchsingel.

· Uit de beoordeling van de toekomstige verkeersafwikkeling blijkt dat een westelijk gelegen

ontsluiting (ontsluitingsvariant B) goed kan functioneren. Aanpassing van de overige aanslui-

tingen is niet nodig als gevolg van de ontwikkeling van de supermarkt.

· Ontsluitingsvariant B zorgt voor een eenvoudige en overzichtelijke verkeerssituatie.

· Aanbevolen wordt het supermarktterrein via de ontsluitingsvariant B te ontsluiten.

· Het is wenselijk om deze westelijke ontsluiting op dezelfde wijze vorm te geven als de uitrit

van de Ter Borchlaan.
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Kruispunt Borchsingel-Woltsingel – ochtend

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: w w w .trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Borchsingel-Bakkerslaan

Arm 1: Borchsingel

Arm 2: Bakkerslaan

Arm 3: Borchsingel

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur ochtend

Richting 2: 125 pae/uur

Richting 3: 11 pae/uur

Richting 4: 52 pae/uur

Richting 6: 36 pae/uur

Richting 7: 9 pae/uur

Richting 8: 263 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

11

47

33

950

741

741

939

661

661

0 sec.

0 sec.

0 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8
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Kruispunt Borchsingel-Woltsingel - avond

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: w w w .trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Borchsingel-Bakkerslaan

Arm 1: Borchsingel

Arm 2: Bakkerslaan

Arm 3: Borchsingel

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur avond

Richting 2: 189 pae/uur

Richting 3: 65 pae/uur

Richting 4: 21 pae/uur

Richting 6: 7 pae/uur

Richting 7: 13 pae/uur

Richting 8: 111 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

65

19

6

1070

879

879

1005

854

854

0 sec.

0 sec.

0 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8
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Kruispunt Borchsingel-Ter Borchlaan - ochtend

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: w w w .trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Borchsingel-Bakkerslaan

Arm 1: Borchsingel West

Arm 2: Ter Borchlaan

Arm 3: Borchsingel Oost

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur ochtend

Richting 2: 306 pae/uur

Richting 3: 9 pae/uur

Richting 4: 18 pae/uur

Richting 6: 15 pae/uur

Richting 7: 19 pae/uur

Richting 8: 136 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

9

16

14

1050

716

716

1041

686

686

0 sec.

0 sec.

0 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8



Bijlage 1  : Verkeersafwikkeling 2015 (Capacito) (Vervolg 3)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Ter Borchlaan - avond

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: w w w .trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Borchsingel-Bakkerslaan

Arm 1: Borchsingel West

Arm 2: Ter Borchlaan

Arm 3: Borchsingel Oost

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur avond

Richting 2: 126 pae/uur

Richting 3: 6 pae/uur

Richting 4: 4 pae/uur

Richting 6: 14 pae/uur

Richting 7: 14 pae/uur

Richting 8: 254 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

6

4

13

950

624

624

944

607

607

0 sec.

0 sec.

0 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8



Bijlage 1  : Verkeersafwikkeling 2015 (Capacito) (Vervolg 4)

revisie 1

Rotonde Borchsingel-Groningerweg - ochtend

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: www.trenso.nl

Rotondemodel Brilon/Stuwe

Omschrijving rotonde:

Borchsingel-Groningerweg

Arm 2: Groningerweg

Arm 3: Borchsingel

Arm 4: Groningerweg

DIMENSIE

Aantal rijstroken op toerit arm 2: 1

Aantal rijstroken op toerit arm 3: 1

Aantal rijstroken op toerit arm 4: 1

Aantal rijstroken op rotonde: 1

INTENSITEITEN

Ochtendspits (drukste uur)

Richting 5: 383 pae/uur

Richting 6: 39 pae/uur

Richting 7: 123 pae/uur

Richting 9: 198 pae/uur

Richting 10: 116 pae/uur

Richting 11: 131 pae/uur

BEREKENING

Arm Intensiteit

rotonde

Intensiteit

toerit

Capaciteit

toerit

I/C-

verhouding

Gemiddelde

wachtrij

Gemiddelde

wachttijd

Arm 2

Arm 3

Arm 4

198

131

39

422

321

247

940

988

1058

0,45

0,32

0,23

0 pae

0 pae

0 pae

3 sec.

2 sec.

1 sec.

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Gemiddelde wachttijd (kenwaarde) Acceptabel

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>50 sec.

40 sec.

30 sec.

20 sec.

15 sec.

10 sec.

0 sec.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

Arm 2

Arm 3

Arm 4

5
6

7
9

10
11



Bijlage 1  : Verkeersafwikkeling 2015 (Capacito) (Vervolg 5)

revisie 1

Rotonde Borchsingel-Groningerweg - avond

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: www.trenso.nl

Rotondemodel Brilon/Stuwe

Omschrijving rotonde:

Borchsingel-Groningerweg

Arm 2: Groningerweg

Arm 3: Borchsingel

Arm 4: Groningerweg

DIMENSIE

Aantal rijstroken op toerit arm 2: 1

Aantal rijstroken op toerit arm 3: 1

Aantal rijstroken op toerit arm 4: 1

Aantal rijstroken op rotonde: 1

INTENSITEITEN

Avondspits (drukste uur)

Richting 5: 181 pae/uur

Richting 6: 77 pae/uur

Richting 7: 61 pae/uur

Richting 9: 79 pae/uur

Richting 10: 191 pae/uur

Richting 11: 417 pae/uur

BEREKENING

Arm Intensiteit

rotonde

Intensiteit

toerit

Capaciteit

toerit

I/C-

verhouding

Gemiddelde

wachtrij

Gemiddelde

wachttijd

Arm 2

Arm 3

Arm 4

79

417

77

258

140

608

1027

799

1029

0,25

0,18

0,59

0 pae

0 pae

1 pae

1 sec.

1 sec.

5 sec.

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Gemiddelde wachttijd (kenwaarde) Acceptabel

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>50 sec.

40 sec.

30 sec.

20 sec.

15 sec.

10 sec.

0 sec.

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

Arm 2

Arm 3

Arm 4

5
6

7
9

10
11



revisie 1

Bijlage 2

Verkeersafwikkeling 2015 (Omni-X)



Bijlage 2  : Verkeersafwikkeling 2015 (Omni-X)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Woltsingel - avond



Bijlage 2  : Verkeersafwikkeling 2015 (Omni-X)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Ter Borchlaan - avond



revisie 1

Bijlage 3

Verkeersafwikkeling 2015+supermarkt (Capacito)



Bijlage 3  : Verkeersafwikkeling 2015+supermarkt (Capacito)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Woltsingel-Ter Borchlaan - avond (ontsluitingsvariant A)

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Huidige intensiteiten + supermarkt

Arm 1: Borchsingel

Arm 2: Woltsingel

Arm 3: Borchsingel

Arm 4: Ter Borchlaan / supermarkt

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 4: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur avond

Richting 1: 129 pae/uur

Richting 2: 189 pae/uur

Richting 3: 65 pae/uur

Richting 4: 20 pae/uur

Richting 5: 56 pae/uur

Richting 6: 7 pae/uur

Richting 7: 13 pae/uur

Richting 8: 106 pae/uur

Richting 9: 120 pae/uur

Richting 10: 119 pae/uur

Richting 11: 55 pae/uur

Richting 12: 129 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

5

6

9

10

11

12

65

18

51

6

120

108

50

117

1070

467

467

467

890

483

483

483

1005

392

392

392

770

208

208

208

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

<15 sec.

0 sec.

15 sec.

15 sec.

15 sec.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

Arm 4

1

2

3

456

7

8

9

10 11 12



Bijlage 3  : Verkeersafwikkeling 2015+supermarkt (Capacito) (Vervolg 1)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Supermarkt - avond  (ontsluitingsvariant B)

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Huidige intensiteiten + supermarkt

Arm 1: Borchsingel

Arm 2: Supermarkt

Arm 3: Borchsingel

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur avond

Richting 2: 124 pae/uur

Richting 3: 115 pae/uur

Richting 4: 115 pae/uur

Richting 6: 170 pae/uur

Richting 7: 170 pae/uur

Richting 8: 200 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

116

105

155

850

560

560

734

300

300

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8



Bijlage 3  : Verkeersafwikkeling 2015+supermarkt (Capacito) (Vervolg 2)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Woltsingel - avond  (ontsluitingsvariant B)

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Huidige intensiteiten + supermarkt

Arm 1: Borchsingel

Arm 2: Woltsingel

Arm 3: Borchsingel

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur avond

Richting 2: 308 pae/uur

Richting 3: 65 pae/uur

Richting 4: 21 pae/uur

Richting 6: 62 pae/uur

Richting 7: 68 pae/uur

Richting 8: 226 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

65

19

56

930

458

458

865

383

383

0 sec.

<15 sec.

<15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8



revisie 1

Bijlage 4

Verkeersafwikkeling 2015+supermarkt (Omni-X)



Bijlage 4  : Verkeersafwikkeling 2015+supermarkt (Omni-X)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Woltsingel-Ter Borchlaan/supermarkt - avond
(ontsluitingsvariant A)



Bijlage 4  : Verkeersafwikkeling 2015+supermarkt (Omni-X) (Vervolg 1)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-supermarkt - avond  (ontsluitingsvariant B)



Bijlage 4  : Verkeersafwikkeling 2015+supermarkt (Omni-X) (Vervolg 2)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Woltsingel - avond (ontsluitingsvariant B)



revisie 1

Bijlage 5

Verkeersafwikkeling 2030+supermarkt (Capacito)



Bijlage 5  : Verkeersafwikkeling 2030+supermarkt (Capacito)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Woltsingel-Ter Borchlaan/supermarkt - avond
(ontsluitingsvariant A)

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

2030 intensiteiten + supermarkt

Arm 1: Borchsingel

Arm 2: Woltsingel

Arm 3: Borchsingel

Arm 4: Ter Borchlaan / supermarkt

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 4: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur avond

Richting 1: 129 pae/uur

Richting 2: 397 pae/uur

Richting 3: 78 pae/uur

Richting 4: 24 pae/uur

Richting 5: 56 pae/uur

Richting 6: 8 pae/uur

Richting 7: 16 pae/uur

Richting 8: 223 pae/uur

Richting 9: 120 pae/uur

Richting 10: 119 pae/uur

Richting 11: 55 pae/uur

Richting 12: 129 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

5

6

9

10

11

12

78

22

51

7

120

108

50

117

970

303

303

303

730

300

300

300

892

223

223

223

610

25

25

25

0 sec.

15 sec.

15 sec.

15 sec.

0 sec.

>20 sec.

>20 sec.

>20 sec.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

Arm 4

1

2

3

456

7

8

9

10 11 12



Bijlage 5  : Verkeersafwikkeling 2030+supermarkt (Capacito) (Vervolg 1)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-supermarkt - avond (ontsluitingsvariant B)

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

2030 intensiteiten + supermarkt

Arm 1: Borchsingel

Arm 2: Supermarkt

Arm 3: Borchsingel

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur avond

Richting 2: 244 pae/uur

Richting 3: 115 pae/uur

Richting 4: 115 pae/uur

Richting 6: 170 pae/uur

Richting 7: 170 pae/uur

Richting 8: 409 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

116

105

155

690

367

367

574

107

107

<15 sec.

>20 sec.

>20 sec.

Ja

Nee

Nee

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd

Matige wachttijd

Kleine wachttijd

Bijna geen wachttijd

Geen wachttijd

>20 sec.

20 sec.

15 sec.

<15 sec.

0 sec.

<0

50

100

150

200

400

>600

<0

0-75

76-125

126-175

176-250

251-600

>600

Arm 1

Arm 2

Arm 3

2

3

46

7

8



Bijlage 5  : Verkeersafwikkeling 2030+supermarkt (Capacito) (Vervolg 2)

revisie 1

Kruispunt Borchsingel-Woltsingel - avond (ontsluitingsvariant B)

Capacito 1.9 Bijlage 1
Licentie: Grontmij Verkeersberekening

Capacito, Copyright © 1999-2014 Trenso: www.trenso.nl

Capaciteitsberekening met methode Harders

Omschrijving kruispunt:

Huidige intensiteiten + supermarkt

Arm 1: Borchsingel

Arm 2: Woltsingel

Arm 3: Borchsingel

DIMENSIE

Linksafslaand verkeer rijdt voor elkaar langs

Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): 50 km/u

Voorrangsregeling op de zijweg(en): B6 RVV: verleen voorrang

Helling arm 1: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Helling arm 2: De weg ligt 2% hoger dan het kruispunt

Helling arm 3: De weg ligt even hoog als het kruispunt

Geen richtingen met een eigen rijstrook

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 1 naar 3: 1

Aantal rechtdoorgaande rijstroken van arm 3 naar 1: 1

INTENSITEITEN

Drukste uur avond

Richting 2: 516 pae/uur

Richting 3: 78 pae/uur

Richting 4: 25 pae/uur

Richting 6: 63 pae/uur

Richting 7: 71 pae/uur

Richting 8: 343 pae/uur

BEREKENING

Richting Intensiteit

pae/u

Gecor. cap.

pae/u

Restcap.

pae/u

Wachttijd Acceptabel

3

4

6

78

23

57

810

315

315

732

235

235

0 sec.

15 sec.

15 sec.

Ja

Ja

Ja

GRENSWAARDEN

Grootte van de wachttijd Restcap. kenwaarde Restcap. grenzen

Overbelasting

Erg lange wachttijd

Lange wachttijd
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1 Inleiding 

De gemeente Tynaarlo is enkele jaren bezig met de ontwikkeling van de wijk Ter Borch 
en het bedrijventerrein businesspark Ter Borch binnen de kaders van het bestemmings-
plan uit 2004 en het Masterplan Ter Borch 2002. Een deel van de wijk is op dit moment 
gereed. Een ander deel moet nog worden gebouwd. De plannen voor dit te bebouwen 
gebied ten opzichte van de eerdere onderzoeken zijn gewijzigd. De grootste veranderin-
gen zijn de bouw van een creatorium in plaats van woningen en de vestiging van super-
markten in het entreegebied. Daarnaast wordt volgens planning de Borchsingel in 2016 
doorgetrokken en aangesloten op de A7 via het transferium bij Hoogkerk. Deze ontwik-
kelingen zijn aanleiding om de verkeersberekeningen uit het verkeersonderzoek van 
2003 opnieuw uit te voeren. 
Om te onderzoeken wat de effecten van het verder ontwikkelen van de wijk Ter Borch 
en de aansluiting op de A7 zijn, is een verkeersmodel ingezet. Er is gebruik gemaakt van 
het meest recente model voor de gemeente Groningen: GroningenPlus2014.  
In dit model is zowel voor het basisjaar 2012 als voor het prognosejaar 2030 een aantal 
aanpassingen gedaan, waardoor het model voor de wijk Ter Borch beter de werkelijkheid 
beschrijft. Deze aanpassingen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2. 
Hierna is voor 2012 een situatie met en zonder aansluiting A7 uitgerekend en voor 2030 
een nieuwe situatie, uiteraard met de aansluiting op de A7. Er is voor gekozen om ook in 
2012 een fictieve situatie met aansluiting op de A7 door te rekenen, omdat dan het  
Julianaplein nog in de Ring Zuid aanwezig is. Aangezien de drukte op het Julianaplein  
ervoor zorgt dat verkeer andere routes kiest, kan met een dergelijke fictieve variant  
inzichtelijk worden gemaakt hoeveel doorgaand verkeer gebruik wil maken van de 
nieuwe infrastructuur. Om dit nader te analyseren, is voor de situaties 2012 met aanslui-
ting en 2030 berekend hoeveel van het verkeer een herkomst of bestemming heeft in de 
wijk Ter Borch. Deze resultaten zijn terug te vinden in hoofdstuk 3. 
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De komende jaren worden in het kader van de werkzaamheden van Aanpak Ring Zuid de 
nodige verkeersproblemen verwacht op de Ring Zuid van Groningen. Dit zou ertoe  
kunnen leiden dat meer doorgaand verkeer door de wijk Ter Borch gaat rijden. Aangezien 
er qua fasering, overlast en bijbehorende maatregelen nog weinig bekend is, wordt in 
hoofdstuk 4 beredeneerd of dit een aannemelijk scenario is. 
  

2 Uitgangspunten 

Om ervoor te zorgen dat het verkeersmodel in de basis goed is, is ervoor gekozen om de 
zone-indeling te verfijnen en om de intensiteiten van het model te kalibreren aan tel-
waarden. Voor deze kalibratieslag zijn tellingen uitgevoerd op een zestal locaties. In  
figuur 2.1 zijn de tellocaties en de telwaarden weergegeven. 

 
Figuur 2.1: Locaties telpunten en getelde waarden (motorvoertuigen per etmaal) 
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Na kalibratie zijn de verkeersintensiteiten (afgerond op 100-tallen) die in figuur 2.2  
worden weergegeven, berekend voor de omgeving van Ter Borch. In de bijlage is een  
afbeelding van een groter gebied opgenomen. 
 

 
Figuur 2.2: Intensiteiten basisjaar Ter Borch (motorvoertuigen per etmaal) 
 
 
In tabel 2.1 zijn de telwaarden en de berekende intensiteiten weergegeven. Voor de  
berekende intensiteiten worden tussen haakjes de niet-afgeronde waarden weergege-
ven. Deze berekende waarden sluiten erg goed aan bij de getelde waarden, maximaal 
4% afwijking. Hiermee geeft het model een goed beeld van de werkelijkheid. 
 
locatie berekend geteld verschil 

Borchsingel richting Otto Cluivinglaan 900 (899) 923 -3% 

Borchsingel richting Zweerdeneiland 900 (910) 930 -2% 

Borchsingel 2 richting Zweerdeneiland 1.200 (1.238) 1.257 -1% 

Borchsingel 2 richting Woltsingel 1.200 (1.218) 1.249 -3% 

Borchsingel 3 richting Ter Borchlaan 1.600 (1.614) 1.637 -1% 

Borchsingel 3 richting Groningerweg 1.600 (1.601) 1.566 2% 

Woltsingel richting Borchsingel 400 (359) 360 0% 

Woltsingel richting Bakkerslaan 400 (375) 376 0% 

Woltsingel richting Ubbinkseiland 200 (241) 231 4% 

Woltsingel richting Groningerweg 200 (245) 245 0% 

Groningerweg richting Borchsingel 3.094 3.160 -2% 

Groningerweg richting Woltsingel 3.126 3.129 0% 

 
Tabel 2.1: Berekende en getelde waarde en verschil na kalibratie (motorvoertuigen per 

etmaal) 
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2.1.1 Prognosejaar 
In het verkeersmodel GroningenPlus2014 is voor het prognosejaar rekening gehouden 
met een groei van de wijk Ter Borch. Tevens is de nieuwe ontsluiting van Ter Borch in dit 
model opgenomen. Ook hier geldt echter dat het detailniveau van de zone-indeling en 
ook het netwerk te grof is om daarmee uitspraken te kunnen doen over de effecten van 
deze ontwikkelingen.  
 
Wij hebben het wegennetwerk voor de wijk Ter Borch conform de laatste inzichten in het 
verkeersmodel ingevoerd (figuur 2.3). 
 

 
 
Figuur 2.3: Origineel (links) en aangepast (rechts) netwerk voor Ter Borch 2030 
 
 
Omdat we voor Ter Borch tellingen uit 2015 hebben gehanteerd, moeten we de ontwik-
kelingen vanaf 2015 meenemen voor het prognosejaar. In tabel 2.2 zijn de ontwikkelin-
gen voor de verschillende deelgebieden die tussen 2015 en 2030 zijn voorzien,  
weergegeven.  
 
deelgebied vulling 

Van der Valk 125 kamers, 712 m2 zalen en 730 m2 restaurant 

Kranenburg Zuid 13 ha gemengd bedrijventerrein 

crematorium + bungalows 80 tot 100 parkeerplaatsen, 5 crematies per dag  

Rietwijk Noord 207 woningen 

Rietwijk Zuid 116 woningen 

Tuinwijk 8 woningen 

entreegebied 1.500+1.800m2 supermarkt, 500 m2 gezondheidszorg en 65 woningen 

Waterwijk 56 woningen 

 
Tabel 2.2: Ontwikkelingen vanaf 2015 richting 2030 
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Na de eerste berekeningen bleek dat het verkeersmodel GroningenPlus2014 met name 
voor nieuwe gebieden met inwoners met een erg lage ritproductie rekent. Waar landelijk 
van de vuistregel wordt uitgegaan van een ritproductie van tussen de 5 en 6 ritten per 
woning, berekent het model ongeveer 2,6 ritten per woning.  
In de berekeningen voor Ter Borch is de ritproductie voor de nieuwe gebieden met een 
factor vermenigvuldigd, zodat deze voldoet aan landelijke kencijfers. Voor het aantal  
ritten per woning is 5,5 aangehouden. 
 

3 Resultaten 

In paragraaf 3.1 worden de berekende intensiteiten in het basisjaar (met en zonder  
aansluiting) en het prognosejaar weergegeven. In paragraaf 3.2 wordt een analyse naar 
het doorgaande verkeer gedaan. In de bijlagen zijn de afbeeldingen van een groter  
studiegebied opgenomen, waarop de intensiteiten voor alle wegen zijn af te lezen. 
 
 
3.1 Intensiteiten 

Voor de wegen rondom Ter Borch zijn de intensiteiten op etmaalniveau voor het basis-
jaar met en zonder aansluiting en voor 2030 in tabel 3.1 op doorsnede weergegeven. De 
locaties waar de intensiteiten zijn berekend, zijn weergegeven in figuur 3.1. 
 

 
 
Figuur 3.1: Locaties tabel 3.1 
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locatie  2012 2012 aansluiting 2030 

1 Nvt 700 7.300 

2 Nvt 700 2.600 

3 1.800 2.000 3.800 

4 2.500 2.500 5.300 

5 3.200 3.000 5.700 

6 7.300 6.800 7.100 

7 6.200 6.200 5.700 

8 500 400 700 

9 6.100 6.000 5.600 

 
Tabel 3.1: Intensiteiten motorvoertuigen per etmaal (afgerond op 100-tallen) op  

doorsnede 
 
 
3.2 Doorgaand verkeer 

In paragraaf 3.1 is te zien dat wanneer de aansluiting in het basisjaar wordt aangelegd, 
op locatie 1 ongeveer 700 motorvoertuigen per etmaal gaan rijden. Dit wordt in 2030 
7.300 motorvoertuigen per etmaal. We hebben een selected gebiedsanalyse uitgevoerd. 
Dit betekent dat berekend is hoeveel van de genoemde aantallen motorvoertuigen een 
herkomst of bestemming in Ter Borch hebben. De resultaten van deze analyse zijn weer-
gegeven in tabel 3.2.  
 
 2012 aansluiting 2012 Ter Borch 2030 2030 Ter Borch 

1 700 500 7.300 6.800 

2 700 500 2.600 2.100 

3 2.000 1.800 3.800 3.300 

4 2.500 2.200 5.300 4.800 

5 3.000 2.700 5.700 5.100 

6 6.800 2.100 7.100 3.800 

7 6.200 1.200 5.700 2.100 

8 400 400 700 700 

9 6.000 1.100 5.600 2.000 

 
Tabel 3.2: Intensiteiten motorvoertuigen per etmaal en Ter Borch gerelateerd verkeer  

(afgerond op 100-tallen) op doorsnede 
 
 
Door de verschillen te berekenen tussen het totale verkeer en het Ter Borch gerelateerde 
verkeer wordt het doorgaande verkeer in de wijk berekend. Dit is logischerwijs voor de 
locaties 1 tot en met 4, op afrondingsverschillen na, gelijk.  
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We zien dat het doorgaande verkeer, ofwel verkeer dat geen herkomst of bestemming in 
Ter Borch heeft, voor 2012 op 200 motorvoertuigen per etmaal komt, en voor 2030 op 
500 motorvoertuigen per etmaal.  
 

4 Routes tijdens Aanpak Ring Zuid 

Een van de meest ingrijpende aanpassingen van Aanpak Ring Zuid is het ongelijkvloers 
maken van het Julianaplein. Tijdens de werkzaamheden die daarvoor plaatsvinden,  
worden verkeersproblemen verwacht. Dit zou ertoe kunnen leiden dat meer doorgaand 
verkeer door Ter Borch wil rijden. Aangezien nu niet duidelijk is hoe het verkeer wordt 
omgeleid en welke maatregelen worden genomen, kunnen we slechts op basis van  
hypotheses beredeneren wat de gevolgen zullen zijn voor Ter Borch. 
 
Uitgangspunt is dat de werkzaamheden aan de Ring Zuid ervoor zorgen dat voor een 
deel van het verkeer het aantrekkelijk is om de Ring Zuid te vermijden. Voor verkeer dat 
eventueel door Ter Borch zou willen rijden, betreft dit verkeer van de A7 richting de A28 
en vice versa. In figuur 4.1 is deze route weergegeven en drie eventuele alternatieven. 
Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van de verschillende routes zijn de reistijden 
in de ‘free flow’-situatie berekend en weergegeven in tabel 4.1. Free flow betekent dat 
het uitgangspunt is dat er geen enkel ander verkeer is en dat de wettelijke snelheid 
overal gereden kan worden, zonder hinder van kruisingen. 
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Figuur 4.1: Route A7 West - A28, met alternatieve routes 
 
 
alternatieve route reistijd free flow 

1. afrit 34 Leek, N372 en N386 20 min. 55 sec. 

2. afrit 35 Hoogkerk, N372 en N386 22 min. 3 sec. 

3. afrit 35 Hoogkerk, Ter Borch en toerit 38 Haren 22 min.12 sec. 

 
Tabel 4.1: ‘Free flow’-reistijden alternatieve routes 
 
 
Route 3 door Ter Borch is in de ‘free flow’-situatie de minst aantrekkelijke route. Route 3 
is een route door een woonwijk (Ter Borch) met scholen, supermarkten, bouwverkeer en 
veel kruisingen, terwijl de routes 1 en 2 over provinciale stroomwegen gaan. Hierdoor zal 
in de praktijk ten opzichte van de ‘free flow’-situatie route 3 nog minder aantrekkelijk 
zijn dan de andere twee. De verwachting is dat de route door Ter Borch minimaal wordt 
gebruikt door sluipverkeer. 

1. 2. 3. 
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Bijlage 1:  Afbeeldingen van 2012 en 2030 
 
 
■ 2012 referentie, motorvoertuigen per etmaal 
■ 2012 aansluiting A7, motorvoertuigen per etmaal 
■ 2012 aansluiting A7 Ter Borch gerelateerd verkeer, motorvoertuigen per etmaal 
■ 2030 referentie, motorvoertuigen per etmaal 
■ 2030 referentie Ter Borch gerelateerd verkeer, motorvoertuigen per etmaal 
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1 I n l e i d i n g  e n  s a m e n v a t t i n g  

In opdracht van VOF Ter Borch is onderzoek verricht naar de luchtkwaliteit ten gevolge van  
de te realiseren supermarkt aan de Ter Borchlaan – Borchsingel te Eelderwolde (hierna te 
noemen  de  supermarkt).  In  figuur  1.1 is  de  ligging  van  de  supermarkt  in  de  omgeving 
weergegeven.

f1.1 Ligging van de supermarkt in de omgeving

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing en melding Activiteitenbesluit wordt onder 
meer een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de supermarkt op de luchtkwaliteit in  
de omgeving. 

Ten behoeve van het onderzoek zijn de activiteiten en emissies geïnventariseerd en is een 
rekenmodel opgesteld waarmee de concentraties in de omgeving van voor de luchtkwaliteit  
bepalende stoffen NO2, PM10 en PM2,5 ten gevolge van de supermarkt zijn berekend. Voor de 
overige in de Wet milieubeheer opgenomen stoffen kan zonder verder onderzoek worden 
geconcludeerd dat wordt voldaan aan de grenswaarden.

De bijdrage van de supermarkt is lager dan 3% van de grenswaarden. Dit betekent dat het  
plan niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.  
Een toetsing aan de grenswaarden is dan niet meer aan de orde. Geconcludeerd wordt dat er  
voor  wat  betreft  luchtkwaliteit  geen  belemmeringen  zijn  voor  de  realisatie  van  de 
supermarkt.
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2 G r e n s w a a r d e n  e n  w e t t e l i j k e  a s p e c t e n

2.1 W e t  m i l i e u b e h e e r

De  belangrijkste  wet-  en  regelgeving  voor  luchtkwaliteit  is  vastgelegd  in  titel  5.2  
Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer, ook wel de Wet luchtkwaliteit genoemd. In de  
Wet  luchtkwaliteit  en  bijlage  2  van  de  Wet  milieubeheer  zijn  regels  en  grenswaarden  
opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, zwevende deeltjes, lood,  
koolmonoxide en benzeen.

t2.1 Grenswaarden conform Wet milieubeheer, bijlage 2

Stof Type norm Concentratie in μg/m3

NO2 Jaargemiddelde 40

Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden 200

PM10 Jaargemiddelde 40

Daggemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden 50

PM2,5 Jaargemiddelde 25

In tabel  2.1 zijn de grenswaarden voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes gegeven. De 
overige in de Wet milieubeheer opgenomen verbindingen vormen geen probleem meer in 
Nederland. Deze verbindingen worden dan ook niet nader beschouwd.

2.2 M i n i s t e r i ë l e  r e g e l i n g  ‘ B e o o r d e l i n g  l u c h t k w a l i t e i t  2 0 0 7 ’

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit  2007 (RBL 2007) zijn regels  vastgelegd voor de 
wijze van uitvoering van luchtkwaliteitsonderzoeken. De regeling bevat bepalingen over de  
plaats waar bij wegen of inrichtingen beoordeeld dient te worden. Eén van de belangrijkste  
onderdelen van de regeling wordt gevormd door de vastgelegde meetafstanden voor NO2, 

PM10 en PM2,5. Bij het berekenen van de luchtkwaliteit langs wegen worden de concentraties  
stikstofdioxide en fijn stof maximaal 10 meter van de wegrand bepaald. Als de rooilijn van  
bebouwing dichter  bij  de weg staat dan de hierboven gestelde afstand dient de afstand  
vanaf de wegrand tot de rooilijn aangehouden te worden. 

In  de  RBL 2007 is  het  ''toepasbaarheidsbeginsel''  opgenomen.  Dit  beginsel  geeft  aan op 
welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast moeten worden: de werkingssfeer en de 
beoordelingssystematiek.  Dit  is  een  uitwerking  van  bijlage  III  uit  de  Europese  Richtlijn  
luchtkwaliteit (2008).
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De belangrijkste consequenties van het toepasbaarheidsbeginsel zijn:
− geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft 

en waar geen bewoning is;
− geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële  

inrichtingen  (hier  gelden  de  arbo-regels).  Dit  omvat  mede  de  (eigen)  bedrijfswoning.  
Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wél beoordeeld (hierbij speelt 
het zogenaamde blootstellingscriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van 
de inrichting of bedrijfsterrein, op een punt dat representatief is voor de luchtkwaliteit in  
een gebied van (minimaal) 250 bij 250 meter, gelegen langs de grens van het terrein van 
de inrichting of het bedrijfsterrein;

− geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm 
van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Voor  het  bepalen  van  de  rekenpunten  speelt  het  ‘blootstellingscriterium’ een  rol.  Het 
blootstellingscriterium houdt in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen  
waar  een  significante  blootstelling  van  mensen  plaatsvindt.  Het  gaat  dan  om  een  
blootstellingsperiode die  in vergelijking met  de middelingstijd  van de grenswaarde (jaar,  
etmaal, uur) significant is.

In  de  toelichting  bij  de  RBL  2007  is  het  volgende  opgenomen  ten  aanzien  van  het 
blootstellingscriterium.  Voor  uitwerking  van  de  verplichting  tot  beoordeling  van  de 
luchtkwaliteit  daar  waar  mensen  worden  blootgesteld  gedurende  een  periode  die 
significant  is  ten  opzichte  van  de  bepaalde  middelingstijd,  kan  het  volgende  worden 
gehanteerd:

S i g n i f i c a n t  t e n  o p z i c h t e  v a n  m i d d e l i n g s t i j d  v a n  e e n  j a a r

− woningen en andere voor wonen bestemde gebouwen en woonboten;
− kinderopvang, scholen, verzorgings- en bejaardentehuizen; 
− revalidatie instellingen;
− overige gebouwen als penitentiaire inrichtingen en asielzoekerscentra.

S i g n i f i c a n t  t e n  o p z i c h t e  v a n  m i d d e l i n g s t i j d  v a n  e e n  e t m a a l

− tuinen bij woningen;
− recreatiewoningen en campings;
− sport- en recreatieterreinen, zwembaden etc.;
− havens voor recreatievaartuigen.

S i g n i f i c a n t  t e n  o p z i c h t e  v a n  m i d d e l i n g s t i j d  v a n  e e n  u u r

Voor een belangrijk deel gaat het hierbij om weggebonden activiteiten of activiteiten die in 
het  verlengde  van  gebruik  van  de  weg  liggen,  zoals  bijvoorbeeld  stations  en  haltes  
openbaar vervoer, parkeerterreinen en winkels. 

Relevant in dit kader zijn ook voetpaden, trottoirs en fietspaden. Echter, binnen tien meter 
van de wegrand is  ingevolge  de RBL  2007 toetsing niet  aan de orde.  Op de  rijbaan van  
wegen wordt evenmin getoetst.
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In de RBL 2007 is opgenomen de manier waarop het aantal dagen bepaald wordt dat de  
PM10 concentratie  een  daggemiddelde  waarde  van  50  µg/m3 overschrijdt.  Dit  dient  voor 
inrichtingen  te  gebeuren  door  directe  telling  van  het  gemiddelde  aantal 
overschrijdingsdagen  per  jaar  in  een  verspreidingsberekening,  waarbij  gebruik  wordt  
gemaakt  van  een  tienjarige  meteorologische  database.  Indien  er  sprake  is  van  een 
verkeersaantrekkende werking dient het aantal verspreidingsdagen dat hier het gevolg van 
is  ook  berekend te  worden  op  basis  van  berekende  concentratiebijdragen  en  een  in  de  
wijziging  gegeven  relatie.  De  som  van  beide  berekeningen  geeft  het  totale  aantal  
overschrijdingsdagen  dat  getoetst  dient  te  worden  aan  de  grenswaarde  van 
35 overschrijdingen per jaar, zoals weergegeven in tabel 2.1.

2.3 B e s l u i t  g e v o e l i g e  b e s t e m m i n g e n  ( l u c h t k w a l i t e i t s e i s e n )

Gemeenten  en  provincies  moeten  rekening  houden  met  grenswaarden  voor  fijn  stof  en 
stikstofdioxide bij besluiten over de realisering van zogenoemde gevoelige bestemmingen,  
zoals  scholen,  kinderopvang en bejaarden-,  verzorgings-  en verpleeghuizen.  Voor locaties 
binnen 300 meter  van rijkswegen of binnen 50 meter  van provinciale  wegen moet  eerst  
worden onderzocht of de in de Wet milieubeheer opgenomen normen voor PM 10 en NO2 

worden overschreden,  of  dat  dit  dreigt  te  gebeuren.  Een en ander  is  opgenomen in  het 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen) d.d. 15 januari 2009. Uitzondering op 
deze regel vormt de capaciteitsvergroting van een bestaande gevoelige bestemming met 
maximaal 10%; hiervoor bestaat een eenmalige vrijstelling van toetsing.

2.4 S i t u a t i e

Op  grond  van  art.  22  van  de  RBL  2007  (en  bijbehorende  toelichtingen)  worden  
luchtkwaliteitseisen  beschouwd  voor  zover  personen  in  de  betreffende  positie  worden 
blootgesteld  gedurende  een  periode  die  in  vergelijking  met  de  middelingstijd  van  de 
betreffende luchtkwaliteitseis significant is (het 'blootstellingscriterium').

Op  basis  van  het  beoordelingscriterium  kunnen  in  deze  situatie  de  woningen  in  de  
omgeving van  de  geprojecteerde  supermarkt  en  de  op korte  afstand gelegen  school  en 
gezondheidscentrum als relevant en maatgevend worden aangemerkt voor de beoordeling 
van de luchtkwaliteit.

Verder  weg  gelegen  relevante  beoordelingsposities  zijn  niet  nader  beschouwd,  daar  de 
activiteiten  aldaar  vanwege  de  grotere  afstand  een  geheel  verwaarloosbare  invloed  zal 
hebben op de luchtkwaliteit.

2.5 N i e t  i n  b e t e k e n e n d e  m a t e

Onderdeel van de Wet milieubeheer is het begrip ‘niet in betekenende mate (NIBM)’. Indien 
een  nieuw  initiatief  in  niet-betekenende  mate  bijdraagt  aan  de  heersende 
achtergrondconcentratie kan toetsing aan de wettelijke grenswaarden achterwege blijven.
Het begrip NIBM is als 3% van de grenswaarde voor PM10 en NO2 gedefinieerd.
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3 U i t g a n g s p u n t e n

3.1 V e r k e e r s i n t e n s i t e i t e n

Relevant  voor  het aspect  luchtkwaliteit  is  het  verkeer van en naar  de supermarkt  en het  
verkeer  op  het  terrein  van  de  supermarkt.  Er  is  geen  emissie  ten  gevolge  van  de  
ruimteverwarming, de supermarkt is geheel elektrisch verwarmd. Voor de verkeersgegevens  
is  gebruik  gemaakt  van  hetgeen  is  opgenomen  in  het  rapport  'Verkeersafwikkeling 
Borchsingel  –  Ter  Borch,  actualisatie  effecten  ontwikkeling  supermarkt'  d.d.  30  augustus 
2016  van  Sweco  Nederland  B.V.  Voornoemd  rapport  gaat  uit  van  totaal  4700 
personenwagens die van en naar de supermarkt rijden.  Hierbij  is  uitgegaan van een 'Full  
service supermarkt' met een bruto vloeroppervlakte van 3000 m2 in het lage en middellage 
prijssegment. Gedurende een dag zullen maximaal 8 vrachtwagens de inrichting aandoen 
ten behoeve van bevoorrading van de winkel en de afvoer van karton en dergelijke.

Binnen  de  inrichting  is  sprake  van  een  parkeerplaats  voor  circa  200  personenwagens.  
Uitgegaan is van de gangbare openingstijden tussen 08:00 en 20:00 uur. In het onderzoek  
van Sweco is rekening gehouden met zogenaamde piekuren. Deze vinden met name plaats  
in de middag tussen 14:00-18:00 uur. Tussen 17:00-18:00 uur is het drukste moment op een 
doordeweekse dag (spitsuur). In het weekend is dat tussen 11:00-12:00 uur. Voor die periode 
is  uitgegaan  van  12%  van  de  totale  etmaalintensiteit.  In  voorliggend  onderzoek  is  
aangesloten bij deze uitgangspunten. In verband met de gebruikte rekensoftware is het niet 
mogelijk binnen hetzelfde model de zaterdagsituatie apart te beschouwen, derhalve is voor 
een zaterdag uitgegaan van een doordeweekse dag met een piek tussen 17:00-18:00 uur.  
Daarnaast is  voor de periode tussen 14:00–17:00 uur gekozen voor een uurintensiteit van 
10%  van  de  totale  etmaalintensiteit.  Voor  de  resterende  perioden  (08:00-14:00  en 
18:00-20:00 uur) betekent dit een uurintensiteit van 7,25% van de totale etmaalintensiteit.  
Het voorgaande is in tabel 3.1 samengevat.

t3.1 Verkeersintensiteiten gedurende een representatieve dag (personenwagens)

Periode % van etmaalintensiteit Verkeersintensiteit per uur Totaal per etmaal

08:00 – 20:00 100,00% 4.700

08:00 – 14:00 7,25% 341 2.045

14:00 – 17:00 10,00% 470 1.410

17:00 – 18:00 12,00% 564 564

18:00 – 20:00 7,25% 341 682

De 8 vrachtwagens doen verspreid over het etmaal de inrichting aan.
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3.2 E m i s s i e s  t e n  g e v o l g e  v a n  v e r k e e r s b e w e g i n g e n

Voor  de  emissies  ten  gevolge  van  de  verkeersbewegingen  op  de  parkeerplaats  van  de  
supermarkt  is  gebruik  gemaakt  van  het  document  'Emissiefactoren  voor  niet-snelwegen 
2016'  d.d.  7  maart  2016  van  de  Rijksoverheid.  Hierbij  is  uitgegaan  van  de  tabel  
'Stad stagnerend'. Voor de berekening van de emissievracht is onderzocht welke afstand per 
personenwagen over de parkeerplaats  wordt afgelegd.  In  de onderstaande figuur zijn  de 
afstanden  per  deel  over  de  parkeerplaats  weergegeven.  De  totaal  afgelegde  afstand 
bedraagt hiermee gemiddeld voor personenwagens circa 250 m per personenwagen (gele 
lijn).  Voor  het  vrachtverkeer  is  een  afstand  van  191  m  aangehouden  per  vrachtwagen  
(blauwe lijn).

f3.1 Afgelegde afstand per voertuig (worst case)
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In  onderstaande  tabel  3.2 zijn  aan  de  hand  van  de  bovenstaande  uitgangspunten  de 
emissievrachten voor NOX berekend.

t3.2 Berekening emissievracht NOX

Periode etmaalintensiteit afstand per voertuig 

(m)

emissiefactor 

(g/km)

emissievracht 

(kg/uur)

Personenwagens 2015 2030 2015 2030

08:00 – 14:00 2045

250 0,57 0,19

0,05 0,02

14:00 – 17:00 1410 0,07 0,02

17:00 – 18:00 564 0,08 0,03

18:00 – 20:00 682 0,05 0,02

Vrachtwagens

08:00 – 08:00 8 191 14,75 2,08 0,003 0,0004

In de onderstaande tabel 3.3 zijn de emissievrachten voor PM10 berekend.

t3.3 Berekening emissievracht PM10

Periode etmaalintensiteit afstand per voertuig 

(m)

emissiefactor 

(g/km)

emissievracht 

(kg/uur)

Personenwagens 2015 2030 2015 2030

08:00-14:00 2045

250 0,04 0,03

0,003 0,003

14:00-17:00 1410 0,005 0,004

17:00-18:00 564 0,006 0,004

18:00-20:00 682 0,003 0,003

Vrachtwagens

08:00-08:00 8 191 0,259 0,167 0,00005 0,00003

Voor  de fractie  PM2,5 in  PM10 (voor  verkeer)  is  uitgegaan van 100% (conform RIVM,  worst 
case).

3.3 V e r k e e r  v a n  e n  n a a r  d e  i n r i c h t i n g  ( v e r k e e r  o p e n b a r e  w e g )

Tevens  is  voor  het  verkeer  van  en  naar  de  inrichting  uitgegaan  van  de  beschouwde 
ontsluitingswegen in het voornoemde onderzoek van Sweco Nederland B.V. Van belang in  
dit onderzoek is de verdeling van het verkeer over de ontsluitingswegen (openbare weg) 
van  en  naar  de  supermarkt.  In  figuur  3.2 is  de  verdeling  van  het  verkeer  te  zien  zoals 
opgenomen in voornoemd rapport. 
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Voor  de  vrachtwagens  is  ervan  uitgegaan  dat  alle  vrachtwagens  uit  noordwestelijke  en  uit 
noordoostelijke richting aankomen en vertrekken (worst case aanname).

f3.2 Geschatte herkomst supermarktbezoekers (bron: Sweco Nederland B.V.)

De in de figuur afgebeelde ontsluitingswegen zijn:
− Borchsingel West (40%)
− Woltsingel (20%)
− Borchsingel Oost (40%)
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4 B e r e k e n i n g e n

4.1 R e k e n m e t h o d e

De verspreidingsberekeningen zijn gebaseerd op het Nieuw Nationaal Model en uitgevoerd  
met de KEMA STACKS+ (versie 2016.1) implementatie Geomilieu versie V4.01. Met dit model  
kunnen de concentraties fijn stof (PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) worden berekend. 
De concentraties van andere stoffen zijn niet berekend, omdat de concentraties van deze  
stoffen  in  Nederland  zodanig  laag  zijn  dat  mag  worden  aangenomen  dat  aan  de 
grenswaarden wordt voldaan.

In het model is gebruik gemaakt van de volgende aannamen c.q. gegevens:
− de  brongegevens  per  afzonderlijke  bron  (bedrijfsduur,  emissie  in  kg/s,  locatie  en  de 

hoogte);
− voor de afgasstroom (verkeer)  geldt  dat  14% van de NOx-fractie  uit  NO2 bestaat (bron 

RIVM);
− voor  de  terreinruwheid  van  de  omgeving  van  de  supermarkt  is  gebruik  gemaakt  van 

PreSRM versie 1.603 (geïmplementeerd in Geomilieu);
− Berekening bijdrage wegen SRM2, berekening bijdrage bronnen parkeerplaats SRM3.

De berekeningen zijn verricht ter hoogte van 16 beoordelingsposities zoals weergegeven in 
figuur 4.1.  Alle  posities  betreffen  hier  nabijgelegen  bestemmingen  waar  beoordeling 
conform het ‘blootstellingscriterium’ aan de orde is. 

De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1.

f4.1 Ligging van de beoordelingsposities
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4.2 R e k e n r e s u l t a t e n

In tabel 4.1 en 4.2 is een overzicht gegeven van de optredende concentraties NO 2 en PM10 in 
2015 en 2030.  De concentraties PM2,5 zijn gelijk aan die van PM10.  De rekenresultaten zijn 
tevens in bijlage 2 gegeven.

t4.1 Optredende concentraties ten gevolge van de supermarkt in 2015   voor de stoffen NO2, PM10 (en PM2,5).

Positie 

(zie figuur 4.1)

Omschrijving Jaargemiddelde concentratie  µg/m3 Aantal malen overschrijding per jaar

NO2 PM10

(PM2,5)

NO2

(uurgemiddeld)

PM10

(daggemiddeld)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

school

gezondheidscentrum

Otto Cluivinglaan 50

Otto Cluivinglaan 54

Otto Cluivinglaan 47

Snip 43

Snip 24

Grutto 38

Grutto 15-28

Ter Borchlaan 1 (westzijde)

Ter Borchlaan 1 (zuidzijde)

Woltsingel 45

Zweerdeneiland 5

Jan Warmoltslaan 1

Paterswoldseweg 829

Grens bestemming zuidzijde

0,9

0,7

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,5

0,3

0,5

0,5

0,3

0,2

0,3

0,4

0,6

0,1

0,1

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,1

< 0,5

0,1

0,1

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

6

7

6

7

7

t4.2 Optredende concentraties ten gevolge van de supermarkt in 2030   voor de stoffen NO2, PM10 (en PM2,5).

Positie 

(zie figuur 4.1)

Omschrijving Jaargemiddelde concentratie  µg/m3 Aantal malen overschrijding per jaar

NO2 PM10

(PM2,5)

NO2

(uurgemiddeld)

PM10

(daggemiddeld)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

school

gezondheidscentrum

Otto Cluivinglaan 50

Otto Cluivinglaan 54

Otto Cluivinglaan 47

Snip 43

Snip 24

Grutto 38

Grutto 15-28

Ter Borchlaan 1 (westzijde)

Ter Borchlaan 1 (zuidzijde)

Woltsingel 45

Zweerdeneiland 5

Jan Warmoltslaan 1

Paterswoldseweg 829

Grens bestemming zuidzijde

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,5

0,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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5 B e o o r d e l i n g  e n  c o n c l u s i e

Uit  het  onderzoek  volgt  dat  de  bijdrage  van  de  supermarkt  lager  is  dan  3%  van  de 
grenswaarden. Dit betekent dat het plan niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt aan de 
verslechtering  van  de  luchtkwaliteit.  Een  toetsing  is  dan  niet  meer  aan  de  orde.  
Geconcludeerd wordt dat er voor wat betreft luchtkwaliteit geen belemmeringen zijn voor 
de realisatie van de supermarkt.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 14 pagina's en 2 bijlagen.

Bijlage 1 bevat 17 pagina's en 2 figuren.
Bijlage 2 bevat 4 pagina's.

L 788-1-RA-004   14

  



L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Type Wegtype MZ V Breedte Vent.F Hscherm Can. H(L) Can. H(R) Can. br Vent.X Vent.Y Vent.H Int.diam. Ext.diam. Flux Gas temp Warmte Hweg Fboom

Borchsingel Intensiteit Normaal False  30   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00

Borchsingel Intensiteit Normaal False  50   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00

Ter Borchlaan Intensiteit Normaal False  30   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00

Woltsingel Intensiteit Normaal False  30   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00

Borchsingel - Groningerweg Intensiteit Normaal False  50   5,00 0,00  0,00 -- --   0,00 -- --   1,50  1,00  1,10   0,100  285,0    0,000   0,00 1.00

09-02-2017 12:05:18Geomilieu V4.01

Bijlage 1 Invoergegevens
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %Bus(D) %Bus(A) %Bus(N) LV(H1) LV(H2) LV(H3) LV(H4) LV(H5) LV(H6)

     0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

     0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

09-02-2017 12:05:18Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam LV(H7) LV(H8) LV(H9) LV(H10) LV(H11) LV(H12) LV(H13) LV(H14) LV(H15) LV(H16) LV(H17) LV(H18) LV(H19) LV(H20) LV(H21) LV(H22) LV(H23) LV(H24) MV(H1) MV(H2) MV(H3) MV(H4)

-- --    136,00    136,00    136,00    136,00    136,00    136,00    188,00    188,00    188,00    226,00    136,00    136,00 -- -- -- -- -- -- -- --

-- --    136,00    136,00    136,00    136,00    136,00    136,00    188,00    188,00    188,00    226,00    136,00    136,00 -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- --     68,00     68,00     68,00     68,00     68,00     68,00     94,00     94,00     94,00    113,00     68,00     68,00 -- -- -- -- -- -- -- --

-- --    136,00    136,00    136,00    136,00    136,00    136,00    188,00    188,00    188,00    226,00    136,00    136,00 -- -- -- -- -- -- -- --

09-02-2017 12:05:18Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam MV(H5) MV(H6) MV(H7) MV(H8) MV(H9) MV(H10) MV(H11) MV(H12) MV(H13) MV(H14) MV(H15) MV(H16) MV(H17) MV(H18) MV(H19) MV(H20) MV(H21) MV(H22) MV(H23) MV(H24) ZV(H1)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --      2,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --      2,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --      2,00

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --      2,00

09-02-2017 12:05:18Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H2) ZV(H3) ZV(H4) ZV(H5) ZV(H6) ZV(H7) ZV(H8) ZV(H9) ZV(H10) ZV(H11) ZV(H12) ZV(H13) ZV(H14) ZV(H15) ZV(H16) ZV(H17) ZV(H18) ZV(H19) ZV(H20) ZV(H21) ZV(H22) ZV(H23)

-- -- --      2,00 -- -- --      2,00 -- -- -- -- --      2,00 -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- --      2,00 -- -- --      2,00 -- -- -- -- --      2,00 -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- --      2,00 -- -- --      2,00 -- -- -- -- --      2,00 -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- --      2,00 -- -- --      2,00 -- -- -- -- --      2,00 -- -- -- -- -- -- -- --

09-02-2017 12:05:18Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam ZV(H24) Bus(H1) Bus(H2) Bus(H3) Bus(H4) Bus(H5) Bus(H6) Bus(H7) Bus(H8) Bus(H9) Bus(H10) Bus(H11) Bus(H12) Bus(H13) Bus(H14) Bus(H15) Bus(H16) Bus(H17) Bus(H18) Bus(H19) Bus(H20)

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

09-02-2017 12:05:18Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Bus(H21) Bus(H22) Bus(H23) Bus(H24) Stagnatie(H1) Stagnatie(H2) Stagnatie(H3) Stagnatie(H4) Stagnatie(H5) Stagnatie(H6) Stagnatie(H7) Stagnatie(H8) Stagnatie(H9) Stagnatie(H10) Stagnatie(H11)

-- -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

-- -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

-- -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

-- -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

-- -- -- --   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

09-02-2017 12:05:18Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Stagnatie(H12) Stagnatie(H13) Stagnatie(H14) Stagnatie(H15) Stagnatie(H16) Stagnatie(H17) Stagnatie(H18) Stagnatie(H19) Stagnatie(H20) Stagnatie(H21) Stagnatie(H22) Stagnatie(H23) Stagnatie(H24)

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10 Emis SO2 Emis Benz Emis BaP Emis CO Emis Pb Emis PM2.5 Emis EC Flux Gas temp

01a personenwagens 08:00 - 14:00, 18:00 - 20:00     1,50  0,20  0,30  0,00000113  0,00000018  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

01b personenwagens 14:00 - 17:00     1,50  0,20  0,30  0,00000156  0,00000024  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

01c personenwagens 17:00 - 18:00     1,50  0,20  0,30  0,00000187  0,00000029  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

02a personenwagens 08:00 - 14:00, 18:00 - 20:00     1,50  0,20  0,30  0,00000113  0,00000018  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

02b personenwagens 14:00 - 17:00     1,50  0,20  0,30  0,00000156  0,00000024  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

02c personenwagens 17:00 - 18:00     1,50  0,20  0,30  0,00000187  0,00000029  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

03a personenwagens 08:00 - 14:00, 18:00 - 20:00     1,50  0,20  0,30  0,00000113  0,00000018  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

03b personenwagens 14:00 - 17:00     1,50  0,20  0,30  0,00000156  0,00000024  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

03c personenwagens 17:00 - 18:00     1,50  0,20  0,30  0,00000187  0,00000029  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

04a personenwagens 08:00 - 14:00, 18:00 - 20:00     1,50  0,20  0,30  0,00000113  0,00000018  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

04b personenwagens 14:00 - 17:00     1,50  0,20  0,30  0,00000156  0,00000024  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

04c personenwagens 17:00 - 18:00     1,50  0,20  0,30  0,00000187  0,00000029  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

07 vrachtwagens     1,50  0,20  0,30  0,00000029  0,00000002  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

09-02-2017 12:07:34Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Warmte %NO2 Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

01a    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False True True True True True True False False False False True True False False False

01b    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False

01c    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False

02a    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False True True True True True True False False False False True True False False False

02b    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False

02c    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False

03a    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False True True True True True True False False False False True True False False False

03b    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False

03c    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False

04a    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False True True True True True True False False False False True True False False False

04b    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False

04c    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False

07    0,000  14,00 Nee 8760,00 True False True False True False True False True False False True False False True False False True False False False False False

09-02-2017 12:07:34Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2030
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December

01a False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

01b False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

01c False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

02a False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

02b False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

02c False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

03a False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

03b False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

03c False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

04a False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

04b False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

04c False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

07 False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10 Emis SO2 Emis Benz Emis BaP Emis CO Emis Pb Emis PM2.5 Emis EC Flux Gas temp

01a personenwagens 08:00 - 14:00, 18:00 - 20:00     1,50  0,20  0,30  0,00000334  0,00000024  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

01b personenwagens 14:00 - 17:00     1,50  0,20  0,30  0,00000461  0,00000033  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

01c personenwagens 17:00 - 18:00     1,50  0,20  0,30  0,00000553  0,00000040  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

02a personenwagens 08:00 - 14:00, 18:00 - 20:00     1,50  0,20  0,30  0,00000334  0,00000024  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

02b personenwagens 14:00 - 17:00     1,50  0,20  0,30  0,00000461  0,00000033  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

02c personenwagens 17:00 - 18:00     1,50  0,20  0,30  0,00000553  0,00000040  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

03a personenwagens 08:00 - 14:00, 18:00 - 20:00     1,50  0,20  0,30  0,00000334  0,00000024  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

03b personenwagens 14:00 - 17:00     1,50  0,20  0,30  0,00000461  0,00000033  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

03c personenwagens 17:00 - 18:00     1,50  0,20  0,30  0,00000553  0,00000040  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

04a personenwagens 08:00 - 14:00, 18:00 - 20:00     1,50  0,20  0,30  0,00000334  0,00000024  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

04b personenwagens 14:00 - 17:00     1,50  0,20  0,30  0,00000461  0,00000033  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

04c personenwagens 17:00 - 18:00     1,50  0,20  0,30  0,00000553  0,00000040  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0

07 vrachtwagens     1,50  0,20  0,30  0,00000209  0,00000004  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000  0,00000000   0,001  400,0
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Warmte %NO2 Geb.bron Bedr. uren 00-01 01-02 02-03 03-04 04-05 05-06 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23

01a    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False True True True True True True False False False False True True False False False

01b    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False

01c    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False

02a    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False True True True True True True False False False False True True False False False

02b    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False

02c    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False

03a    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False True True True True True True False False False False True True False False False

03b    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False

03c    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False

04a    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False True True True True True True False False False False True True False False False

04b    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False True True True False False False False False False

04c    0,000  14,00 Nee 8760,00 False False False False False False False False False False False False False False False False False True False False False False False

07    0,000  14,00 Nee 8760,00 True False True False True False True False True False False True False False True False False True False False False False False
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam 23-24 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday January February March April May June July August September October November December

01a False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

01b False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

01c False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

02a False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

02b False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

02c False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

03a False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

03b False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

03c False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

04a False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

04b False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

04c False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

07 False True True True True True True False True True True True True True True True True True True True

09-02-2017 12:04:39Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr.

01 school

02 gezondheidscentrum

03 Otto Cluivinglaan 50

04 Otto Cluivinglaan 54

05 Otto Cluivinglaan 47

06 Snip 43

07 Snip 24

08 Grutto 38

09 Grutto 15-28

10 Ter Borchlaan 1 (westzijde)

11 Ter Borchlaan 1 (zuidzijde)

12 Woltsingel 45

13 Zweerdeneiland 5

14 Jan Warmoltslaan 1

15 Paterswoldseweg 829

16 Grens bestemming wonen zuidzijde

09-02-2017 12:05:43Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. Hoogte

G06a Gebouw Supermarkt     5,60

G06b Gebouw Supermarkt     7,70

09-02-2017 12:06:13Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Invoergegevens

Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Hulplijnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Naam Omschr. ISO_H

H30 30 km / u      0,00

W01 Grens bestemming wonen      0,00

09-02-2017 12:06:54Geomilieu V4.01
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L 788-1-RA Figuur  1.1
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Resultaten voor model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

01 school 232062,35 577580,08 11,5 10,6 0,9 0

02 gezondheidscentrum 232071,54 577533,34 11,3 10,6 0,7 0

03 Otto Cluivinglaan 50 231995,36 577611,41 10,4 10,2 0,2 0

04 Otto Cluivinglaan 54 232023,99 577647,61 10,8 10,6 0,2 0

05 Otto Cluivinglaan 47 232028,59 577690,03 10,8 10,6 0,2 0

06 Snip 43 232128,00 577714,61 10,9 10,6 0,3 0

07 Snip 24 232137,18 577682,46 11,0 10,6 0,4 0

08 Grutto 38 232164,20 577658,69 11,1 10,6 0,5 0

09 Grutto 15-28 232213,64 577635,73 10,9 10,6 0,3 0

10 Ter Borchlaan 1 (westzijd 232230,38 577542,53 11,1 10,6 0,5 0

11 Ter Borchlaan 1 (zuidzijd 232251,19 577530,10 11,1 10,6 0,5 0

12 Woltsingel 45 232191,42 577421,26 10,9 10,6 0,3 0

13 Zweerdeneiland 5 232145,74 577405,89 10,8 10,6 0,2 0

14 Jan Warmoltslaan 1 231730,49 577522,88 10,5 10,2 0,3 0

15 Paterswoldseweg 829 232404,80 577669,27 11,0 10,6 0,4 0

16 Grens bestemming wonen zu 232118,39 577490,79 11,2 10,6 0,6 0

09-02-2017 12:22:30Geomilieu V4.01

Bijlage 2 Rekenresultaten

L 788-1-RA 2.1



L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Resultaten voor model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2015
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2015

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

01 school 232062,35 577580,08 14,5 14,4 0,1 6

02 gezondheidscentrum 232071,54 577533,34 14,5 14,4 0,1 6

03 Otto Cluivinglaan 50 231995,36 577611,41 14,5 14,5 0,0 6

04 Otto Cluivinglaan 54 232023,99 577647,61 14,4 14,4 0,0 6

05 Otto Cluivinglaan 47 232028,59 577690,03 14,4 14,4 0,0 6

06 Snip 43 232128,00 577714,61 14,4 14,4 0,0 6

07 Snip 24 232137,18 577682,46 14,4 14,4 0,0 6

08 Grutto 38 232164,20 577658,69 14,4 14,4 0,1 6

09 Grutto 15-28 232213,64 577635,73 14,4 14,4 0,0 6

10 Ter Borchlaan 1 (westzijd 232230,38 577542,53 14,4 14,4 0,1 6

11 Ter Borchlaan 1 (zuidzijd 232251,19 577530,10 14,4 14,4 0,1 7

12 Woltsingel 45 232191,42 577421,26 14,4 14,4 0,0 6

13 Zweerdeneiland 5 232145,74 577405,89 14,4 14,4 0,0 7

14 Jan Warmoltslaan 1 231730,49 577522,88 14,5 14,5 0,0 6

15 Paterswoldseweg 829 232404,80 577669,27 14,4 14,4 0,1 7

16 Grens bestemming wonen zu 232118,39 577490,79 14,5 14,4 0,1 7

09-02-2017 12:22:00Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2030
Resultaten voor model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2030
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2030

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat NO2 Concentratie [µg/m³] NO2 Achtergrond [µg/m³] NO2 Bronbijdrage [µg/m³] NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]

01 school 232062,35 577580,08 7,7 7,4 0,3 0

02 gezondheidscentrum 232071,54 577533,34 7,7 7,4 0,3 0

03 Otto Cluivinglaan 50 231995,36 577611,41 7,2 7,1 0,1 0

04 Otto Cluivinglaan 54 232023,99 577647,61 7,4 7,4 0,1 0

05 Otto Cluivinglaan 47 232028,59 577690,03 7,4 7,4 0,1 0

06 Snip 43 232128,00 577714,61 7,4 7,4 0,1 0

07 Snip 24 232137,18 577682,46 7,5 7,4 0,1 0

08 Grutto 38 232164,20 577658,69 7,5 7,4 0,2 0

09 Grutto 15-28 232213,64 577635,73 7,5 7,4 0,1 0

10 Ter Borchlaan 1 (westzijd 232230,38 577542,53 7,5 7,4 0,2 0

11 Ter Borchlaan 1 (zuidzijd 232251,19 577530,10 7,5 7,4 0,2 0

12 Woltsingel 45 232191,42 577421,26 7,5 7,4 0,1 0

13 Zweerdeneiland 5 232145,74 577405,89 7,4 7,4 0,1 0

14 Jan Warmoltslaan 1 231730,49 577522,88 7,2 7,1 0,1 0

15 Paterswoldseweg 829 232404,80 577669,27 7,5 7,4 0,1 0

16 Grens bestemming wonen zu 232118,39 577490,79 7,6 7,4 0,3 0

09-02-2017 12:22:45Geomilieu V4.01
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L 788 Supermarkt te Eelderwolde
Rekenresultaten 2015

Rapport: Resultatentabel
Model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2030
Resultaten voor model: FEB17 peutz model luchtkwaliteit - supermarkt te Tynaarlo 2030
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2030

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat PM10 Concentratie [µg/m³] PM10 Achtergrond [µg/m³] PM10 Bronbijdrage [µg/m³] PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]

01 school 232062,35 577580,08 14,5 14,5 0,1 6

02 gezondheidscentrum 232071,54 577533,34 14,5 14,5 0,1 6

03 Otto Cluivinglaan 50 231995,36 577611,41 14,5 14,5 0,0 6

04 Otto Cluivinglaan 54 232023,99 577647,61 14,5 14,4 0,0 6

05 Otto Cluivinglaan 47 232028,59 577690,03 14,5 14,5 0,0 6

06 Snip 43 232128,00 577714,61 14,5 14,5 0,0 6

07 Snip 24 232137,18 577682,46 14,5 14,5 0,0 6

08 Grutto 38 232164,20 577658,69 14,5 14,5 0,0 6

09 Grutto 15-28 232213,64 577635,73 14,5 14,5 0,0 6

10 Ter Borchlaan 1 (westzijd 232230,38 577542,53 14,5 14,4 0,0 6

11 Ter Borchlaan 1 (zuidzijd 232251,19 577530,10 14,5 14,5 0,0 6

12 Woltsingel 45 232191,42 577421,26 14,5 14,5 0,0 6

13 Zweerdeneiland 5 232145,74 577405,89 14,5 14,5 0,0 6

14 Jan Warmoltslaan 1 231730,49 577522,88 14,5 14,5 0,0 6

15 Paterswoldseweg 829 232404,80 577669,27 14,5 14,4 0,0 6

16 Grens bestemming wonen zu 232118,39 577490,79 14,5 14,4 0,1 6

09-02-2017 12:22:55Geomilieu V4.01
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Bijlage 13 Onderzoek stikstofdepositie 

  



 



 
 

Noti t ie  

Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo  
 

projectnummer: 247.00.10.41.00 

Van: BügelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Berekening stikstofdepositie Supermarkt Ter Borch 

Datum: 18-04-2018 

 

I N L E I D I N G  

 

De depositie van stikstof ten gevolge van de ontwikkeling van het bestemmingsplan Entreegebied Ter 

Borch, in Ter Borch in de gemeente Tynaarlo is berekend.  

In het gebied is de vestiging van een supermarkt voorzien. De depositie van stikstof  in natura 2000 

gebieden ten gevolge van de  emissie van NOx en NH3 van deze supermarkt alsmede van het verkeer 

van en naar de supermarkt is berekend met programmapakket Aerius. Deze notitie vormt een toe-

lichting op de berekening. 

 

I N V O E R G E G E V E N S  A E R I U S  

 

In Aerius zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en 

NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van de supermarkt dienen ook de verkeersbewegingen op 

en van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. Conform jurisprudentie 

dient de verkeersgeneratie beschouwd te worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit het geval op het 

moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet dan 

wel niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. In de 

“Handreiking PAS voor aanvragers” wordt hier een nadere toelichting op gegeven. De berekening 

heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden.  

De volgende invoergegevens zijn in Aerius gebruikt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen emissie 

ten gevolge van de verkeersgeneratie van het plan en de functies in het plan zelf in zowel de huidige 

als de nieuwe situatie. 

 

Emissie voornemen 

 

- Detailhandel (bron 1) 

 Een Full service supermarkt (kantoren en winkels) met een bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) van 

3.000 m2 geeft een emissie van 484,63 kg NOx/jr.  

 

- Verkeer (bron 2/3) 

 Aan de hand van het rapport Verkeersafwikkeling Borchsingel en CROW-publicatie 317 is de ver-

keersgeneratie van de supermarkt gesteld. In het genoemde rapport is uitgegaan van een Full 

service supermarkt in het laag en middellaag prijssegment. Bij de depositieberekening is even-
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eens uitgegaan van een full service supermarkt in het laag en middellaag prijssegment omdat de 

verkeersgeneratie van een full service supermarkt in het hoog en middelhoog prijssegment en 

een discountsupermarkt lager ligt. Door uit te gaan van een full service supermarkt in het laag en 

middellaag prijssegment met een omvang van het als maximum gestelde 3000 m2 bvo wordt in 

dit rapport een worst-case scenario beoordeeld. De verkeersgeneratie van de full service super-

markt met een bruto vloeroppervlak van 3000 m2 is bepaald met de “Rekentool verkeersgenera-

tie en parkeren” van het CROW. De verkeersgeneratie bedraagt 4.700 motorvoertuigen per dag. 

Het verkeer maakt gebruik van de in/uitrit aan de Borchsingel. Uit het rapport blijkt verder dat 

40% van de bezoekers uit westelijke richting komt en 60% uit de overige richtingen. In de bereke-

ning is hiermee rekening gehouden. De totale emissie vanwege het verkeer bedraagt 203,4 kg 

NOx/jaar en 15,68 kg NH3/jaar. 

 

- Bevoorrading (bron 4) 

 De vrachtwagens voor de bevoorrading rijden via de inrit aan de oostzijde (Ter Borchlaan) het 

parkeerterrein van de supermarkt Hierna slaan deze linksaf om vervolgens achteruit de laad- en 

loslocatie in te rijden. De vrachtwagens verlaten de laad- en loslocatie over het parkeerterrein 

naar de Borchsingel. De totale emissie vanwege het bevoorradend verkeer bedraagt 4,71 kg 

NOx/jaar en <1 kg NH3/jaar. 

 

Model 

De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het Aeriusmodel. Onderstaand is 

hiervan een afbeelding opgenomen. 
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Paarse aanduiding:  puntbron van de te realiseren supermarkt (bron 1) 

Rode aanduidingen:  lijnbronnen verkeer (bronnen 2,3,4) 

 

 

R E K E N R E S U L T A T E N  

 

De berekening met Aerius genereert een “leeg”rapport, waarin wordt geconstateerd dat er geen 

natuurgebieden zijn met een overschrijding van een projectbijdrage van meer dan 0,05 mol/ha/jaar. 

De projectbijdrage op het  meest nabij gelegen verzuringsgevoelige Natura 2000 gebied, het Drentse 

Aa-gebied, bedraagt 0,00 mol/ha/jaar. 
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U dient dit document te gebruiken
ter onderbouwing van een
vergunningaanvraag in het kader van de Wet
natuurbescherming.

De resultaten geven de stikstofeffecten van
deze activiteit weer voor Natura 2000-
gebieden. AERIUS Calculator maakt enkel
voor de PAS-gebieden inzichtelijk welke
stikstofgevoelige habitattypen er voor komen
en op welke hiervan een effect is. Op basis
hiervan is aangegeven voor hoeveel hectares
ontwikkelingsruimte benodigd is.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RjdHmecqUbrD (18 april 2018)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gemeente Tynaarlo Ter Borchsingel, onb. Ter Borch

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Supermarkt Ter Borch RjdHmecqUbrD

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

18 april 2018, 16:45 2018 Berekend voor Wnb.

Totale emissie Situatie 1

NOx 710,71 kg/j

NH3 15,51 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting Realisatie Full service supermarkt

RjdHmecqUbrD (18 april 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect

pagina 2/6



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

supermarkt
Plan | Plan

- 484,63 kg/j

Verkeer uit west.richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

6,22 kg/j 88,81 kg/j

Verkeer uit oost.richting
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

9,28 kg/j 132,55 kg/j

bevoorrading
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 4,71 kg/j

RjdHmecqUbrD (18 april 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam supermarkt
Locatie (X,Y) 232095, 577618
NOx 484,63 kg/j

Sector Categorie Omschrijving Eenheden Stof Emissie

Kantoren en winkels full service supermarkt 3.000,0 m^2 NOx 484,63 kg/j

Naam Verkeer uit west.richting
Locatie (X,Y) 232148, 577577
NOx 88,81 kg/j
NH3 6,22 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 1.880,0 NOx
NH3

88,81 kg/j
6,22 kg/j

Naam Verkeer uit oost.richting
Locatie (X,Y) 232144, 577585
NOx 132,55 kg/j
NH3 9,28 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 2.820,0 NOx
NH3

132,55 kg/j
9,28 kg/j

RjdHmecqUbrD (18 april 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Naam bevoorrading
Locatie (X,Y) 232079, 577593
NOx 4,71 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 8,0 NOx
NH3

4,71 kg/j
< 1 kg/j

RjdHmecqUbrD (18 april 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. 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 2016L_20171215_64190d2d2b

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RjdHmecqUbrD (18 april 2018)Bepaling projecteffect Situatie 1

Bepaling projecteffect
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Onderzoek Externe Veiligheid 
 
Naam project: Supermarkt Ter Borch 
 
Gemeente: Tynaarlo 
 
 
 
 

 
Bron: Google Streetview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opsteller: Henk Zwiers 
Organisatie: RUD Drenthe, team Advies 
Datum: 30 november 2016 
Telefoon: 06-11617942 

Emailadres: h.zwiers@ruddrenthe.nl 
Versiedatum: 30-11-2016 
Zaaknummer: geen 
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1 Inleiding 

Adviesvraag extern veiligheidsonderzoek 

Van de gemeente Tynaarlo is een verzoek om een externe veiligheidsadvies ontvangen 
voor de realisatie van een supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde. Het gaat hier 
nog om een vooroverleg en er is nog geen bestemmingsplan procedure opgestart. 

Om de supermarkt op deze locatie te kunnen realiseren zal het bestemmingsplan nog 
moeten worden gewijzigd. Voorliggend advies externe veiligheid kan worden gebruikt 
voor de ruimtelijke onderbouwing van het aspect externe veiligheid in een ruimtelijke 
procedure voor deze supermarkt. Dit geldt vanzelfsprekend alleen als de condities 
hetzelfde blijven. 

De locatie waar de supermarkt 
wordt geprojecteerd heeft 
momenteel de bestemming 
wonen. Momenteel laat het 
vigerende bestemmingsplan van 
2007  30 wooneenheden toe die 
in maximaal drie hoofdgebouwen 
worden toegestaan. 

 
 
 
 
Figuur 1. Woonbestemming huidig 

bestemmingsplan 

 

In de afbeelding hieronder is de projectie van de supermarkt Ter Borch (gearceerde 
gebied) weergegeven.  

 
Figuur 2. Plangebied  
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In verband met de ligging van een hoge druk aardgasleiding van de Gasunie is dit project 
relevant voor o.a. het beleidsveld externe veiligheid. 
 
In de omgeving liggen verder geen risicobronnen die van invloed zijn op dit project. In 
zuidelijke richting is een LPG-tankstation gevestigd maar het invloedgebied van dat 
tankstation ligt ruimschoots buiten de planlocatie van de supermarkt. 
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2 Externe Veiligheid  

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen 
met gevaarlijke stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of 
transportroutes via de weg, het spoor of via buisleidingen. Voor deze categorieën is 
verschillende wet- en regelgeving van toepassing.  

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid worden twee kernbegrippen 
onderscheiden, namelijk het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide 
begrippen onderlinge samenhang vertonen zijn er belangrijke verschillen. Hieronder 
worden beide begrippen verder uitgewerkt. 

2.1 Plaatsgebonden risico (PR) 

Voor het plaatsgebonden risico geldt een grenswaarde 10-6 per jaar. De grenswaarde 
geldt voor kwetsbare objecten. Daarnaast geldt voor het plaatsgebonden risico een 
richtwaarde 10-6 per jaar. De richtwaarde geldt voor beperkt kwetsbare objecten. 

Het plaatsgebonden risico is het risico op een plaats buiten een risicobron, zijnde een 
bedrijf, een buisleiding of een transportroute voor gevaarlijke stoffen, uitgedrukt in de 
kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd buiten die risicobron 
zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die 
risicobron, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

2.2 Groepsrisico (GR) 

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke 
slachtoffers voorkomt. Voor het groepsrisico geldt geen richt- of grenswaarde. Het 
groepsrisico wordt daarentegen afgezet tegen een oriëntatiewaarde en wordt bepaald 
binnen het invloedsgebied. In de meeste gevallen wordt het invloedsgebied begrensd op 
de 1% letaliteitzone. Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek waarin de 
groepsgrootte in aantallen wordt uitgezet tegen de kans dat een dergelijke groep het 
slachtoffer wordt van een ongeval. 

2.3 Verantwoordingsplicht 

De verantwoordingsplicht richt zich op alle personen die binnen een invloedsgebied 
aanwezig zijn of kunnen zijn. Dus niet alleen de personen die aanwezig zijn in woningen 
of werkruimten, maar ook personen in de openbare ruimte zoals verkeersdeelnemers. 

Het gaat hierbij niet alleen om het voorkomen van gewonden en dodelijke slachtoffers. 
Het gaat om het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van de 
ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

De berekening van het groepsrisico is een onderdeel van de verantwoordingsplicht. De 
rekenwijze is vastgelegd in protocollen. Het berekende groepsrisico wordt geijkt aan de 
oriëntatiewaarde. 

In de verantwoording moet verder worden afgewogen, welke veiligheidsmaatregelen 
moeten of kunnen worden getroffen die kunnen leiden tot een lager groepsrisico. Met de 
verantwoordingsplicht worden betrokken partijen gedwongen om een goede ruimtelijke 
afweging te maken, waarin de veiligheid voor de maatschappij als geheel voldoende 
gewaarborgd wordt. Op deze manier wordt beoogd een situatie te creëren, waarbij 
zoveel mogelijk de risico's zijn afgewogen en geanticipeerd is op de mogelijke gevolgen 
van een incident.  
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Met uitzondering van de berekening bestaat de verantwoording uit een kwalitatieve 
afweging en richt zich op aspecten als de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een 
mogelijke calamiteit en de mate van zelfredzaamheid van de populatie.  

Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe veiligheid 
transportroutes en het Besluit externe veiligheid buisleidingen, dient de Veiligheidsregio 
Drenthe (VRD) in de gelegenheid te worden gesteld om in verband met het groepsrisico 
advies uit te brengen over de bereikbaarheid van het gebied en de bestrijdbaarheid van 
een ramp en over de zelfredzaamheid van personen.  

De adviesaanvraag kan gericht worden aan de heer Dirk van Dijken van de 
Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Het e-mailadres is: dirk.vandijken@vrd.nl. Het advies 
van de VRD dient onderdeel uit te maken van de verantwoording van het groepsrisico. 

2.4 Beleidskader 

Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen zijn A.M.v.B.’s opgesteld voor externe 
veiligheidstaken van de provincie en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en 
regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor inrichtingen, transport van gevaarlijke 
stoffen en buisleidingen. Het gaat om de volgende A.M.v.B.’s: 
- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) bevat veiligheidsnormen voor 

risicobedrijven; 
- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) voor het transport van gevaarlijke 

stoffen via buisleidingen; 
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) voor het van gevaarlijke stoffen 

via het water, de weg en het spoor. 

2.5 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid Tynaarlo 

De gemeente Tynaarlo heeft op basis van een visie externe veiligheid een 
uitvoeringsprogramma externe veiligheid vastgesteld, waarin o.a. is vastgesteld op welke 
wijze met het groepsrisico moet worden omgegaan. Voor het groepsrisico heeft de 
gemeente de volgende uitgangspunten vastgesteld: 

- Geen overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico; 

- De verantwoording van het groepsrisico wordt op maat afgelegd; 

- Bij de verantwoording worden de aspecten zelfredzaamheid, beheersbaarheid en 
hulpverlening mede beoordeeld en wordt gestreefd dat alle drie de aspecten zo 
optimaal mogelijk zijn; 

- Bij het opstellen wordt er naar gestreefd om het groepsrisico zo veel mogelijk te 
reduceren door bijvoorbeeld schade beperkende maatregelen in de omgeving te 
treffen door personendichtheden zover mogelijk van de bron af te positioneren of 
door het treffen van bronmaatregelen; 

- Wanneer reductie van het groepsrisico niet mogelijk is, wordt gemotiveerd waarom 
de ontwikkeling toch gewenst is en waarom alternatieven niet mogelijk zijn. 

 

mailto:dirk.vandijken@vrd.nl
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3 Risicoanalyse Buisleidingen 

Voor het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn de normen voor externe 
veiligheid in het Bevb vastgelegd. Voor het opstellen van de QRA voor het transport via 
ondergrondse buisleidingen is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Carola, 
versie 1.0.0.52. 

3.1 Buisleidinggegevens 

Voor dit EV-advies zijn de buisleidinggegevens voor het geselecteerde gebied nabij de 
ontwikkellocatie opgevraagd bij de Gasunie. De buisleidingdata dateert van 1 november 
2016 (Gasunie). Het gaat om de volgende hoge druk aardgasleiding. 

Leidingkenmerk druk diameter invloedsgebied belemmeringenstrook 

N-505-41 40 bar 219,10 mm 137 m 4 m 

 
De buisleidingdata bevat tevens gegevens van drie andere buisleidingen binnen het 
geselecteerde rekengebied, maar deze hebben geen enkele invloed op de 
ontwikkellocatie van de supermarkt. Deze leidingen komen dan ook verder niet in deze 
rapportage aan de orde. 

3.2 Belemmeringenstrook 

Op grond van artikel 14 van het Bevb moet rekening worden gehouden met de 
zogenaamde belemmeringenstrook van de hoge druk aardgasleidingen worden 
weergegeven. De belemmeringenstrook bedraagt voor deze buisleiding 4 meter aan 
weerszijden van een buisleiding, gemeten uit het hart van de leiding.  

Binnen de belemmeringenstrook mogen geen locaties worden geprojecteerd waar 
bouwwerken kunnen worden opgericht. Daarnaast geldt een vergunningenstelsel voor 
werken of werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van 
de buisleiding, niet zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wion. Voor 
graafwerkzaamheden geldt een zogenaamde klic melding. 

 
Figuur 3. Weergave belemmeringenstrook (4 m) 
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3.3 Risicoberekening buisleidingen 

Omdat het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleidingen van de Gasunie nabij het 
plangebied ligt, moet op grond van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
aan het plaatsgebonden risico worden getoetst en moet het groepsrisico worden 
berekend en worden verantwoord. 

De risico’s van de hoge druk aardgasleidingen zijn voor de relevante buisleidingen 
berekend middels een kwantitatieve risico analyse (QRA). De Uitkomsten van de QRA 
zijn in deze rapportage uitgewerkt. 

3.4 Plaatsgebonden risico 10-6 per jaar  

De hoge druk aardgasleiding (N-505-41) heeft ter hoogte van de locatie van de 
supermarkt geen PR10-6 contour. De grens- en richtwaarde 10-6 worden dus niet 
overschreden.  

3.5 Invloedsgebied buisleidingen 

Binnen het invloedsgebied van de buisleiding moet het groepsrisico worden beoordeeld 
en worden verantwoord. Het groepsrisico is met het rekenprogramma Carola berekend. 
De grootte van het invloedsgebied bedraagt circa 137 meter vanaf de buisleiding. In 
onderstaande figuur is de ligging van het invloedsgebied weergegeven. De locatie van de 
supermarkt ligt volledig binnen het invloedsgebied. 

 
Figuur 4. Ligging invloedsgebied buisleiding Gasunie 

 
Binnen het invloedsgebied, zoals hiervoor vermeld, is tevens de 100% letaliteitszone van 
belang. Deze zone bedraagt circa 67 meter vanaf de buisleiding. De locatie van de 
supermarkt ligt eveneens geheel binnen deze zone. In de figuur hierna wordt de ligging 
van de 100% letaliteitszone weergegeven.  
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Figuur 5. Ligging 100% letaliteitszone  buisleiding Gasunie 

 
3.5.1 Kwantitatieve beoordeling groepsrisico 

Binnen het invloedsgebied van de hoge druk aardgasbuisleiding is de hoogte van het 
groepsrisico met het programma Carola bepaald. Om de hoogte van het groepsrisico te 
kunnen bepalen is gebruik gemaakt van de BAG-populatieservice en de in de 30 
geprojecteerde woningen aanwezige populator. 

Voor de groepsrisicoberekening zijn de volgende BAG-populatiegegevens met de 
volgende aanwezigheid in het programma geïmporteerd. Voor de supermarkt is 
uitgegaan van een b.v.o. van 3000 m2. Met een bezetting van 1 bezoeker per 30 m2 
b.v.o. komt dat op 100 personen. 

Populatiebestand Type DAG NACHT AANTAL 
Wonend-vakantiehuis wonen 50% 100% 1265 

Kantoor-kliniek-onderwijs-winkel werken 100% 0% 106 

Bijeenkomst-sport-cel_zkh werken 100% 80% 338 

Supermarkt werken 100% 80% 100 

Projectie 30 woningen wonen 50% 100% 72 

 
De berekening van het groepsrisico voor het plangebied levert geen overschrijding van 
de oriëntatiewaarde van het groepsrisico op.  
Hieronder volgt een weergave van de fN-curve van het berekende groepsrisico. De curve 
geeft het groepsrisico weer van de zogenaamde ‘slechtste’ kilometer van het 
desbetreffende tracé, veelal het gebied met de grootste populatie. In de afbeelding is dat 
tracé met een groene lijn weergegeven.  

Toelichting 
De maximale overschrijdingsfactor geeft de hoogte van het groepsrisico ten opzichte van 
de oriëntatiewaarde van het groepsrisico aan. Het groepsrisico is gelijk aan de 
oriëntatiewaarde, als deze 100% van de oriëntatiewaarde bedraagt (komt overeen met 
overschrijdingsfactor 1). 
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De maximale overschrijdingsfactor van de buisleiding N-505-41 voor de nieuwe situatie is 
gelijk aan 4.314E-03 (0.43%) (43 slachtoffers, 2.33E-08): 

 
Figuur 6. fN-curve groepsrisico N-505-41 (nieuw) 
 

Het gebied waarvan het groepsrisico is berekend is hieronder weergegeven. De 
hierboven getoonde fN-curve is berekend voor het gedeelte van de buisleiding dat met 
de groene lijn is weergegeven. De projectie van de supermarkt op deze locatie leidt tot 
een toename van het groepsrisico.  

 
Figuur 7. Groepsrisicogebied fN-curve 
 

In de bestaande situatie, dat is inclusief de geprojecteerde 30 woningen, bedraagt het 
aantal slachtoffers  namelijk 19 bij een frequentie van 3.18E-08. De maximale 
overschrijdingsfactor bedraagt voor de bestaande situatie 1.148E-03 (0,1%). In de fN-
curve ziet de bestaande situatie er zo uit. 

 
Figuur 8. fN-curve groepsrisico N-505-41(bestaand) 
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3.6 Verantwoording groepsrisico 

Het groepsrisico is met behulp van het rekenprogramma Carola bepaald. Uit deze 
analyse is gebleken dat het groepsrisico vanwege de projectie van de supermarkt 
toeneemt. Echter de oriëntatiewaarde wordt voor de nieuwe situatie niet overschreden. 
Het groepsrisico bedraagt circa 0,4% van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. 

Het plangebied ligt binnen de 100% letaliteitzone van de hoge druk 
aardgasbuisleidingen. Dit betekent dat het groepsrisico uitgebreid moet worden 
verantwoord. 

Ten opzichte van de huidige geprojecteerde woningbouw, kan worden gesteld dat de 
zelfredzaamheid binnen een supermarkt hoger is dan binnen woongebouwen. De 
supermarkt is alleen overdag en ’s avonds tot 21.00 uur geopend, terwijl binnen 
woningen gedurende het gehele etmaal personen aanwezig kunnen zijn, waarvan de 
zelfredzaamheid ’s nachts over het algemeen minder groot zal is. 

Onderdeel van de verantwoording van het groepsrisico vormt de overweging om te 
onderzoeken of een alternatieve locatie leidt tot een lager groepsrisico. Hierbij kan 
gedacht worden om de indeling van de locatie zodanig uit te voeren dat de parkeerplaats 
tussen de supermarkt en de buisleiding in komt te liggen. Hierdoor komt de supermarkt 
op grotere afstand van de buisleiding te liggen waardoor het groepsrisico af zal nemen. 
Daarbij zal de supermarkt zelfs gedeeltelijk buiten de 100% letaliteitszone komen te 
liggen. 

De risicoberekening is ook uitgevoerd voor een gespiegelde vorm. Daarbij is het 
parkeerterrein tussen de buisleiding en de supermarkt in geprojecteerd, waarbij de 
supermarkt grotendeels buiten de 100% letaliteitszone ligt. Het berekende groepsrisico 
voor de gespiegelde situatie bedraagt 23 slachtoffers bij een frequentie van 2E-08. De 
maximale overschrijdingsfactor bedraagt voor de gespiegelde situatie 1.058E-03 (0,1%). 
De gespiegelde situatie levert een lichte toename van het groepsrisico op.  

In de fN-curve ziet de gespiegelde situatie er zo uit. 

 
Figuur 9. fN-curve groepsrisico N-505-41(gespiegelde situatie) 
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Hieronder de figuur met uitgangspunten voor de gespiegelde situatie. 

 
Figuur 10. Gespiegelde locatie 

 

In verband met de zelfredzaamheid en hulpverlening ligt de adviesrol bij de VRD. De 
VRD heeft advies gegeven en dit advies dient een onderdeel te vormen van de 
verantwoording van het groepsrisico. 

Bij de verantwoording van het groepsrisico dienen de uitgangspunten die in het 
uitvoeringsprogramma externe veiligheid Tynaarlo zijn vastgesteld eveneens in 
ogenschouw te worden genomen. 

 

Supermarkt 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

Na het uitvoeren van de risicoanalyse voor het onderzoek naar realisatie van een 
supermarkt nabij een hoge druk aardgasleiding,  worden in dit hoofdstuk de conclusies 
gegeven en worden eventueel aanbevelingen gedaan.  

4.1 Buisleidingen (BEVB) 

Voor dit plan is in deze risicoanalyse rekening gehouden met de hoge druk 
aardgasleiding N-505-41 van de Gasunie. De overige leidingen zijn voor dit plan niet 
relevant. 

4.1.1 Plaatsgebonden risico buisleidingen 

De buisleiding ten noorden van de supermarkt heeft ter hoogte van de planlocatie geen 
PR10-6 per jaar. Hierdoor wordt  de richt- en grenswaarde van het plaatsgebonden risico 
10-6 per jaar niet overschreden. 

4.1.2 Belemmeringenstrook 

De belemmeringenstrook bedraagt voor deze buisleiding 4 meter, gemeten vanuit het 
hart van de leiding aan weerszijden van de leiding. Het bouwvlak van de supermarkt mag 
niet binnen de belemmeringenstrook liggen.  

Regels belemmeringenstrook 
- Geen nieuwe bestemmingen die het oprichten van kwetsbare objecten of overige 

bouwwerken toestaan; 
- Een vergunningenstelsel (artikel 3.3 van de WRO) voor werken of werkzaamheden 

die van invloed kunnen zijn op de integriteit en werking van de buisleiding, niet zijnde 
graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wion. 

Voor zover een wijzigingsbevoegdheid wordt gegeven om in afwijking van het 
bestemmingsplan bij een omgevingsvergunning het oprichten van een bouwwerk binnen 
de belemmeringenstrook toe wordt gestaan, mag alleen de omgevingsvergunning 
worden verleend voor zover de veiligheid met betrekking tot de buisleiding niet wordt 
geschaad.  
Binnen de belemmeringenstrook gelden de Algemene VELIN-voorwaarden voor 
grondroer- en overige activiteiten.  
 
4.1.3 Invloedsgebied buisleidingen 

De hoge druk aardgasleiding heeft een invloedsgebied van circa 137 meter. Het 
invloedsgebied wordt niet op de verbeelding van het bestemmingsplan geplaatst. De 
supermarkt ligt volledig binnen het invloedsgebied. De supermarkt ligt zelfs volledig 
binnen de 100% letaliteitszone van de buisleiding. 

4.1.4 Groepsrisico buisleidingen 

Wanneer het bestemmingsplan moet worden gewijzigd dient in de toelichting van het 
bestemmingsplan het groepsrisico te worden verantwoord. Voor die verantwoording kan 
de inhoud van hoofdstuk 3 van dit rapport als input dienen. Kort samengevat komt dit op 
het volgende neer: 

- Het groepsrisico neemt vanwege de projectie van de supermarkt toe; 
- Het maximale aantal berekende slachtoffers neemt van 19 in de huidige situatie toe 

tot 43 voor de toekomstige situatie; 
- De oriëntatiewaarde van het groepsrisico wordt niet overschreden; 
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- Omdat het plangebied binnen de 100% letaliteitszone ligt moet het groepsrisico 
uitgebreid worden verantwoord; 

- Er is een locatie aanwezig die leidt tot een lager groepsrisico, namelijk door de 
parkeerplaats tussen de supermarkt en de buisleiding in te projecteren. 

 

4.1.5 Groepsrisico zuidelijke locatie 

De hoogte van het groepsrisico neemt ten opzichte van de huidige situatie, dus de 
situatie zonder supermarkt, in geringe mate toe wanneer de supermarkt in zuidelijke 
richting wordt verplaatst, waarbij de parkeerplaats tussen de supermarkt en de 
buisleiding in wordt geprojecteerd.  

De zuidelijke locatie ligt verder van de buisleiding af en ligt grotendeels buiten de 100% 
letaliteitszone, met als gevolg dat het groepsrisico ten opzichte van de huidige bestemde 
situatie slechts in geringe mate toeneemt. Ten opzichte van het aangevraagde plan valt 
de hoogte van het groepsrisico wel lager uit. 

Ontwikkelingen die buiten de 100% letaliteitszone en binnen de 1% letaliteitszone 
plaatsvinden hebben nauwelijks invloed op de hoogte van het groepsrisico. 
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Verantwoording groepsrisico (EV) supermarkt Ter Borch 

Geacht college,

Op 7 november ontvingen wij uw verzoek om advies. Uw adviesvraag betreft de bouw van supermarkt Ter 
Borch. In deze brief leest u ons advies ten aanzien van de verantwoording van het groepsrisico (aspecten 
bestrijding en zelfredzaamheid).

Kwetsbaar object in 100% letaliteitsgebied
De supermarkt wordt vanwege zijn omvang aangemerkt als kwetsbaar object. Vanuit het oogpunt van 
externe veiligheid is het niet wenselijk om een kwetsbaar object in het invloedsgebied van een buisleiding te 
positioneren. Waarbij in dit geval sprake is van de meest ongunstige situatie, namelijk positionering volledig 
in het 100% letaliteitsgebied. Er zijn enkele maatregelen te adviseren die het aanwezige risico kunnen 
verminderen.

Maatregel 1: Heroverweeg locatie
Wij adviseren u te overwegen of het mogelijk is om parkeerplaats en bouwvlak om te wisselen.
De locatie van de supermarkt is geheel gelegen binnen het 100% letaliteitsgebied van de buisleiding. Door 
parkeerplaats en bouwvlak om te draaien, blijft de supermarkt weliswaar in het invloedsgebied liggen maar 
ligt hij niet meer volledig in het 100% letaliteitsgebied. Hiermee wordt de kans op slachtoffers verkleind in 
geval van een ernstig incident met de buisleiding. Hoe groter de afstand tot de buisleiding, hoe minder 
vatbaar de supermarkt en aanwezige personen zijn voor de effecten van een incident bij de buisleiding.

Maatregel 2: Incident met buisleiding opnemen in bedrijfsnoodplan
Wij adviseren u om duidelijk met de eigenaar van de supermarkt te communiceren over de risico's van een 
buisleiding. Daarnaast is het aan te raden de supermarkteigenaar te adviseren om een incident met een 
buisleiding op te nemen in het bedrijfsnoodplan en een dergelIjk scenario te beoefenen.
BHV-organisaties zijn in de regel gewend om in te spelen op incidenten binnen hun eigen bedrijf. Rekening 
houden met invloeden van buitenaf vraagt daarom specifieke aandacht en oefening.

Incidentbestrijding en zelfredzaamheid
Wanneer een incident zich voordoet met de buisleiding ter hoogte van de supermarkt is de kans aanwezig 
dat hulpverleningsdiensten niet op kunnen treden. De supermarkt bevindt zich in de nu geplande situatie 
namelijk in het gebied waarbinnen optreden van brandweer en andere hulpverleningsdiensten mogelijk niet 
veilig is. Bij een incident met de buisleiding precies ter hoogte van de supermarkt is zelfs met zekerheid te 
zeggen dat de brandweer daar niet op kan treden. Andere hulpverleningsdiensten houden grotere afstanden

BT’and\%eer Drenthe is onderdeel van

Veiligheidsregio
Drenthe



aan dan de brandweer. Dit betekent dat bij een incident met de buisleiding aanwezige mensen zichzelf in 
veiligheid moeten brengen. De bedrijfshulpverlening van de supermarkt heeft hier een belangrijke rol in.

Voordelen verwisselen bouwvlak en parkeerplaats
Bij het verwisselen van bouwvlak en parkeerplaats ontstaan een paar belangrijke voordelen ten opzichte van 
de nu geplande situatie:
1. Hoe verder de supermarkt gesitueerd wordt van de buisleiding hoe sneller aanwezige mensen zichzelf In 

veiligheid kunnen brengen. De afstand tot veilig gebied wordt immers korter naarmate de supermarkt 
verder van de buisleiding ligt. Dit heeft een positief effect op zowel het aantal gewonden als de aard van 
de verwondingen die kunnen ontstaan bij een ernstig incident bij de buisleiding.

2. Bij een grotere afstand tot de buisleiding neemt ook de kans toe dat het voor hulpverleningsdiensten 
mogelijk is om op te treden bij een ernstig incident met de buisleiding. Dit heeft eveneens een gunstig 
effect op slachtofferaantallen.

Kortom: de mogelijkheden voor bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid verbeteren aanzienlijk bij het 
verwisselen van bouwvlak en parkeerplaats.

Risico = kans x effect
In dit advies wordt gekeken naar de effecten van een incident. Het totale risico wordt niet alleen bepaald 
door de effecten, maar ook door de kans dat een incident zich voordoet. Voor buisleidingen is de kans op 
een ernstig incident (breuk met fakkelbrand) zeer gering, namelijk 3,8 X 10 ® per jaar. Dit betekent dat - 
hoewel de effecten ernstig zijn - het totale risico gering is. Dit komt de zeer geringe kans dat een incident 
zich voordoet.
Incidenten met buisleidingen ontstaan vooral door grondroering (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of 
diepploegen) en komen zelden voor. In heel Nederland ligt 12.000 km aan hoge druk 
aardgastransportleiding, waarvan 1.100 km in Drenthe.

Tot slot
In deze brief kunt u lezen dat er aandachtspunten zijn ten aanzien van externe veiligheid. Het is aan het 
bevoegd gezag om de afweging te maken tussen voor- en nadelen van een supermarkt op deze locatie. 
Externe veiligheid is daarin slechts één van de factoren die meegewogen wordt.
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Berend Stenveld via berend.5tenveld@vrd.nl of 06- 
46222358.

Hoogachtend,

namen^ /
Het algemeen bestuu/Veiligheidsregio Drenthe,

Hdofd^islc^ehéersing
Gerrit-JanyRuesink
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1 Inleiding 

Aanleiding 

Er zijn plannen voor de realisatie van een supermarkt in het noordelijk entreegebied van Ter Borch te 

Eelderwolde, ten westen van de Ter Borchlaan en ten noorden van de Borchsingel. Tevens bestaan 

plannen voor aanpassingen aan de Borchsingel. Om het plan mogelijk te maken, dient een bestem-

mingsplanprocedure te worden gevoerd. In dit kader is het conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruim-

telijke ordening (Bro) noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar effecten op de natuurwaarden 

(soortenbescherming en gebiedsbescherming). 

 

Doel van het advies 

Voorliggend Advies Natuurwaarden behandelt de ecologische beoordeling van de genoemde plan-

nen. De effecten op natuurwaarden worden beoordeeld in relatie tot de Wet natuurbescherming 

(Wnb)
1
 met de daaraan gekoppelde provinciale verordening (beide traden op 1 januari 2017 in wer-

king) en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

Plangebied 

De ligging van het plangebied wordt weergegeven in onderstaand figuur (figuur 1). 

 

 

Figuur 1. Luchtfoto met de globale ligging van het plangebied (rood omlijnd) 

Bron kaartondergrond: bing.com 

  

                                                                 
1 Betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) natuurgebieden. 
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Opzet van het rapport 

Het rapport bestaat uit de volgende onderdelen: 

- beschrijving van het plangebied en de voorgenomen plannen; 

- beschrijving van de effecten op de te beschermen natuurwaarden; 

- conclusies en consequenties. 

 

Informatie 

De beschrijving van de relevante te beschermen natuurwaarden is gebaseerd op: 

 bestaande bronnen zoals databanken, verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, rappor-

ten en websites; 

 verkennend veldbezoek waarbij vooral is gekeken naar kritische en/of beschermde soorten, zo-

wel wat betreft aanwezigheid van als potenties voor deze soorten. 

 

Beoordeling 

Op basis van de bekende gegevens en het veldbezoek zijn de mogelijke effecten als gevolg van de 

toekomstige ontwikkelingen bepaald. Daarnaast zijn (de effecten van) deze ontwikkelingen beoor-

deeld in het kader van de natuurwetgeving. 

 

Bevindingen 

In het hoofdstuk Conclusie en consequenties worden de belangrijkste bevindingen van het onder-

zoek kort weergegeven. 
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2 Plangebied en voorgenomen plannen 

2.1 Ligging 

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Eelderwolde in de gemeente Tynaarlo. Figuur 1 en 

2 geven de ligging van het plangebied weer. Het plangebied ligt in het kilometerhok
2
 232-577 en 

grenst aan de oostzijde aan de Ter Borchlaan en aan de zuidzijde aan de Borchsingel. Aan de noord- 

en westzijde grenst het plangebied aan woningen en een school.  

 

 

Figuur 2. Topografische kaart met de globale ligging van het plangebied (rode vlak) 

2.2 Huidige situatie 

In het plangebied is geen bebouwing aanwezig. Centraal in het plangebied loopt een half verhard pad 

(puin) van oost naar west. Het plangebied bestaat verder uit grasland met opgaande groenstructuren 

(een eikenlaan, enkele solitaire bomen en opslag van zwarte elzen- en wilgenstruiken). Aan de oost- 

en zuidrand van het plangebied zijn greppels aanwezig, die ten tijde van het veldbezoek droog ston-

den. In het plangebied is geen permanent oppervlaktewater aanwezig. 

 

                                                                 
2 Een kilometerhok is een vastgelegd gebied van 1 kilometer bij 1 kilometer. De Topografische Dienst heeft deze hokken 

ingevoerd als rasterverdeling voor het tekenen van de topografische kaarten van Nederland. 
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Impressie plangebied (links grasland met solitaire bomen, rechts eikenlaan langs Ter Borchlaan). 

 

De strook ten zuiden van de Borchsingel bestaat uit grasland met verspreid twee jonge bomen. Ter hoogte van de Bak-

kerslaan is een tijdelijke huisartsenpraktijk gevestigd, een tijdelijke parkeerplaats en opslag van goederen. 

 

 

Impressie zuidzijde Borchsingel richting het westen (links) en het oosten (rechts) 

2.3 Plannen 

De plannen bestaan uit de realisatie van een supermarkt. Ten behoeve van de plannen wordt op-

gaande begroeiing verwijderd en wordt de grond vergraven. De eiken langs de Ter Borchlaan blijven 

bij de plannen behouden. 

 

Tevens zijn er plannen voor aanpassingen aan de zuidzijde van de Borchsingel tussen de rotonde in 

het oosten en de straat Zweerdeneiland in het westen. Er worden onder andere een kiss and ride-

strook, een fietspad en een voetpad aangelegd. Zie figuur 3 voor een inrichtingsplan van de zuidzijde 

van de Borchsingel. Ten behoeve van de aanpassingen langs de weg zijn geen werkzaamheden aan 

de zuidelijk gelegen vijver voorzien. De treurwilg naast de vijver gaat mogelijk wel verloren. 
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Figuur 3. Inrichtingsplan zuidzijde Borchsingel (bron: gemeente Tynaarlo) 
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3 Gebiedsbescherming 

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

ming relevant: de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Provinciale Structuurvisie en Provinciale 

Ruimtelijke Verordening. 

3.1 Wet natuurbescherming 

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000-

gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten 

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

 

Inventarisatie 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan een beschermd gebied in het kader van de 

Wnb. Het dichtstbijzijnde beschermde Natura 2000-gebied betreft het Leekstermeergebied, dat op 

ruim 2,5 kilometer ten westen van het plangebied ligt.  

 

Het Leekstermeergebied is in 2010 definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor het gebied is 

nog geen beheerplan vastgesteld. Het plangebied heeft geen belangrijke ecologische relaties met de 

beschermde gebieden. 

 

Effecten 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden, de aard van de ontwik-

kelingen en de huidige terreinomstandigheden van het plangebied, worden als gevolg van het plan 

geen negatieve effecten verwacht op de instandhoudingsdoelstellingen van beschermde gebieden in 

het kader van de Wnb. 

 

Toetsing 

Voor deze activiteit is geen vergunning op grond van de Wnb nodig. 

3.2 Provinciaal ruimtelijk natuurbeleid 

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (dat tegenwoordig ook Natuurnetwerk Nederland wordt ge-

noemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurge-

bieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. De EHS is als beleidsdoel opgenomen 

in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De begrenzing en ruimtelijke bescherming van 

de provinciale EHS is voor provincie Drenthe uitgewerkt in de Omgevingsvisie Drenthe en de bijbeho-

rende Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 
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Inventarisatie 

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan de EHS. Het dichtstbijzijnde gebied dat is 

aangewezen in het kader van de EHS ligt op ongeveer 400 meter afstand ten westen van het plange-

bied. Het betreft hier de Peizer- en Eeldermaden ten westen van de bebouwde kom van Eelderwolde. 

Het plangebied heeft geen belangrijke ecologische relaties met beschermde gebieden in het kader 

van de EHS. 

 

Effecten 

Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden, de terreinomstandig-

heden van het plangebied en het tussenliggende gebied en de aard van de ontwikkelingen, zijn er 

geen negatieve effecten op de EHS te verwachten. 

 

Toetsing 

De activiteit is op het punt van de EHS niet in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening Dren-

the.  
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4 Soortenbescherming 

Wet- en regeling 

Relevante wetgeving op het gebied van de soortenbescherming is uitgewerkt in hoofdstuk 3 van de 

Wet natuurbescherming (Wnb). De bescherming van flora en faunasoorten is in de Wnb opgedeeld in 

twee beschermingscategorieën: 

 Strikt beschermde soorten:  

 Soorten van de Vogelrichtlijn (art. 3.1); 

 Soorten van de Habitatrichtlijn (art. 3.5). 

 Overige beschermde soorten: 

 Nationaal beschermde soorten (art. 3.10). 

 

Beschermingsregime 

Voor beide categorieën geldt dat het verboden is opzettelijk exemplaren te doden, vangen of pluk-

ken, en voortplantingsverblijfplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te vernielen of te beschadigen. Een 

belangrijk verschil tussen beide beschermingsregimes is dat voor de strikt beschermde soorten ook 

het opzettelijk verontrusten verboden is, terwijl dit voor de overige beschermde soorten niet het 

geval is.  

 

Voor vogels geldt daarnaast dat het opzettelijk storen niet verboden is in geval de storing niet van 

wezenlijk invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Echter, voor 

vogels die staan op van bijlage II van de Conventie van Bern geldt deze uitzondering niet. 

 

Naar alle waarschijnlijkheid blijft onder de Wnb de huidige lijst met jaarrond beschermde nesten in 

stand. Dat houdt in dat voor de op deze lijst genoemde vogelsoorten de nestplaats ook buiten het 

broedseizoen beschermd is. 

 

Het beschermingsregime van de overige (nationaal) beschermde soorten is voor elke soort gelijk. Wel 

kunnen provincies bij ruimtelijke ontwikkelingen vrijstelling van de verbodsbepalingen in artikel 3.10 

verlenen voor deze soorten. Deze zogenaamde vrijstellingslijsten zijn opgenomen in de provinciale 

verordeningen en komen tussen de provincies grotendeels overeen. De provincie Drenthe heeft in 

haar provinciale omgevingsverordening opgenomen dat voor in totaal 24 soorten een vrijstelling 

geldt van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid uit de Wnb. Een overzicht van deze soorten is 

opgenomen in bijlage 1. 

 

Bronnen 

Geraadpleegde databanken, verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, websites en rapporten 

zijn met een eigen nummer in de literatuurlijst opgenomen. Op 23 augustus 2016 is via Quickscan-

hulp.nl (uitvoerportaal) de Nationale Databank Flora en Fauna geraadpleegd (zie bijlage 2). Gegevens 

uit deze bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soortengroepen alleen genoemd 

indien ze een meerwaarde voor het onderzoek hebben. 
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Veldbezoek 

Het deelgebied waar de supermarkt is voorzien is op 24 augustus 2016 bezocht om een indruk te 

krijgen van de terreinomstandigheden van het plangebied, de omgeving en de voorkomende flora en 

fauna. Daarnaast is dit deelgebied op 14 september bezocht, waarbij met een boomcamera de holtes 

en loszittende schors van bomen in het plangebied gecontroleerd zijn op geschiktheid als vleermuis-

verblijfplaats (zie ook paragraaf 6.1). 

 

Het deelgebied waar aanpassingen aan de Borchsingel zijn voorzien, is op 2 mei 2017 bezocht. 

 

Effectbeoordeling 

Op basis van de verzamelde informatie middels bronnen- en veldonderzoek, bekende ecologische 

principes en expert judgment volgt onderstaand per soortgroep een beschrijving van de (te verwach-

ten) effecten van de ruimtelijke ingreep op beschermde soorten. Indien sprake is van het nemen van 

beschermingsmaatregelen en/of vervolgstappen wordt dit eveneens vermeld. 

4.1 Planten 

Inventarisatie 

In het plangebied zijn tijdens het veldonderzoek geen beschermde plantensoorten aangetroffen. 

Deze worden gezien de terreingesteldheid en het ontbreken van geschikt biotoop ook niet verwacht. 

Aangetroffen plantensoorten zijn onder andere gestreepte witbol, gewone paardenbloem, grote 

kattenstaart, kropaar, kweek, mannagras, pitrus, rode klaver en smalle weegbree. Deze soorten dui-

den op voedselrijke omstandigheden. De opgaande beplanting in het plangebied bestaat beuk, uit 

boswilg, treurwilg, gewone esdoorn, witte paardenkastanje, zomereik en Zwarte els. 

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het veldonderzoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende beeld van de soor-

tengroep planten ontstaan. Als gevolg van de beoogde plannen zijn geen verbodsovertredingen ten 

aanzien van planten te verwachten. Voor de uitvoering van het plan is voor de soortgroep planten 

geen ontheffing op grond van de Wnb nodig. 

4.2 Zoogdieren – vleermuizen 

Inventarisatie 

De tijdelijke huisartsenpost is gezien de gebruikte bouwmaterialen en constructie niet geschikt voor 

vleermuizen. Door het ontbreken van geschikte bebouwing kunnen verblijfplaatsen van gebouwbe-

wonende vleermuizen in het plangebied worden uitgesloten. In een oude zwarte els langs de Borch-

singel aan de zuidrand van het plangebied is onder een splitsing van de takken een spechtenholte 

aanwezig die tijdens het verkennend veldbezoek geschikt leek te zijn als vleermuis-verblijfplaats. 

Deze holte is daarom onderzocht met een boomcamera, waarbij bleek dat de holte zover naar boven 

toe is doorgerot, dat de holte aan de bovenzijde open is. Deze holte is daardoor ongeschikt als 
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vleermuisverblijfplaats (vanwege invallend regenwater en de grote temperatuurvariatie als gevolg 

van de opening aan de bovenzijde).  

 

Een oude witte paardenkastanje centraal in het plangebied heeft op enkele plaatsen loszittende 

schors. De ruimtes achter de loszittende schors zijn met behulp van een boomcamera gecontroleerd 

op de aanwezigheid van en geschiktheid voor vleermuizen. Hierbij zijn geen (sporen van) vleermuizen 

aangetroffen. Bovendien zijn de aanwezige ruimtes klein, waardoor ze ongeschikt zijn als vleermuis-

verblijfplaats. Andere voor vleermuizen geschikte holtes of loszittende schors zijn niet in het plange-

bied aangetroffen. Vleermuisverblijfplaatsen kunnen daarom in het plangebied worden uitgesloten. 

Daarnaast is het plangebied geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Te verwachten zijn soor-

ten als gewone en ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis, die ook uit de gegevens van 

Quickscanhulp.nl naar voren komen (1, bijlage 2). Verder kan de eikenlaan langs de ter Borchlaan 

onderdeel vormen van een vliegroute van vleermuizen.  

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het veldonderzoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende beeld van de soor-

tengroep vleermuizen verkregen. De aanwezigheid van een vleermuisverblijfplaats binnen het plan-

gebied kan worden uitgesloten.  

 

Het plangebied vormt naar verwachting onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen. Naar 

aanleiding van de plannen zal de kwaliteit van het foerageergebied voor vleermuizen naar verwach-

ting afnemen, maar niet geheel verloren gaan. In de omgeving is bovendien in ruime mate geschikt 

foerageergebied voorhanden. Naar aanleiding van de plannen worden negatieve effecten op het 

foerageergebied van vleermuizen niet verwacht. 

 

De eikenlaan langs de Ter Borchlaan blijft bij de plannen behouden en door de plaatsing van LED-

verlichting met gerichte armaturen wordt een overmatige uitstraling van licht richting de eikenlaan 

voorkomen. Daarom is geen negatief effect op een vliegroute van vleermuizen te verwachten. Het 

aanvragen van een ontheffing van de Wnb is daardoor niet nodig voor de voorgenomen plannen. 

4.3 Zoogdieren – overig 

Inventarisatie 

Uit het raadplegen van Quikscanhulp.nl (1, bijlage 2) blijkt dat binnen een straal van een kilometer 

waarnemingen bekend zijn van de beschermde eekhoorn, steenmarter en waterspitsmuis. Door het 

ontbreken van bebouwing en takkenhopen zijn geen verblijfplaatsen van steenmarter binnen het 

plangebied te verwachten. Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van eekhoorn in de bomen aan-

getroffen. Tijdens het veldbezoek zijn ook geen aanwijzingen (zoals uitwerpselen en vraatsporen) 

gevonden die duiden op de aanwezigheid van deze soorten. Waterspitsmuis is bekend rond het 

Leekstermeer en het Peizerdiep. Het omgelegde Eelderdiep ten westen van Eelderwolde staat in 

verbinding met het Peizerdiep en kan hierdoor ook onderdeel vormen van het leefgebied van water-

spitsmuis. Tussen het omgelegde Eelderdiep en het plangebied is geen geschikt leefgebied dat als 
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verbindingsroute naar de vijver ten zuiden van de Borchsingel kan dienen. Zo staat de oost-west 

georiënteerde sloot die in verbinding staat met de vijver deels droog en heeft veel bladafval. Hier-

door en door het ontbreken van oppervlaktewater in en om de rest van het plangebied is water-

spitsmuis in het geheel niet binnen het plangebied te verwachten.  

 

Het plangebied vormt daarnaast geschikt leefgebied voor een aantal algemeen voorkomende grond-

gebonden zoogdieren. In het plangebied zijn molshopen aangetroffen. Verder zijn soorten als bos-

muis, gewone bosspitsmuis, rosse woelmuis, veldmuis, egel en hermelijn in het plangebied te 

verwachten. 

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het veldonderzoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende beeld van de soor-

tengroep zoogdieren ontstaan. In het plangebied komen enkele algemene zoogdiersoorten voor. Ten 

behoeve van de ontwikkelingen zal de bestaande beplanting worden verwijderd en de bodem wor-

den vergraven. 

 

Als gevolg van de ontwikkelingen/plannen kunnen verblijfplaatsen van deze soorten verstoord of 

vernietigd worden en kunnen dieren gedood worden. In het geval van ruimtelijke ontwikkelingen 

geldt voor de te verwachten algemene soorten een vrijstelling van artikel 3.10 lid 1 van de Wnb (zie 

bijlage 1). Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorgenomen 

activiteiten is daarom een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet nodig. Wel blijft de algemene 

zorgplicht van toepassing. 

4.4 Vogels 

Inventarisatie 

Het plangebied is geschikt broedgebied voor vogels aanwezig. In een eik langs de Ter Borchlaan is 

een houtduifnest aangetroffen. Op of bij het nest is tijdens het veldbezoek geen activiteit waargeno-

men. Daarnaast is in een witte paardenkastanje een nest van zwarte kraai aangetroffen. Tijdens het 

veldbezoek werden rond het nest vier zwarte kraaien waargenomen. Het vermoeden bestaat daarom 

dat dit nest nog dit jaar is gebruikt. In de vijver ten zuiden van de Borchsingel is een nest van meer-

koet en is wilde eend aangetroffen. Verder kunnen binnen het plangebied enkele broedvogels in de 

opgaande begroeiing tot broeden komen, zoals boomkruiper, grote bonte specht, tjiftjaf, vink, win-

terkoning en zwartkop. 

 

Jaarrond beschermde nestlocaties van roeken, roofvogels of uilen zijn niet in het plangebied aange-

troffen. Vanwege het ontbreken van bebouwing zijn ook huismus en gierzwaluw niet broedend in het 

plangebied te verwachten. Gezien de inrichting van het plangebied vormt het plangebied naar ver-

wachting geen belangrijk onderdeel van het foerageergebied van vogels met jaarrond beschermde 

nestplaatsen.  
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Effectbeoordeling 

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld van de soortengroep vogels ontstaan. Het 

broed- en foerageergebied van een aantal vogelsoorten zal als gevolg van de ontwikkelingen veran-

deren. In de omgeving blijft echter voldoende broed- en foerageergebied aanwezig. Wanneer werk-

zaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen nesten van broedvogels worden 

verstoord of vernietigd. 

 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in gebruik zijnde nesten 

van vogels worden verstoord of vernietigd, wat bij wet verboden is (Wnb art. 3.1 en 3.5). Vernietiging 

of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uit-

voering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. De Wnb kent geen stan-

daardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 

periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli 

loopt. 

4.5 Amfibieën 

Inventarisatie 

Uit de directe omgeving zijn geen waarnemingen van strikt beschermde amfibie-soorten bekend. 

Gezien het ontbreken van permanent oppervlaktewater kan voortplanting van amfibieën worden 

uitgesloten in het plangebied. In de vijver ten zuiden van de Borchsingel kunnen wel soorten als brui-

ne kikker en kleine watersalamander voorkomen. Binnen het plangebied is alleen overwintering van 

enkele algemene amfibieën als bruine kikker en gewone pad te verwachten. Aanwezigheid van zeld-

zamere beschermde amfibieën is wegens het ontbreken van geschikt biotoop in het plangebied en 

de directe omgeving niet te verwachten. 

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende beeld van de soorten-

groep amfibieën ontstaan. In het plangebied komen enkele algemene soorten voor. Ten behoeve van 

de ontwikkelingen zal begroeiing worden verwijderd en de bodem worden vergraven 

 

Vaste verblijfplaatsen van deze soorten kunnen daarbij worden vernietigd en verstoord. Ook kunnen 

enkele exemplaren worden gedood. In het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor de te ver-

wachten algemene soorten in de provincie Drenthe een vrijstelling van artikel 3.10 lid 1 van de Wnb 

(zie bijlage 1). Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. In het kader van de voorge-

nomen activiteiten is daarom een ontheffingsaanvraag voor deze soorten niet nodig. Wel blijft de 

algemene zorgplicht van toepassing. 
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4.6 Reptielen 

Inventarisatie 

Na raadpleging van de gegevens van Quickscanhulp.nl (1, bijlage 2) blijkt dat binnen een straal van 

een kilometer om het plangebied geen zwaarder beschermde reptielen zijn waargenomen. Binnen 

het plangebied en de directe omgeving ervan is ook geen geschikt leefgebied voor reptielen aanwe-

zig. Er worden derhalve geen reptielen binnen het plangebied verwacht. 

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende beeld van de soorten-

groep reptielen ontstaan. Als gevolg van de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt 

worden geen verbodsovertredingen ten aanzien van beschermde reptielen verwacht. Voor de uitvoe-

ring van het plan is voor de soortgroep reptielen geen ontheffing van de Wnb nodig. 

4.7 Vissen 

Inventarisatie 

In het plangebied is geen permanent oppervlaktewater aanwezig, waardoor de aanwezigheid van 

(beschermde) vissen kan worden uitgesloten. 

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het veldbezoek is een voldoende beeld voor de soortengroep vissen ontstaan. Als ge-

volg van de activiteiten die het bestemmingsplan mogelijk maakt worden geen verbodsovertredingen 

ten aanzien van beschermde vissen verwacht. Voor de uitvoering van het plan is voor de soortgroep 

vissen geen ontheffing van de Wnb nodig. 

4.8 Ongewervelden 

Inventarisatie 

Het plangebied vormt geen hoogwaardig leefgebied voor (beschermde) ongewervelden zoals dag-

vlinders en libellen. Voor de uit de omgeving van het plangebied bekende soorten (gevlekte witsnuit-

libel, groene glazenmaker en rouwmantel) ontbreekt geschikt leefgebied binnen het plangebied. In 

het plangebied komen enkele algemene, niet beschermde dagvlinders en libellen voor, waaronder 

bont zandoogje, klein geaderd witje, houtpantserjuffer en paardenbijter. De aanwezigheid van be-

schermde soorten wordt binnen het plangebied op basis van het ontbreken van geschikt biotoop niet 

verwacht. 

 

Effectbeoordeling 

Op basis van het veldonderzoek en de geraadpleegde bronnen is een voldoende beeld van de soor-

tengroep ongewervelden ontstaan. Als gevolg van de activiteiten worden geen verbodsovertredingen 

ten aanzien van beschermde ongewervelden verwacht. Voor de uitvoering van het plan is voor de 

soortgroep ongewervelden geen ontheffing van de Wnb nodig. 
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5 Conclusies en consequenties 

5.1 Beschermede gebieden 

Beschermde (natuur)gebieden in het kader van de Wnb en het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid 

liggen op enige afstand van het plangebied. Gezien de ligging van het plangebied en de aard van de 

ingrepen worden er geen negatieve effecten op beschermde gebieden verwacht. Voor deze activiteit 

is daarom geen vergunning op grond van de Wnb nodig. De activiteit is op het punt van natuur niet in 

strijd met de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe. 

5.2 Beschermde soorten 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het plangebied een beperkte natuurwaarde kent. Desalniet-

temin komen binnen het plangebied beschermde natuurwaarden voor. 

 

Vogels algemeen 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen in gebruik zijnde nesten 

van vogels worden verstoord of vernietigd, dit is bij wet verboden (Wnb art. 3.1 en 3.5). Vernietiging 

of verstoring van in gebruik zijnde nestplaatsen kan voorkomen worden door bij de planning en uit-

voering van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. De Wnb kent geen stan-

daardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de 

periode. Voor de meeste vogels geldt evenwel dat het broedseizoen van ongeveer 15 maart tot 15 juli 

loopt. 

 

Algemene beschermde soorten 

Binnen het plangebied komen enkele algemene beschermde zoogdier- en amfibiesoorten voor. Als 

gevolg van de beoogde plannen kunnen verbodsovertredingen worden verwacht (Wnb art. 3.10). In 

het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor de te verwachten beschermde soorten echter een 

vrijstelling voor de relevante verbodsbepalingen. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

gesteld. In het kader van de voorgenomen activiteiten is een ontheffingsaanvraag voor deze soorten 

niet aan de orde. 
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6 Bronnen 

6.1 Veldbezoeken 

Voor een ecologische verkenning is het plangebied en omgeving op 24 augustus 2016 bezocht door 

de heer B. Omon MSc (ecoloog van BügelHajema Adviseurs bv). Op 2 mei 2017 is het deelgebied ten 

zuiden van de Borchsingel bezocht door mevrouw A. Schwab. Tijdens het bezoek zijn plantensoorten 

genoteerd, maar zijn verder geen volledige vegetatieopnamen gemaakt. Het verkennend veldbezoek 

op 24 augustus vond plaats op een onbewolkte dag met een maximumtemperatuur van 30°C en 

weinig wind. Tijdens het veldbezoek op 2 mei was het bewolkt, 10°C en er was weinig wind. Daar-

naast is een inspectie met een boomcamera uitgevoerd op 14 september 2016. 

6.2 Gegevens 

1. www.quickscanhulp.nl. Quickscanhulp.nl is een internetapplicatie die gegevens over be-

schermde soorten van de laatste vijf jaar in een aan te geven gebied toegankelijk maakt. Deze 

gegevens zijn afkomstig uit de nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Het is een initiatief 

van onder meer de Gegevensautoriteit Natuur en de organisaties binnen de VOFF 

(www.natuurloket.nl). 

2. www.telmee.nl. Telmee is een invoerportaal van de landelijke Particuliere Gegevensbeherende 

Organisaties (PGO's), op de site is tevens verspreidingsinformatie van planten en dieren te 

vinden. 

3.  Digitale atlas provincie Drenthe. Webpagina waar kaarten te vinden zijn van diverse beleids-

onderwerpen (waaronder natuur) (http://www.provincie.drenthe.nl/loket/kaartmateriaal/). 
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Bijlage 1. Soortvrijstellingslijst Provincie Drenthe 

 

In onderstaande tabel zijn de soorten waarvoor in de provincie Drenthe vrijstelling geldt weergege-

ven. 

 

 

 

  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Zoogdieren

Aardmuis Microtus agrestis

Bosmuis Apodemus sylvaticus

Bunzing Mustela putorius

Dwergmuis Micromys minutus

Dwergspitsmuis Sorex minutus

Egel Erinaceus europaeus

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus

Haas Lepus europeus

Hermelijn Mustela erminea

Huisspitsmuis Crocidura russula

Konijn Oryctolagus cuniculus

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus

Ree Capreolus capreolus

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus

Veldmuis Microtus arvalis

Vos Vulpes vulpes

Wezel Mustela nivalis

Woelrat Arvicola terrestris

Amfibieen

Bastaardkikker (oude naam: Middelste groene kikker) Pelophylax klepton esculentus (Rana esculenta)

Bruine kikker Rana temporaria

Gewone pad Bufo bufo

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris  (oude naam:Triturus vulgaris)

Meerkikker Pelophylax ridibundus (oude naam Rana ridibunda)

Soortenvrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer 

Provincie Drenthe, juli 2016



 

 

Bijlage 2. Opgave van Quickscanhulp.nl 

 

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de 

Nationale Database Flora en Fauna 

Disclaimer - De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke landelijke infor-

matiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare waarnemingen van planten en dieren 

in een bepaald gebied. Het systeem is in opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toege-

voegd. Alle gegevens in de NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-

)onderzoek kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

NDFF - quickscanhulp.nl 23-08-2016 17:27:41 

    

Soort  Soortgroep  Bescherming  Afstand  

Wilde gagel  Vaatplanten  tabel II  0 - 1 km  

Kleine modderkruiper  Vissen  tabel II  0 - 1 km  

Eekhoorn  Zoogdieren  tabel II  0 - 1 km  

Steenmarter  Zoogdieren  tabel II  0 - 1 km  

rouwmantel  Insecten-Dagvlinders  tabel III  0 - 1 km  

Gevlekte witsnuitlibel  Insecten-Libellen  tabel III  0 - 1 km  

Groene glazenmaker  Insecten-Libellen  tabel III  0 - 1 km  

Boomvalk  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Buizerd  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Gierzwaluw  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Grote Gele Kwikstaart  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Havik  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Huismus  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Kerkuil  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Ooievaar  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Ransuil  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Roek  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Slechtvalk  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Sperwer  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Steenuil  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Wespendief  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Zwarte Wouw  Vogels  tabel III  0 - 1 km  

Bever  Zoogdieren  tabel III  0 - 1 km  

Gewone dwergvleermuis  Zoogdieren  tabel III  0 - 1 km  

Gewone grootoorvleermuis  Zoogdieren  tabel III  0 - 1 km  

Laatvlieger  Zoogdieren  tabel III  0 - 1 km  

Rosse vleermuis  Zoogdieren  tabel III  0 - 1 km  

Ruige dwergvleermuis  Zoogdieren  tabel III  0 - 1 km  

Waterspitsmuis  Zoogdieren  tabel III  0 - 1 km  

Watervleermuis  Zoogdieren  tabel III  0 - 1 km  



 

 

    

Soort  Soortgroep  Bescherming  Afstand  

Brede orchis  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Daslook  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Gele helmbloem  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Jeneverbes  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Kleine zonnedauw  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Klein glaskruid  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Rapunzelklokje  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Rietorchis  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Ruig klokje  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Steenanjer  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Steenbreekvaren  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Tongvaren  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Waterdrieblad  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Wilde kievitsbloem  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Wilde marjolein  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Zomerklokje  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Zwartsteel  Vaatplanten  tabel II  1 - 5 km  

Heikikker  Amfibieën  tabel III  1 - 5 km  

Poelkikker  Amfibieën  tabel III  1 - 5 km  

keizersmantel  Insecten-Dagvlinders  tabel III  1 - 5 km  

Ringslang  Reptielen  tabel III  1 - 5 km  

Grote modderkruiper  Vissen  tabel III  1 - 5 km  

Baardvleermuis  Zoogdieren  tabel III  1 - 5 km  

Baardvleermuis / 

Brandts vleermuis  
Zoogdieren  tabel III  1 - 5 km  

Das  Zoogdieren  tabel III  1 - 5 km  

Franjestaart  Zoogdieren  tabel III  1 - 5 km  

Meervleermuis  Zoogdieren  tabel III  1 - 5 km  

Tweekleurige vleermuis  Zoogdieren  tabel III  1 - 5 km  
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1. Inleiding 

In opdracht van de gemeente Tynaarlo heeft Stedelijk Groen bv een Bomen Effect Analyse (BEA) 

opgesteld. Het plangebied is gesitueerd aan de Borchlaan/ Borchsingel te Eelderwolde. Het Plan heeft 

betrekking op de realisatie van een supermarkt. Op afbeelding 1 is met een rode lijn het plangebied 

gemarkeerd.  

Deze BEA heeft betrekking op zes solitaire bomen en een bomengroep van vier bomen.  

 

 

 

1.1. Aanleiding en doel 

Deze effectanalyse is opgesteld in verband met de voorgenomen herinrichting van betreffende locatie. 

Dit rapport beantwoordt de volgende vragen: 

 Wat is de kwaliteit van de bomen op betreffend perceel; 

 Wat is de verwachte levensduur van de bomen op betreffend perceel; 

 Zijn de bomen inpasbaar in de verharding bij de beoogde ruimtelijke ontwikkeling; 

 Welke maatregelen dienen eventueel getroffen te worden om de bomen te kunnen integreren 

in de verharding; 

 Wat is de eventuele vervangingswaarde van de bomen. 

 

Hiertoe is ter plaatse de situatie opgenomen, waarbij de locaties van de bomen, alsmede de 

boomsoorten, de stamdiameters en van de kroondiameter zijn vermeld. De mogelijke knelpunten 

worden aan de hand van de vraagstelling behandeld. 

Afbeelding 1:  begrenzing plangebied 
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1.2. Globale beschrijving van het werk  

De bouwplannen bevinden zich in de conceptfase. Het voornemen om op het perceel aan de 

Borchsingel een nieuwe supermarkt met bijbehorende parkeerplaatsen te realiseren welke de gehele 

kavel zullen beslaan (zie ook onderstaande afbeeldingen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inventarisatie 

Op onderstaande afbeelding en in onderstaande tabel staan de bomen genummerd weergegeven. 

Hierbij zijn alle bomen opgenomen die bij de voorgenomen nieuwbouwwerkzaamheden mogelijk in 

het gedrang komen. Door in het voortraject de conditie, onderhoudstoestand, kroondiameters en de 

beworteling in kaart te brengen, is het mogelijk om onderbouwd een uitspraak te doen over de 

eventuele inpasbaarheid van de bomen binnen het te realiseren nieuwbouwproject. Alle opgenomen 

boomgegevens zijn opgenomen als bijlage I. Alle genoemde bomen zijn in eigendom van de 

gemeente Tynaarlo. 

 

Buiten het perceel, aan de zuidzijde van de Borchsingel, staan twee elzen en een eik (boom 9, 10 en 11; 

zie ook afbeelding 2 en 3). Genoemde bomen staan langs de Borchsingel tussen het fietspad en de 

afscheidingsloot, deze bomen zijn in de beoordeling meegenomen omdat de herinrichting mogelijk 

ook invloed heeft op de groeiplaatsruimte van betreffende bomen. 

 

Afbeelding 2: De onderzochte bomen weergeven op kaart gemeentelijk beheersysteem 
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Boomgegevens 

 

Boomnr. Boomsoort Wetenschappelijke naam Ø stam   Ø kroon Eig. 

1 Beuk Fagus sylvatica ‘Atropunicea’   97 cm   17 m Gem. 

2 Paardenkastanje Aesculus hippocastanum 116 cm   14 m Gem. 

3 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus   45 cm   11 m Gem. 

4 Zomereik Quercus robur   66 cm   11 m Gem. 

5 Zomereik Quercus robur   75 cm   11 m Gem. 

6 Zomereik Quercus robur   64 cm     9 m Gem. 

7 Zomereik Quercus robur   68 cm   13 m Gem. 

8 Zomereik Quercus robur   63 cm     9 m Gem. 

9 Zomereik Quercus robur   69 cm     9 m Gem. 

10 Zwarte Els Alnus glutinosa   38 cm   12 m Gem. 

11 Zwarte Els Alnus glutinosa   56 cm   10 m Gem. 

 

 

 

3. Conditie en gebreken 

De kwaliteit van de bomen is bepaald op basis van de conditie en de aanwezigheid van eventuele 

gebreken. Het bepalen van de conditie en het beoordelen van gebreken geeft een goed beeld van de 

boomkwaliteit.  

Afbeelding 3: luchtfoto  2015 plangebied met boomposities,  boomnummering 
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3.1. Conditie  

Wij hebben de conditie beoordeeld aan de hand van de takarchitectuur, vorming van dood hout, 

scheutlengteontwikkeling etc. In het groeiseizoen wordt ook gelet op de bladbezetting en bladkleur. In 

bijlage I zijn alle opgenomen boomgegevens schematisch weergegeven. 

We onderscheiden de volgende vier categorieën: Als basis voor een gelijkwaardige interpretatie van 

het conditiebeeld van de boom, wordt uitgegaan van het model van Roloff. Het model dat gehanteerd 

wordt door methode Roloff, gaat uit van de volgende vier fasen. In de bomenlijsten is bij de 

conditieclassificatie de codering 0 t/m 3 gehanteerd. 

 

 

 

  
   

 

   

       

       0.  Goed (normaal) > 15 jaar 

     

       

       

       

       1.  Voldoende  

(verminderd) 10 - 15 jaar 

     

       

       

       

       2.  Matig (sterk 

verminderd) 5 - 10 jaar 

     

       

       

       

       3. Slecht    0 - 5 jaar 

     

              

       
Afbeelding 4: classificatie conditiebepaling (Roloff, 1989) 
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3.2. Conditieverdeling en levensverwachting 

Onderstaande tabel toont de huidige conditieverdeling van de bomen volgens Roloff. Belangrijke 

parameters voor het beoordelen van de levensverwachting zijn de standplaats, actuele conditie, 

eventuele gebreken of aantastingen door (houtparasitaire) schimmels en soortspecifieke 

eigenschappen. Wij hebben de levensverwachting van de bomen in de volgende categorieën 

ingedeeld: 

 

 > 15 jaar 

 10 - 15 jaar 

 5 - 10 jaar 

 0 - 5 jaar 

 

 

 

Boomnr. Boomsoort Wetenschappelijke naam Conditie Roloff Toekomstverw. 

1 Beuk Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ 3 0 - 5 jaar 

2 Paardenkastanje Aesculus hippocastanum 1 5-10 jaar 

3 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 3  0 - 5 jaar 

4 Zomereik Quercus robur 0 > 15 jaar 

5 Zomereik Quercus robur 0 > 15 jaar 

6 Zomereik Quercus robur 0 > 15 jaar 

7 Zomereik Quercus robur 1 10 -15 jaar 

8 Zomereik Quercus robur 0 > 15  jaar 

9 Zomereik Quercus robur 0 > 15  jaar 

10 Zwarte els Alnus glutinosa 2 5 - 10 jaar 

11 Zwarte els Alnus glutinosa 1 10 -15 jaar 

 

3.3. Gebreken 

Alle relevante bomen zijn gecontroleerd op gebreken. Dit is gedaan door de bomen visueel te 

beoordelen op mechanische en biologische afwijkingen middels de VTA-methode (Visual Tree 

Assessment). Bij de beoordeling is gelet op afwijkingen als een verminderde bladbezetting (ijle kroon), 

holten of ribvorming ter compensatie van een verzwakking. 

 

Tijdelijke gebreken hebben betrekking op de aanwezigheid van (zwaar) dood hout (> 4 cm) of te 

laaghangende takken. Tijdelijke gebreken zijn doorgaans door middel van snoei te verhelpen. Bij de 

beoordeelde bomen (4, 5, 6, 7, 9, 11) zijn onderstaande gebreken geconstateerd: 
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Boomnr. Boomsoort Gebreken/ opmerkingen 

1 Beuk Terugstervende kroon/zwaar dood hout 

2 Paardekastanje Kastanjebloedingsziekte stadium 4* 

3 Gewone esdoorn Terugstervende kroon/zwaar dood hout 

4 Zomereik Holte onderstam/afgestorven takken 

5 Zomereik Afgestorven takken 

6 Zomereik Afgestorven takken/losse uitgebroken tak in de kroon. 

7 Zomereik Afgestorven takken/lichte bladkleur 

8 Zomereik Geen gebreken 

9 Zomereik Holte onderstam/ afgestorven takken 

10 Zwarte els Matige wondovergroeiing/relatief klein blad 

11 Zwarte els Terugstervende gesteltak/afgestorven takken 

 

 

3.4. Gebreken per boom 

In de onderstaande paragrafen worden de waarnemingen of gebreken per boom toegelicht. 

 

3.4.1. Boom 1: Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ 

 

Deze rode beuk verkeert in een slechte conditie. In de kroon bevinden zich zware afgestorven takken 

als gevolg van een terugstervende kroon. Het overige kroondeel is erg ijl als gevolg van een zeer 

matige bladbezetting. De boom is niet meer in staat om het verlies aan bladmassa zelf te 

compenseren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 5:  Rode beuk met terugstervende kroon 
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 3.4.2. Boom 2:  Aesculus hippocastanum  

 

Deze Paardekastanje beschikt over een bacteriële infectie welke de bast infecteert. Deze ziekte staat 

beter bekend als Kastanjebloedingsziekte. Als gevolg van de infectie sterft de bast af en daarmee het 

onderliggende cambium. De Kastanjebloedingsziekte wordt veroorzaakt door een bacterie 

(Pseudomonas syringae). Het ziektebeeld verloopt in een aantal stadia. Het vierde stadium, zoals in 

voorgaande tabel genoemd, is een vervolgstadium op het stadium waarin de geïnfecteerde delen van 

de bast door de bacterie zijn afgestorven. In stadium 4* scheurt de bast op ernstig aangetaste plekken 

open (zie ook onderstaande foto's). Bomen met een goede conditie vormen wondreactieweefsel. Het 

risico is reëel aanwezig dat het wondreactieweefsel opnieuw geïnfecteerd kan raken. De 

toekomstverwachting is om deze reden op 5–10 jaar ingeschat. In de kroon bevind zich een inrottende 

snoeiwond. Deze inrotting is echter beperkt tot de takaanzet en vormt geen risico op korte termijn 

(inzet afbeelding 6 ). 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 6: wondreactieweefsel onderstam Afbeelding 7:  wondreactieweefsel takhout 
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3.4.3. Boom 3: Acer pseudoplatanus  

 

Boom 3 betreft een Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) met een sterk terugstervende kroon. Het 

afsterven heeft tot gevolg dat er momenteel zwaar dood hout in de kroon aanwezig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 8:  terugstervende kroon esdoorn 

 

Afbeelding 9: terugstervende gesteltakken 
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3.4.4. Boom 4: Quercus robur 

 

Deze boom beschikt over een beperkte holte in de onderstam. Er zijn geen vruchtlichamen van zwam 

aangetroffen. Met behulp van een houten hamer is de locatie en de omvang van de aantasting 

bepaald (zie ook onderstaande afbeelding). 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 11:  positie boom 4 

Afbeelding 10:  verborgen holte 
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3.4.5. Boom 5: Quercus robur  

In de kroon van deze zomereik bevindt zich een snoeiwond die matig overgroeit. De inrotting is 

beperkt. De holte is met de prikstok tot 20 cm diepte indringbaar. De inrotting is beperkt tot de 

takaanzet. Het aanwezig wondovergroeiingsweefsel laat zien dat de boom reageert op de verwonding. 

Recent is een gesteltak uit de kroon van deze boom gebroken. Deze tak bevindt zich in de naast 

gelegen eik.  

 

 

 

  

Afbeelding 13: locatie boom 5 

Afbeelding 12: beeld van beperkte inrotting 
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3.4.6. Boom 6: Quercus robur  

Deze boom heeft naast natuurlijk gevormd dood hout geen gebreken. De boom verkeert in een goede 

conditie. In de kroon bevindt zich een losse gesteltak. Deze tak is afkomstig uit de kroon van de 

buurboom.  

 

3.4.7. Boom 7: Quercus robur 

Opvallend aspect bij deze boom is dat de bladkleur te licht is. Een eik hoort van nature een heldere 

donkere bladkleur te hebben. In de kroon bevinden zich natuurlijk afgestorven takken. 

 

3.4.8. Boom 8: Quercus robur  

Boom 8 betreft een solitaire boom. De boom vertoont geen gebreken 

 

3.4.9. Boom 9: Quercus robur  

Aan de onderstam van deze zomereik bevindt zich een holte. Doormiddel van hamer en prikstok is de 

omvang van de aantasting vastgesteld. De holte is beperkt, de holte is met de prikstok ca 25 cm 

indringbaar. Er zijn geen vruchtlichamen van zwam aangetroffen. 

 

 

  

Afbeelding 14: boom 9 
Afbeelding 15: holte onderstam 
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3.4.10. Boom 10: Alnus glutinosa  

 

Deze boom is onderstandig aan een naburige eik, hierdoor is er sprake van concurrentie op het gebied 

van licht en nutriënten. De positionering ten opzichte van de eik heeft invloed op conditie van de els. 

Als gevolg van een de matige conditie is de boom slecht in staat om oude snoeiwonden te 

overgroeien. De toekomstverwachting is voor deze boom ingeschat op 5 - 10 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.11. Boom 11: Alnus glutinosa  

Het betreft een solitaire els zonder ernstige gebreken. In de kroon bevindt zich een gesteltak met een  

sterk verminderde bladbezetting. Rond de onderstam bevindt zich veel opgaande worteluitlopers. 

 

  

Afbeelding 16: beeld van onderstandige els Afbeelding 17: matig overgroeiende wonden.  

Inzet: matige onderstam 
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4. Beoordeling inpasbaarheid bestrating 

Bomen die in de bestrating succesvol dienen te worden ingepast, moeten op voorhand in een goede 

conditie verkeren. Het inpassen van bomen in bestrating heeft als gevolg dat de groeiplaats ingrijpend 

veranderd. De aanwezige bomen dienen daarom voldoende in staat te zijn om zich aan te passen aan 

een nieuwe situatie. Uit de conditiebeoordeling en de daaruit volgende levensverwachting, in 

combinatie met de aangetroffen gebreken, is bepaald welke bomen mogelijk inpasbaar zijn.  

Voor bomen die door hun conditie, en daarmee de samenhangende levensverwachting, niet toegepast 

kunnen worden in de bestrating (nieuwe situatie) geldt dat het weinig toevoegde waarde heeft om de 

beworteling en het bijbehorende grondprofiel in kaart te brengen. 

Bomen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 beschikken over een dusdanige conditie dat ze eventueel in aanmerking 

komen om succesvol te kunnen worden ingepast in de voorgenomen plannen. De profielkuilen en de 

uitgevoerde profielboringen geven inzicht in de groeiplaatsomstandigheden, de bodemopbouw en 

beworteling(smogelijkheden) van betreffende bomen. 

 

4.1. Beworteling 

Op afbeelding 18 is aangegeven waar profielkuilen zijn gegraven en waar profielboringen zijn 

uitgevoerd. Gele ster = profielkuil en een oranje ster = profielboring. Op basis van de eerder 

genoemde opnames (conditie en gebreken) zijn representatieve onderzoekslocaties bepaald. In 

onderstaande paragrafen worden eerst de profielboringen en aanvullend de profielkuilen besproken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 18:  locaties van de profielkuilen en boringen 
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4.2. Profielboringen 

 

Door het uitvoeren van een profielboring is inzicht gekregen in de opbouw van de bodem. Aan de 

hand van de bevindingen is een beeld gevormd met betrekking tot de beschikbare hoeveelheid 

doorwortelbare ruimte. Doorwortelbare ruimte is dat gedeelte van het grondprofiel dat voor een 

boom geschikt is om zich in te ontwikkelen. De bodemsamenstelling, de aanwezigheid van organische 

stof en de vocht en zuurstofhuishouding bepaald of een boom er wel of niet goed kan gedijen.  

 

4.2.1. Profielboring 1 

 

 

 

  

Diepte (cm) Bodemsamenstelling 

0 - 20 fijn humusarm zand org. stof < 2,5% 

20 - 50 sterk humeus venig zand org. stof 8 a 10 %  

50 - 70 fijn  matig humeus zand org. stof < 5% (lichtgrijs) 

70 - 80 fijn zand org. stof 5 - 8 % (donker bruin) 

80 - 95 lemig zand met grove fracties (lichtbruin) 

95 - 125 lemig zand  org. stof < 2,5 % 

125>  grondwater 
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4.2.2. Profielboring 2 

 

 

 

 

Diepte(cm) Bodemsamenstelling 

0 - 40  matig fijn zand org. stof < 5% 

40 - 65 matig fijn zand org. stof 5 - 8 % 

65 - 80 fijn zand (bruin) 

80 - 120 humeus arm fijn zand org. stof < 2,5 % (lichtgeel) 
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4.2.3.  Profielboring 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diepte(cm) Bodemsamenstelling 

0 -10  matig humeus fijn zand org. stof < 5% 

10 - 80 humusarm fijn zand org. stof < 2.5% 

80 -90 fijn zand org. stof < 5 % (bruin) 

90 - 100 humusarm fijn zand org. stof < 2.5% (lichtbruin) 

100 - 130 humusarm matig fijn zand < 2,5 % met fracties van 1400 μm 

130 - 160 humusarm fijn zand org. stof <2,5% met grove steentjes/ lemig 
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4.2.4. Profielboring 4 

 

 

 

Diepte(cm) Bodemsamenstelling 

0 - 35 matig humeus fijn zand org. stof 2.5 - 5 % 

35 - 60 humeus fijn zand org. stof < 5 %            

60 -70 geroerde zandgrond org. stof 5% 

70 -90 humeus zand met grove afgestorven organisch materiaal (lemig) 

90 - 120 zand humusarm org. stof < 2.5% (grijs/ lemig) 

120 grondwater 
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4.3. Profielkuilen 

Door middel van het graven van profielkuilen is inzicht verkregen in de bodemopbouw en is een beeld 

gevormd met betrekking tot de mate van beworteling. Het bewortelingspatroon vormt is mede van 

belang voor de eventuele inpasbaarheid van de bomen in de bestrating. 

 

4.3.1.  Profielkuil 1 

De profielkuil is gegraven op de rand van de kroonprojectie van boom 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diepte(cm) Beworteling bodemsamenstelling 

0 - 30  Extensieve fijne beworteling Matig humeus fijn zand org. stof < 5% 

30 - 60 Matig intensief dikke beworteling Matig humeus fijn zand org. stof < 5% 

 

 

  

Afbeelding 19: profielkuil 1 Afbeelding 20: beworteling 
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4.3.2. Profielkuil 2 

Profielkuil 2 is gegraven aan de noordkant van boom 7 op  4 meter van de stam (rand kroonprojectie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het graven van de profielkuil 2 zijn tot op een diepte van 70 cm geen wortels aangetroffen. De 

wortels die op 70 cm werden aangetroffen zijn blauw verkleurd en afgestorven.  

 

Boom 7 laat bovengrond geen afstervende kroondelen zien als gevolg van een slecht functionerend 

wortelgestel.  

 

Geconcludeerd mag worden dat de afgestorven wortels van een boom zijn die er in het verleden heeft 

gestaan. 

 

 

  

Afbeelding 21: profielkuil 2 Afbeelding 22: geen beworteling aangetroffen 
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4.3.3. Profielkuil 3 

Profielkuil 3 is gegraven bij boom 8. Deze kuil is eveneens op de rand van de kroonprojectie gegraven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diepte(cm) Beworteling bodemsamenstelling 

0 - 30  Intensief matig dikke beworteling tot 4mm Matig humeus fijn zand org. stof 5% 

30 - 60 Extensieve fijne beworteling tot 1mm Matig humeus fijn zand org. stof  5% 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 23: profielkuil 3 Afbeelding 24: gevonden beworteling 
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4.3.4.  Profielkuil 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diepte(cm) Beworteling bodemsamenstelling 

0 - 20 Extensieve fijne beworteling geroerde grond org. stof 5% 

20 -60 Matig intensieve beworteling tot 1 cm  geroerde grond org. stof 5% 

         60 – 70  Extensieve fijne beworteling geroerde grond org. stof 5% 

 

 

  

Afbeelding 25: profielkuil 4 Afbeelding 26: beworteling 



Stedelijk Groen bv 

Boomonderzoek Ter Borchlaan Eelderwolde 
25 

 

5. maatregelen inpassen in bestrating 

Met betrekking tot het inpassen van de bomen is een beeld gevormd van de bomen die qua conditie 

en beworteling hiervoor in aanmerking komen. Hierbij is gekeken naar de dimensionering van het 

wortelpakket. Het uitgangspunt dient te zijn dat de bomen in de zelfde verschijningsvorm in de 

bestrating gehandhaafd kunnen worden. Veranderingen in de groeiplaats hebben directe gevolgen 

voor de conditie en de levensverwachting van de boom. 

 

Bij het inpassen van de bomen dienen er daarom geen ingrijpende veranderingen plaats te vinden in 

de groeiplaats. Het beschikbare doorwortelbare volume en de bijbehorende vocht- en 

luchthuishouding dienen in de ontwerpfase getoetst te worden. Bij het ontwerpen van een groeiplaats 

dienen de te nemen maatregelen vooraf door een ETT (European Tree Technician) te worden 

beoordeeld.  

6. Vervangingswaarde 

De vervangingswaarde is gebaseerd op de werkelijke kosten die gemaakt moeten worden om een 

boom te vervangen door een boom van dezelfde maat. Bij toepassen van vervangingswaarde dient het 

boomtechnisch mogelijk te zijn om betreffende boom te vervangen door een in de markt te verkrijgen 

afmeting. De vervangingswaarde is echter bij deze bomen niet van toepassing. Bomen van dezelfde 

grootte en stamomvang zoals op het terrein aanwezig zijn niet of nauwelijks op de markt verkrijgbaar.  

Indien een boom (als gevolg van ziekten en aantastingen) in een dusdanig slechte conditie verkeert 

dat deze niet meer in staat is om te herstellen, dan wordt een dergelijke boom versneld afgeschreven, 

de boomwaarde is bij een boomtaxatie dan vaak nihil.  

Afhankelijk van het ontwerp en de inpasbaarheid kunnen de afmetingen van de toekomstige te 

planten bomen in een inrichtingsplan opgenomen worden. 

7. Verplantbaarheid/soorteigenschappen 

Indien een boom niet gehandhaafd kan blijven dan wordt bepaald of deze geveld of verplant dient te 

worden. Of een boomsoort goed, minder goed of slecht verplantbaar is hangt af van een aantal 

factoren. De belangrijkste factor is het regeneratievermogen van een boom. Dit vermogen is genetisch 

bepaald en houdt verband met het vermogen van een boom om zich aan te kunnen passen aan 

veranderingen.  

Er zijn boomsoorten met een groot regeneratievermogen zoals els, iep en plataan, maar er zijn ook 

boomsoorten die zich minder goed aan nieuwe situaties kunnen aanpassen zoals meidoorn, beuk en 

haagbeuk (zie ook de tabel op de volgende pagina). 

Andere factoren die meewegen zijn ondermeer de vitaliteit, de leeftijd, het bewortelingspatroon, de 

voorbereidingstijd en uiteraard de kosten die een verplanting met zich mee brengt. 
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Goed verplantbaar Minder goed verplantbaar Slecht verplantbaar 

Acer Betula Ailanthus 

Aesculus Carpinus Corylus 

Alnus Catalpa Liquidambar 

Gleditsia Crataegus Magnolia 

Platanus Fagus   

Populus Fraxinus   

Pterocarya Juglans   

Robinia Malus   

Salix Pyrus   

Taxus Quercus   

Tilia Sorbus   

Ulmus     

 

 

8. Conclusie 

Vooraf dient het functionele eindbeeld van de bomen in de nieuwe situatie te worden bepaald. 

Hiermee wordt bedoeld dat de mogelijke overlast die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld te 

laaghangende takken afhankelijk is van het ruimtegebruik in de omgeving van de boom. Door de 

groeiruimte van de bomen te respecteren, zal de potentiële toekomstige overlast beperkt zijn en is het 

mogelijk om de bomen in de huidige verschijningsvorm te handhaven. Naast het nader te bepalen 

eindbeeld wordt ervan uitgegaan dat regulier onderhoud cyclisch wordt geïntensiveerd om in de 

nieuwe situatie aan de zorgplicht te kunnen blijven voldoen.  

Met het in kaart brengen van de conditie en de gebreken van de onderzochte bomen is een goed 

beeld gevormd met betrekking tot de kwaliteit van de bomen. Er kan hierdoor een uitspraak worden 

gedaan welke bomen duurzaam in stand gehouden kunnen worden. Dit duurzaam in stand houden is 

gebaseerd op de huidige conditie, de aangetroffen gebreken en de daarbij behorende 

levensverwachting. Boom 1, 2, 3 en 10 zijn door de combinatie van conditie en gebreken niet 

duurzaam in stand te houden. Voor deze bomen geldt dat er geen maatregelen bestaan om de 

conditie te verbeteren of om de boom van de aantastingen te genezen. Betreffende bomen dienen (op 

korte termijn) geveld te worden. 

Uit de boringen blijkt dat er veel verschillen zitten in bodemopbouw. Genoemde waarneming vloeit 

voort uit het feit dat de bodem voornamelijk uit geroerde grond bestaat. De profielboringen 1 en 3 

laten zien dat er in het verleden grond is opgebracht. Profielboring  2 geeft een beeld van een meer 

natuurlijke opbouw. Het beeld van de profielkuilen bevestigen deze waarneming. In profielkuil 2 is 

duidelijk te zien dat het hier om geroerde grond gaat. Over het gehele profiel in de kuil is geen 

laagsgewijze opbouw aangetroffen. Het profiel is een mengeling van zand, leem en puindelen. Het 

ontbreken van wortels heeft naar alle waarschijnlijkheid dan ook met het roeren van de grond te 

maken. 

In profielkuilen 1 en 3 is wel beworteling aangetroffen. Bij het interpreteren van de gegevens uit zowel 

de profielboringen als de kuilen is geen eenduidig profiel voor het perceel vast te stellen. De oorzaak 

hiervan zal met gebruik van het perceel in het verleden te maken kunnen hebben. 

Tabel 1: Verplantbaarheid van verschillende boomsoorten.  

Bron: Stadsbomen Vademecum 2B. 
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Op basis van de profielkuilen is een goed beeld verkregen van de beworteling. Het wortelgestel van de 

bomen reikt tot aan de rand van de kroonprojectie. Naar verwachting is dit voornamelijk het geval in 

de bovenste grondlagen (tot op een diepte van 60 cm). Afhankelijk van het profiel zijn er verschillen te 

zien in de diameters van de wortels.  

De bomen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 zijn op basis van de conditie en uiterlijke kenmerken wel te handhaven. 

De tijdelijke gebreken zijn door middel van snoei te verhelpen. Om de conditie te verbeteren is het 

mogelijk om de groeiplaats op te waarderen. Het opwaarderen van de groeiplaats heeft als doel om 

de groeiplaatsomstandigheden van de bomen te optimaliseren. Hierbij moet gedacht worden aan het 

op peil brengen van de hoeveelheid beschikbare voedingstoffen alsmede de lucht- en 

vochthuishouding. Het verbeteren van de groeiplaatsomstandigheden draagt bij aan een betere 

vitaliteit waardoor de boom beter in staat is om op gebreken en aantastingen te reageren.  

Indien genoemde bomen niet inpasbaar zijn in het plan, is verplanten geen optie vanwege een geringe 

voorbereidingstijd, de slechte verplantbaarheid en de leeftijd (ca 60-75 jaar!), waardoor de 

slagingskans nihil is, los van de hoge kosten die een dergelijk operatie met zich mee brengt. 

Op basis van de beoordeling zijn de volgende eindconclusies getrokken: 

De kwaliteit en de levensduur van de bomen 1, 2, 3 en 10 zijn dusdanig beperkt dat deze niet 

duurzaam te handhaven zijn. Betreffende bomen dienen voor aanvang van de voorgenomen 

werkzaamheden geveld te worden.  

De bomen 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11 zijn wel te handhaven mits inpasbaar in het definitieve ontwerp, met de 

kanttekening dat de groeiplaatsomstandigheden in de nieuwe situatie ruim voldoen aan de gestelde 

eisen om een duurzame boomgroei toe te laten. Het extra opwaarderen van de groeiplaatsen heeft 

een gunstig effect op de beoogde duurzame instandhouding van de bomen. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat boom 9, 10 en 11 aan de zuidzijde van het te ontwikkelen perceel staan. 

De mate van inpasbaarheid is mede gebaseerd op de beworteling welke zich overwegend tot aan de 

rand van de kroonprojectie bevindt. Eventuele bestratingvoorstellen dienen getoetst te worden door 

een ETT'er (European Tree Technician). Indien er graafwerkzaamheden in de nabijheid van de bomen 

dienen te worden uitgevoerd dan kan dit, in het kader van duurzame instandhouding, het beste onder 

begeleiding een Bomenwacht (ETT'er) worden uitgevoerd.  

Indien genoemde bomen niet inpasbaar zijn in het definitieve ontwerp, dienen de bomen geveld te 

worden en gecompenseerd te worden door kwekerijbomen van een forse maat. Ook voor dergelijke 

bomen geldt dat hiervoor goede groeiplaatsen aangelegd dienen te worden, die een goede groei 

waarborgen, zodat een duurzame en beeldbepalende boombeplanting verkregen kan worden. 
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Bijlage I: Boomgegevens 

 

 

 

Boomnr. Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Hoogteklasse (m) Ø stam   Ø kroon Gebreken/ opmerkingen Conditie Roloff Toekomstverwachting Eigendom 

1 Beuk Fagus sylvatica ’Atropunicea’ 18-24 97 cm  17 m Terugstervende kroon/zwaar dood hout 3 0 - 5 jaar Gem. 

2 Paardekastanje Aesculus hippocastanum 18 - 24 116 cm  14 m Kastanjebloedingsziekte stadium 4* 1 5 - 10 jaar Gem. 

3 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 12 - 15 24 cm  11 m Terugstervende kroon/zwaar dood hout 3 0 - 5 jaar Gem. 

4 Zomereik Quercus robur 18 - 24 66 cm  11 m Holte onderstam 0 > 15 jaar Gem. 

5 Zomereik Quercus robur 18 - 24 75 cm  11 m Afgestorven takken 0 > 15 jaar Gem. 

6 Zomereik Quercus robur 18 - 24 64 cm  9 m Afgestorven takken/losse uitgebroken tak in de 

kroon. 

0 > 15 jaar Gem. 

7 Zomereik Quercus robur 18 -24 68 cm  13 m Afgestorven takken/lichte bladkleur 1 10 -15  jaar Gem. 

8 Zomereik Quercus robur 18 -24 63 cm  9 m Geen gebreken 0 > 15 jaar Gem. 

9 Zomereik Quercus robur 15 -18 69 cm  9 m Holte onderstam/ afgestorven takken 0 > 15 jaar Gem. 

10 Zwarte els Alnus glutinosa 12- 15 38 cm  6 m Matige wondovergroeiing/relatief klein blad 1 5 - 10  jaar Gem. 

11 Zwarte els Alnus glutinosa 15-18 56 cm  10 m Terugstervende gesteltak/afgestorven takken 1 10 -15  jaar Gem. 
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Bijlage 21 Overzicht te kappen bomen 

  



 





 



Bijlage 22 Onderzoek bodemkwaliteit 

  



 































































































































































Bijlage 23 Nader onderzoek asbest 
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Onafhankelijkheid en certificering Terra bodemonderzoek B.V. 
Terra Bodemonderzoek bv is een onafhankelijk adviesbureau en heeft geen organisatorische en/of juridische relatie 

met de opdrachtgever en is geen eigenaar van de onderzoekslocatie. Wij werken op basis van een ISO 9001 gecerti-

ficeerd kwaliteitsbeheerssysteem. Verder zijn wij door de overheid erkend voor het uitvoeren van onderstaande 

werkzaamheden: 
 

✓ BRL SIKB 1000  Monsterneming voor partijkeuringen: 

  Protocol 1001  Monsterneming grond voor partijkeuringen grond en baggerspecie. 
 

✓ BRL SIKB 2000  Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek: 

  Protocol 2001 Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,  

    nemen van grondmonsters en waterpassen. 

  Protocol 2002 Het nemen van grondwatermonsters.  

  Protocol 2003 Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek. 

 Protocol 2018 Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 
 

✓ BRL SIKB 6000  Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg: 

Protocol 6001 Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele  

  methoden en nazorg. 
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1. Inleiding 

In opdracht van VOF Ter Borch is een nader onderzoek naar asbest in de bodem uitgevoerd op 

de locatie Ter Borchlaan - Ter Borchsingel te Eelderwolde.  

Het onderzoek naar asbest is uitgevoerd conform de Nederlandse norm NEN 5707 'Bodem-in-

spectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen'. 

Ter plaatse van het puinpad (geen bodem) is de het onderzoek uitgevoerd conform de NEN 

5897 'Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggra-

nulaat'. De grond onder het puinpad is verkennend onderzocht. 

Aanvullend is voor het puinpad indicatief samenstelling- en uitloogonderzoek uitgevoerd (niet 

genormeerd, valt niet onder BRL SIKB 2000); 

 

Het veldwerk met betrekking tot het bodemonderzoek is onder certificaat uitgevoerd op grond 

van beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000. De protocollen 2001 en 2018 zijn van toepassing.  

In bijlage VIII zijn de certificaten van Terra Bodemonderzoek BV weergegeven. 

 

Aanleiding voor het onderzoek vormen de voorgenomen nieuwbouwplannen (supermarkt). Tij-

dens voorgaand verkennend bodemonderzoek is plaatselijk asbesthoudend plaatmateriaal in de 

bovengrond aangetroffen. 

 

Het doel van het onderzoek is drieledig: 

1. Het vaststellen of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging met as-

best. 

2. Indien er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, het vaststellen 

van de kans op risico's (conform standaard risicobeoordeling uit 'Milieuhygiënisch sa-

neringscriterium bodem, protocol asbest', Circulaire bodemsanering 2009). 

3. Het vaststellen van de kwaliteit van de aanwezige puinverharding en de onderliggende 

grond. 

 

De bemonsteringsstrategie is opgesteld op basis van het vooronderzoek en de veldwaarnemin-

gen ter plaatse. In dit rapport komen de gekozen onderzoeksopzet en de onderzoeksresultaten 

aan de orde. Het rapport wordt afgesloten met een samenvatting, conclusies en aanbevelingen. 
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2. Vooronderzoek 

In het kader van onderstaand verkennend bodemonderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd.  

Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar onderstaand rapport: 

▪ Verkennend bodemonderzoek Ter Borchlaan - Ter Borchsingel Eelderwolde, Terra bo-

demonderzoek BV, rapport 16176 d.d. 22 november 2016. 

 

2.1 Samenvatting verkennend bodemonderzoek 

De locatie was in het verleden in gebruik als boerenerf en bebouwd met een boerderij en een 

tweetal schuren.  

In de bovengrond van het terrein enig puin aanwezig. Ter plaatse van twee gaten (12 en 14) is 

in de bovengrond een asbesthoudend golfplaatje aangetroffen. Op basis hiervan is het globale 

asbestgehalte berekend op respectievelijk 87 en 68 mg/kg ds gewogen. Omdat het gehalte gro-

ter is dan 0,5x de interventiewaarde bestaat er aanleiding tot het instellen van een nader onder-

zoek. 

Verder voldoet de onderzochte boven- en ondergrond aan de (toetsingsregel|) achtergrond-

waaarden. In het grondwater zijn ten opzichte van de streefwaarden verhoogde concentraties 

aan molybdeen, naftaleen, barium, kobalt en nikkel aangetoond. 

De licht verhoogde concentraties in het grondwater vormen geen aanleiding tot het instellen 

van een nader onderzoek. 

Over het terrein loopt een puinpad welke in het kader van het verkennend bodemonderzoek niet 

is onderzocht. 

 

2.2 Kadaster 

In bijlage I is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven en is een uittreksel 

uit de kadastrale kaart opgenomen. De grootschalige basiskaart van Nederland en de kadastrale 

kaart zijn als ondergrond gebruikt voor de situatietekening zoals weergegeven in bijlage II. 

 

Adres onderzoekslocatie : Ter Borchlaan - Ter Borchsingel 

Postcode en woonplaats  : 9766 TW  EELDERWOLDE 

Oppervlak onderzoekslocatie : circa 3.500 m2 

Gemeente   : Tynaarlo 

RD-coördinaten :  : X= 232123 

     Y= 577599 

 
TABEL 1: KADASTRALE GEGEVENS 

Gemeente 

 

Sec-

tie 

Num-

mer 

Opper-

vlak 

Eigenaar Volledig onderzocht? 

Eelde A 2391 3.055 Gemeente Tynaarlo nee, alleen asbestverdacht terrein 

Eelde A 1999 7.130 Gemeente Tynaarlo nee, alleen asbestverdacht terrein 

en puinpad 

Eelde A 3437 103.149 Gemeente Tynaarlo nee, alleen puinpad 
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3. Onderzoeksopzet 

3.1 Onderzoeksstrategie 

Gezien de aanleiding van het onderzoek is gekozen voor een nader onderzoek naar het gemid-

delde gehalte aan asbest in bodem met als richtlijn de Nederlandse Norm 5707 'Bodem - In-

spectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem' (Hoofdstuk 8.1 Vaststellen gemiddelde 

gehalte per RE). 

Het puinpad is verkennend onderzocht conform de NEN 5897 'Monsterneming en analyse van 

asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat'. Daarnaast is de milieuhygiëni-

sche kwaliteit van het puinpad indicatief onderzocht (samenstelling- en uitloogonderzoek). De 

grond onder de puinlaag is verkennend onderzocht op het standaardpakket. 

 

Voor het onderzoeken van de actuele contactzone wordt voor nader onderzoek uitgegaan van 

het opdelen van de te onderzoeken locatie in ruimtelijke eenheden (RE) van (maximaal) 1.000 

m2. Per RE worden 5 sleuven gegraven met een lengte van 2,0 meter en een breedte van mini-

maal 0,3 meter. 

Het maaiveld is al tijdens het verkennend bodemonderzoek geïnspecteerd. Hierbij zijn geen as-

bestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de onderzoeksopzet bepaald. De onder-

zoeksopzet is weergegeven in tabel 2. 

 
TABEL 2: ONDERZOEKSSTRATEGIE 

Veldwerkzaamheden Chemische analyses 

Nader onderzoek asbest in grond  

15 sleuven (2,0 bij 0,3 meter) tot ±1,0 m-mv 3x asbest in grond 

  

Verkennend onderzoek puinpad  

4 sleuven (2,0 bij 0,3 meter) tot ±0,8 m-mv 1x asbest in puin 

1x standaard fundatie 

1x standaard grond 

 
1) Toelichting chemische analyses (zie ook bijlage VII): 

 standaard grond : zware metalen (Ba, Co, Mo, Pb, Ni, Zn, Cd, Cu en Hg), PCB's, PAK, minerale olie,  

        lutum en humus; 

 standaard fundatie :  samenstellingsonderzoek:     PAK, minerale olie en PCB; 

        uitloogonderzoek (cascadeproef):  15 metalen, bromide, chloride, fluoride en sulfaat. 

 

De sleuven zijn gegraven met behulp van een minikraan. 

3.2 Monstervoorbehandeling 

Bodemverontreiniging met asbest komt vaak voor in de vorm van relatief grote stukken asbest-

cement. Monstervoorbehandeling in het veld is noodzakelijk om de omvang van de analyse-

monsters te kunnen beperken tot ca. 10 kg. 

Per sleuf is het opgegraven materiaal uitgespreid op kunststof rijplaten in lagen van 2 à 5 cm 

dik. Aangetroffen asbestverdachte materialen (> ±20 mm) zijn verzameld, gewogen en beschre-

ven. Per sleuf en per traject van ca. 0,5 m is ca. 50 kg representatief materiaal gezeefd over een 

zeef van 20 mm. Uit de fijne gezeefde fractie (< 20 mm) zijn vervolgens de mengmonsters sa-

mengesteld (bestaande uit 20 grepen van 0,5 kg). 
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3.3 Laboratorium 

De analyses zijn verricht door het NEN-EN-ISO/IEC 17025 en AS 3000 geaccrediteerd milieu-

laboratorium Al-West B.V. te Deventer.  

 

De samenstelling van de mengmonsters en de uitgevoerde analyses is weergegeven in tabel 3. 
 
TABEL 3: SAMENSTELLING GRONDMENGMONSTERS EN UITGEVOERDE GRONDANALYSES OP ASBEST 

Mengmonster Deelmonsters (traject in m-mv) Analyses 

MM asbest 1 101 (0,0-0,5) 102 (0,0-0,5) 

103 (0,0-0,5) 104 (0,0-0,5) 

asbest in grond (<20 mm) 

 

MM asbest 2 

 

107 (0,0-0,5) 109 (0,0-0,5) 

112 (0,0-0,5) 

asbest in grond (<20 mm) 

 

MM asbest 3 108 (0,0-0,5) 115 (0,0-0,5)  asbest in grond (<20 mm) 

MM asbest puin 116 (0,0-0,5) 117 (0,0-0,4) 

118 (0,0-0,5) 119 (0,0-0,3) 

asbest in puin (<20 mm) 

 

MM puin (1/2) 116 (0,0-0,5) 117 (0,0-0,4) 

118 (0,0-0,5) 119 (0,0-0,3) 

samenstelling- en  

uitloogonderzoek 

MM1 116 (0,6-0,9) 117 (0,4-0,6) 

118 (0,6-0,9) 119 (0,3-0,6) 

standaardpakket grond 
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4. Resultaten veldwerk 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 8 augustus 2017. De werkzaamheden zijn uitge-

voerd door erkend veldwerker dhr. Hans Peeters. Een situatieschets met de ligging van de loca-

ties, de situering van de gegraven sleuven is opgenomen als bijlage II.  

 

4.1 Veiligheidsmaatregelen 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is er rekening mee gehouden dat asbest boven het ni-

veau van de interventiewaarde in de bodem aanwezig kan zijn. Uitgegaan is van onderstaande 

veiligheidsmaatregelen: 

▪ Opstellen plan van aanpak. 

▪ Bodemvochtmetingen. 

▪ Gebruik afspoelbare wegwerpoveralls cat. III, type 5 en 6. 

▪ Bevochtigen bodem (bij bodemvochtgehalte <10% of stofvorming). 

▪ Aanwezigheid adembeschermingsmiddelen. 

 

Op basis van beschikbare meetgegevens in de literatuur is vastgesteld dat emissie van vezels uit 

veldvochtige grond (minimaal 10% vocht) lager uitkomt dan het verwaarloosbaar risico (VR 

niveau).  

Ter plaatse van de puinhoudende grond bedroeg het vochtpercentage 18 tot 25%. Bevochtigen 

van de grond of gebruik adembescherming was op basis hiervan niet nodig. 

 

4.2 Maaiveldinspectie 

De maaiveldinspectie is in het kader van het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij 

zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. Aanvullende maaiveldin-

spectie kan achterwege blijven. 

4.3 Sleuven 

Tijdens de veldwerkzaamheden is het opgegraven en onderzochte materiaal zintuiglijk beoor-

deeld. De boorprofielen zijn opgenomen als bijlage III. De aangetroffen bijmengingen en even-

tuele asbestverdachte materialen zijn in tabel 4 weergegeven. 

 

De inspectie-efficiëntie is voor alle sleuven op 100% gesteld.  
 

TABEL 4: SAMENVATTING ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN EN ASBESTHOUDEND MATERIAAL SLEUVEN 

Sleuf Traject 

(cm-mv) 

Waarneming Asbestverdacht  

materiaal 

101 000 - 050 sporen puin, betonfundatie lantaarnpaal - 

102 000 - 050 sporen puin - 

103 000 - 050 sporen puin - 

104 000 - 050 sporen puin - 

105 000 - 050 sporen puin - 

106 000 - 050 sporen puin - 

107 000 - 050 matig puinhoudend, plasticresten - 

108 000 - 050 

050 - 080 

zwak puinhoudend 

sterk puinhoudend 

- 

- 

109 000 - 030 

030 - 050 

sporen puin 

sterk puinhoudend 

- 

- 

110 000 - 110 sporen puin - 

111 000 - 100 sporen puin - 

112  000 - 050 zwak puinhoudend - 

114 000 - 100 sporen puin - 
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Sleuf Traject 

(cm-mv) 

Waarneming Asbestverdacht  

materiaal 

115 000 - 100 sterk puinhoudend, zwak asfalthoudend - 

116 000 - 050 puingranulaat - 

117 000 - 040 puingranulaat - 

118 000 - 050 puingranulaat - 

119 000 - 030 puingranulaat - 

 

Toelichting puin: 

resten puin/ sporen puin < ±1% (W/W) puin  sterk puinhoudend  ±10-20% puin 

zwak puinhoudend  ±1-5% puin  uiterst puinhoudend  ±20-50% puin 

matig puinhoudend  ±5-10% puin  volledig puin/puinverharding > ±50% puin 

 

4.4 Analyseresultaten en toetsing 

De analysecertificaten van de monsters zijn opgenomen in bijlage IV. Voor de toetsing van de 

aangetroffen concentraties aan verontreinigende stoffen is gebruik gemaakt van de toetsings-

waarden uit de geldende Circulaire bodemsanering (1 juli 2013) en uit de geldende Regeling 

bodemkwaliteit (13 december 2007). De toetsingswaarden van grondmonsters zijn afhankelijk 

gesteld van de percentages lutum en organische stof. In bijlage V zijn de getoetste analyseresul-

taten weergegeven. In bijlage VII worden de toetsingswaarden toegelicht. 

 

Omdat er geen asbestverdacht materiaal >20 mm is aangetroffen, hoeven er geen asbestbereke-

ningen te worden uitgevoerd. Het asbestgehalte in de grond en het puin is gelijk aan het analy-

seresultaat in bijlage IV van de fijne fractie.  
 

. 
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5. Samenvatting conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van VOF Ter Borch heeft Terra Bodemonderzoek bv een nader onderzoek naar as-

best in de bodem uitgevoerd op de locatie Ter Borchlaan - Ter Borchsingel te Eelderwolde. 

Aanvullend is het aanwezige puinpad onderzocht: 

▪ Asbestonderzoek; 

▪ indicatief samenstelling- en uitloogonderzoek puinpad; 

▪ verkennend onderzoek grond onder puinpad. 

 

5.1 Onderzoeksresultaten asbest in grond 

In tabel 5 zijn de analyseresultaten samengevat.  

 
TABEL 5: OVERZICHT BEREKENDE ASBESTCONCENTRATIES 

Monster Sleuven 

(traject in m-mv) 

Asbest- 

verdacht 

materiaal  

> 20 mm 

Serpentijn 

asbest 

in mg/kgds1) 

Amfibool 

asbest 

in mg/kgds1) 

Totaal asbest 

(gewogen) 

in mg/kgds2) 

Niet- 

hechtgebonden 

asbest (gewogen) 

in mg/kgds3) 

MM asbest 1 101 t/m 104 

(0,0-0,5) 

- <0,1 <0,1 <1 <1 

MM asbest 2 107, 109, 112 
(0,0-0,5) 

- <0,1 <0,1 <1 <1 

MM asbest 3 108, 115 

(0,0-0,5) 

- 1,1 0,2 3 3 

 
Toelichting: 

1) De diverse soorten asbest zijn onderverdeeld in twee groepen: 

 - serpentijnasbest: chrysotiel (wit asbest). Vormt ca. 90% van de totale hoeveelheid asbest in Nederland.  
 - amfiboolasbest:  meest voorkomend crocidoliet (blauw asbest) en amosiet (bruin asbest) en de minder  

      voorkomende anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest) en actinoliet (groen asbest). 

2) Gewogen asbestgehalte: Gehalte aan Serpentijnasbest vermeerderd met 10x gehalte aan Amfiboolasbest. 
3) Als op basis van de analyseresultaten niet duidelijk is welk deel hechtgebonden en welk deel niet-hechtgebonden is, wordt alles  

 aangemerkt als niet hechtgebonden ('worst case'-benadering). 

4)* Overschrijding interventiewaarde van 100 mg/kgds (gewogen). 
 

Tijdens het veldonderzoek is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  

Alleen in fijne fractie van MM asbest 3 (sleuven 108 en 115) is in de fijne fractie 3 mg/kgds ge-

wogen aan asbest aangetoond, bestaande uit board en vlakke plaat. Het gehalte ligt ruim bene-

den de interventiewaarde van 100 mg/kgds gewogen en ligt hiermee ook beneden het verwaar-

loosbaar risico niveau. 

  

5.2 Onderzoeksresultaten puinpad 

In tabel 6 zijn de onderzoeksresultaten ten aanzien van het puinpad samengevat. 

 
TABEL 6: SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN BOUWSTOFFEN 

Locatie/ 

(bodem-)laag/ 

monster 

> Emissiewaarde  

niet-vormgegeven 

(anorganisch) 

> Emissiewaarde  

IBC-bouwstof 

(anorganisch) 

> Maximale 

waarde  

(organisch) 

Indicatie hergebruik 

Besluit bodemkwaliteit  

     

Puingranulaat     

MM puin  

(0,0-0,5) 

- - - Voldoet aan maximale 

 samenstellingswaarden 

Geschikt voor hergebruik als 
niet vormgegeven bouwstof 

MM asbest puin 

(0,0-0,5) 

n.v.t. n.v.t. - geen asbest aangetoond 

 

Toelichting:  

 n.v.t.: Toetsingswaarde is niet van toepassing op betreffende parameter(s). 
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Op basis van het indicatieve onderzoek is het puin geschikt voor hergebruik. 

 

In tabel 7 zijn de onderzoeksresultaten van de grond onder het puinpad samengevat. 

 
TABEL 7: SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN (OVERSCHRIJDINGEN TOETSINGSWAARDEN) 

Toetsings- 

waarde 
> Achtergrondwaarde 

> Streefwaarde 

> Tussenwaarde > Interventiewaarde Indicatie  

Besluit bodem-

kwaliteit 

Index  0 0,25  0,5 0,75 1,0 2,0  

grond onder puinpad 

MM1 

(0,3-0,9) 

- - - - - - Altijd 

toepasbaar 

 

 

Toelichting:  

- Achtergrondwaarden grond   Gehalten voor een goede bodemkwaliteit. 

- Streefwaarden grondwater   Verwaarloosbaar risico voor het ecosysteem. 

- Interventiewaarden grond en grondwater De functionele eigenschappen van de bodem worden ernstig  

     verminderd. Mogelijk is er sprake van een geval van ernstige 

     bodemverontreiniging. 

- Tussenwaarden grond en grondwater  Informeel gehalte tussen achtergrondwaarde/streefwaarde en de  

     interventiewaarde. Overschrijding van de tussenwaarde is veelal  

     een indicatie dat er nader onderzoek nodig is. 

- Index     Informele waarde welke de mate van overschrijding van de streef- 

     /achtergrondwaarde (index > 0) en de interventiewaarde  

     (index > 1) aangeeft. Bij een index > 0,5 wordt de tussenwaarde  

     overschreden. 

- Indicatie Besluit bodemkwaliteit  Indicatie of grond altijd herbruikbaar, onder restricties 

      herbruikbaar (Wonen/Industrie) of niet herbruikbaar is. 

 

De grond onder het puin voldoet aan de achtergrondwaarde en kan worden aangemerkt als 

schone bodem. 

 

5.3 Conclusies en aanbevelingen 

In de bodem en het puin is geen (ernstige) verontreiniging met asbest aangetoond. Het onder-

zochte puin voldoet aan de normen voor hergebruik (indicatieve toetsing). 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten van het verkennend en het nader bodemonderzoek wordt 

geconcludeerd dat ervan uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor de ge-

plande herinrichting.  
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Omgevingskaart Klantreferentie: 16176

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object EELDE A 1999
Ter Borchlaan 2, 9766 TW EELDERWOLDE
CC-BY Kadaster.

Bijlage I: Regionale ligging en kadastrale kaart
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 16176

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 7 november 2016
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

EELDE
A
1999

0 m 10 m 50 m

39

Grutto
38

37

36

35

34

24
23

2348

2916

3156

2327

3438

3160

3153

3158

2913

2328
1999

2391

2915

3297

2914

2346

3163

2912

3421

3400

3162
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2348&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2916&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=3156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2327&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=A&perceelnummer=3438&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=3160&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=3153&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=3158&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2913&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2328&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=A&perceelnummer=1999&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=A&perceelnummer=2391&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2915&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=EDE02&sectie=A&perceelnummer=3297&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2914&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2346&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=3163&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=2912&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=3421&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=3400&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=HMN02&sectie=O&perceelnummer=3162&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


124-2417 	 Kadhltaron-lina 

Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers In Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens Inzake hypotheken en beslagen 

Kadaster 

Betreft: 	EELDE A 2391 	 12-9- 
2017 

Ter Borchlaan 2 9766 TW EELDERWOLDE 	 13:43:16 
Uw referentie: 	17150 
Toestandsdatum: 11-9-2017 

Kadastraal object 
Kadastrale aanduiding: 	!!LD! A 2391 
Grootte: 	 30 a 55 ca 
Coordinaten: 	 232059-577629 
Omschrijving kadastraal 	ERF - TUIN 
object: 
Locatie: 	 Ter Borrniaa n 2 

9766 TW EELDERWOLDE 
Koopsom: 	 E 2.200.000 
(Met meer onroerend goed verkregen) 
Ontstaan op: 	 14-6-2006 

Jaar: 2006 

Ontstaan uit: 	 !!LD! A 2000 gedeeltelijk 

Publiekrechtelijke beperkingen 
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadester. 

Gerechtigde 

EIGENDOM 
aersecnta 
Komoeljeplein 1 
9481 AW VRIES 
Postadres: 	 Postbus: 5 

9480 AA VRIES 
Zetel: 	 VRIES 
KvK-nummer: 	 0.1169292 (Bram Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

Recht ontleend aan: 
	

11YP4 50672/45  d.d. 20-9-2006 
Eerst genoemde object In 

	
EELDE A 2391 

brondocument: 

Nog niet (volledig) verwerkte hnindOCUrnenten: 
11YP4 71451/181 d.d. 8-9-2017 
11YP4 71451/125 d.d. 7-9-2017 
11YP4 71451/115 d.d. 7-9-2017 
UYP4 71451/95 d.d. 6-9-2017 
KYP4 71451/84 d.d. 5-9-2017 

Gerechtigde 

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.S,LID 3,ONDER B,VAN DE 
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT 
Gesnik Grid Services 8,151. 
Concourslaan 17 
9727 KC GRONINGEN 
Postadres: 	 Postbus: 181 

9700 AD GRONINGEN 
Zetel: 	 GRONINGEN 
KvK-nummer: 	 04C34708 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

httpirJfiaxbeter-on-Ine.tediestrfilidetuteep 	 112 
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12 -9-21:1 17 	 KtdeeOBreniN 

Recht ontleend aan: 	HYP4 550113/2.6 d.d. 12-4-2016 
00FtSPRDNICHIJK GEVESTIGD BIJ 4 02388 00161 ASN 

Gerechtigde 

OPSTALRIDIT NUTSVOORZIENINGEN 
..ar.mnilf-31:arni:d 

Concourslaan 17 
9727 KC GRONINGEN 
Posts:key 	 Postbus: 1.81 

9700 AD GRONINGEN 
Zetel: 	 GRONINGEN 
KvK-nummer. 	 5-W3-17513 (Bron: Handelsregister) 
Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 

Recht ontleend aan: 	HYP4 6828.I/26 d.d. 12-4-2016 
OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BB 4 06975 00045 ASN 

Elmie crverzkht 
De Dksnst voor het kadaster en de openbare register behoudt ten aanzien van de kadastralegegevens ah 
het recht voor als bedoeld In artikel 2 Ild 1 jwicto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet. 

bnp§ DOIcadartar-on-11 na. kartriatid/dafau tap 	 22 
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Kadaster 

Kadastraal bericht object

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering 
van de gegevens inzake hypotheken en beslagen

Betreft: EELDE A 1999 
7-11-
2016

Ter Borchlaan 2  9766 TW EELDERWOLDE 9:44:23

Uw referentie: 16176

Toestandsdatum: 5-11-2016

Page 1 of 3Kadastraal bericht object

7-11-2016https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp
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Kadastraal object
Kadastrale aanduiding: EELDE A 1999 

Grootte: 71 a 30 ca

Coördinaten: 232130-577587

Omschrijving kadastraal 
object:

WONEN (AGRARISCH) TERREIN (GRASLAND)

Locatie: Ter Borchlaan 2 

9766 TW  EELDERWOLDE

Koopsom: € 2.200.000 Jaar: 2006

(Met meer onroerend goed verkregen)

Ontstaan op: 16-11-1988

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

EIGENDOM
Gemeente Tynaarlo

Kornoeljeplein 1 

9481 AW  VRIES

Postadres: Postbus: 5

9480 AA  VRIES

Zetel: VRIES

KvK-nummer: 01169292 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  50672/45    d.d. 20-9-2006  

Eerst genoemde object in 
brondocument:

EELDE A 1999 

Gerechtigde

ZAKELIJK RECHT ALS BEDOELD IN ART.5,LID 3,ONDER B,VAN DE 
BELEMMERINGENWET PRIVAATRECHT
Gemeente Tynaarlo

Kornoeljeplein 1 

9481 AW  VRIES

Postadres: Postbus: 5

9480 AA  VRIES

Zetel: VRIES

KvK-nummer: 01169292 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  7068/10 reeks ASSEN    d.d. 25-10-1999  

Gerechtigde

OPSTALRECHT NUTSVOORZIENINGEN
Gasunie Grid Services B.V.

Concourslaan 17 

9727 KC  GRONINGEN

Postadres: Postbus: 181

9700 AD  GRONINGEN

Zetel: GRONINGEN

KvK-nummer: 64034798 (Bron: Handelsregister)

Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer.

Recht ontleend aan: HYP4  68083/26    d.d. 12-4-2016  

OORSPRONKELIJK GEVESTIGD BIJ 4 06975 00045 ASN

Einde overzicht

Page 2 of 3Kadastraal bericht object

7-11-2016https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objprod.asp
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39

3636

3838

3737
2346
2346

3297

29132913

31603160

31623162

29122912

23482348

34003400

3421
3421

19991999

2914

23912391

Ter Borchlaan

Ter Borchlaan

115115

114114

113113

112112

111111

110110

102102

109109

108108

103103

101101

104104

105105

106106

107107

116116

117117

118118

119119

22

11

33

44

tekening gebaseerd op BGT entekening gebaseerd op BGT en
kadastrale kaartkadastrale kaartLigging monsternamepuntenLigging monsternamepunten

bodemonderzoek bvbodemonderzoek bv
projectnr.:projectnr.:

schaal:schaal:

datum:datum:

formaat:formaat:

getekend:getekend:

bijl. no.:bijl. no.:

project:project:

A3A3

HPHP

IIII

TT RREE AARR

coördinaten:coördinaten: X=232122.6X=232122.6
Y=577599.4Y=577599.4

1 : 1 : 505000

12-09-201712-09-2017

Luchtfoto onderzoekslocatieLuchtfoto onderzoekslocatie (schaal 1 : (schaal 1 : 2002000)0)

1715017150

Ter Borchlaan - Ter BorchsingelTer Borchlaan - Ter Borchsingel
EelderwoldeEelderwolde

5050 m m

LegendaLegenda

kadastrale grenskadastrale grens

foto(s), zie bijlage VIfoto(s), zie bijlage VI

onderzoekslocatie asbest in grond; oppervlak ±2.800 m2onderzoekslocatie asbest in grond; oppervlak ±2.800 m2

sleuf met minikraansleuf met minikraan

onderzoekslocatie puinpad; oppervlak ±700 m2onderzoekslocatie puinpad; oppervlak ±700 m2

asbesthoudend plaatje aangetroffen in de bovengrondasbesthoudend plaatje aangetroffen in de bovengrond
tijdens verkennend bodemonderzoek (gaten 12 en 14)tijdens verkennend bodemonderzoek (gaten 12 en 14)
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Projectcode: 17150

Project: Ter Borchlaan-Borchsingel Eelderwolde

Erkend veldwerker: Hans Peeters Printdatum: 12-09-2017

Bijlage III: Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen

Schaal: 1: 25

Pagina 1 / 3

Getekend volgens NEN 5104

101
X=232125,28 Y= 577594,71

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, puin (sporen), 
wortels (matig), bruingrijs, 
Graafmachine, Betonfundatie 
lantaarnpaal

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

102
X=232105,41 Y= 577603,58

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, puin (sporen), 
bruingrijs, Graafmachine

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, bruingrijs, 
Graafmachine

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruingeel, Edelmanboor

100

103
X=232111,91 Y= 577590,95

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, puin (sporen), 
bruingrijs, Graafmachine

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, bruingrijs, 
Graafmachine

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor

120

104
X=232116,62 Y= 577575,99

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, puin (sporen), 
wortels (matig), leem (brokken), 
bruingrijs, Graafmachine

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor

90

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

100

105
X=232129,41 Y= 577581,38

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, puin (sporen), 
leem (brokken), bruingrijs, 
Graafmachine

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtbruin, Edelmanboor

120

106
X=232143,26 Y= 577586,16

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, puin (sporen), 
bruingrijs, Graafmachine

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

100
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Projectcode: 17150

Project: Ter Borchlaan-Borchsingel Eelderwolde

Erkend veldwerker: Hans Peeters Printdatum: 12-09-2017

Bijlage III: Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen

Schaal: 1: 25

Pagina 2 / 3

Getekend volgens NEN 5104

107
X=232137,11 Y= 577600,58

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, puin (matig), 
plastic (resten), bruingrijs, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, Graafmachine

70

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

100

108
X=232130,80 Y= 577616,46

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, puin (zwak), 
bruingrijs, Graafmachine

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
puin (sterk), licht bruingrijs, 
Graafmachine

80

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

100

109
X=232117,58 Y= 577610,19

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, puin (sporen), 
bruingrijs, Graafmachine

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
puin (sterk), licht bruingrijs, 
Graafmachine50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

110

110
X=232097,97 Y= 577616,04

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, puin (sporen), 
bruingrijs, Graafmachine

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, puin (sporen), 
bruingrijs, Edelmanboor

110

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

120

111
X=232110,57 Y= 577622,67

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, puin (sporen), 
bruingrijs, Graafmachine

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

120

112
X=232124,46 Y= 577628,99

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
puin (zwak), licht bruingrijs, 
Graafmachine

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

90
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Projectcode: 17150

Project: Ter Borchlaan-Borchsingel Eelderwolde

Erkend veldwerker: Hans Peeters Printdatum: 12-09-2017

Bijlage III: Boorprofielen en zintuiglijke waarnemingen

Schaal: 1: 25

Pagina 3 / 3

Getekend volgens NEN 5104

113
X=232119,11 Y= 577641,53

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
bruingrijs, Graafmachine

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

90

114
X=232103,90 Y= 577634,45

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, puin (sporen), 
licht bruingrijs, Graafmachine

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

110

115
X=232102,59 Y= 577653,48

Datum: 08-08-2017Sleuf

cm-mv
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, puin (sterk), 
asfalt (zwak), licht bruingrijs, 
Graafmachine

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht 
grijsgeel, Edelmanboor

110

116
X=232150,11 Y= 577584,02

Datum: 08-08-2017     Sleuf

cm-mv
0

50

1

puin0

Puin (volledig), Edelmanboor, 
Puingranulaat

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
bruingrijs, Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsgeel, Edelmanboor

90

117
X=232130,03 Y= 577572,58

Datum: 08-08-2017     Sleuf

cm-mv
0

50 1

puin0

Puin (volledig), Edelmanboor, 
Puingranulaat

40

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
zwak humeus, licht bruingrijs, 
Edelmanboor60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig humeus, donker 
bruingrijs, Edelmanboor80

118
X=232109,78 Y= 577571,16

Datum: 08-08-2017     Sleuf

cm-mv
0

50

1

puin0

Puin (volledig), Edelmanboor, 
Puingranulaat

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor90

119
X=232087,44 Y= 577557,80

Datum: 08-08-2017     Sleuf

cm-mv
0

50
1

puin0

Puin (volledig), Edelmanboor, 
Puingranulaat

30

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor

60

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
sterk humeus, bruingrijs, 
Edelmanboor

70
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

15.08.2017Datum
35005863Relatienr
676308Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   676308   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005863 TERRA BODEMONDERZOEK BV
Uw referentie 17150 Ter Borchlaan-Borchsingel Eelderwolde
Opdrachtacceptatie 09.08.17
Monsternemer Opdrachtgever

TERRA BODEMONDERZOEK BV 
 Dhr. Hans Peeters
HOOFDWEG 107
9484 TA OUDEMOLEN

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (sedigraaf)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

201644

--
--
--

--

--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
MM 1 116 (60-90) 117 (40-60) 118 (60-90) 119 

(30-60)

Opdracht   676308   Bodem / Eluaat

201644 08.08.2017

Monstername Monsteromschrijving

MM 1 116 (60-90) 117 (40-60) 118 (60-90) 119 (30-60)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Fractie < 2 µm

Organische stof

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++
89,0
<5,0

3,2

1,8   

++

<20
<0,20
<3,0

6,2
<0,05

12
<1,5
<4,0

24

0,060
0,16
0,12

0,069
0,067

0,16
0,18
0,36

0,091
<0,050

1,3   

<35
<3 *

x)

#)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

201644

--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het analyseresultaat van PCB 138 is mogelijk overschat vanwege co-elutie met PCB 163
Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 09.08.2017
Einde van de analyses: 15.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

MM 1 116 (60-90) 117 (40-60) 118 (60-90) 119 
(30-60)

Opdracht   676308   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 *
<4 *
<5 *
<5 *
<5 *
<5 *
<5 *

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049   #)
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Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Zink (Zn) Nikkel (Ni) Molybdeen (Mo) Lood (Pb) Kwik (Hg)
Barium (Ba) Cadmium (Cd) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40 Fluorantheen Fenanthreen
Chryseen Benzo-(a)-Pyreen Benzo(k)fluorantheen Benzo(ghi)peryleen Benzo(a)anthraceen Anthraceen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen Som PAK (VROM) (Factor 0,7) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118
PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Opdracht   676308   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 676308, Analysis No. 201644, created at 14.08.2017 08:30:22

Monsteromschrijving: MM 1 116 (60-90) 117 (40-60) 118 (60-90) 119 (30-60)

[@ANALYNR_START=201644]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

23.08.2017Datum
35005863Relatienr
676307Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   676307   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005863 TERRA BODEMONDERZOEK BV
Uw referentie 17150 Ter Borchlaan-Borchsingel Eelderwolde
Opdrachtacceptatie 10.08.17
Monsternemer Opdrachtgever

TERRA BODEMONDERZOEK BV 
 Dhr. Hans Peeters
HOOFDWEG 107
9484 TA OUDEMOLEN

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

201641 201642 201643

-- -- --
-- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 09.08.2017
Einde van de analyses: 22.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Toegepaste methoden

AS3000 asbest in bodem en materialen: 
<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

MM asbest 1; 101-104 MM asbest 1; 101-104 
(0-50)

MM asbest 2; 107,109,112 MM asbest 2; 
107,109,112 (0-50)

MM asbest 3; 108,115 MM asbest 3; 108,115 
(0-100)

Opdracht   676307   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

201641
201642
201643

08.08.2017
08.08.2017
08.08.2017

Monstername Monsteromschrijving

MM asbest 1; 101-104 MM asbest 1; 101-104 (0-50)
MM asbest 2; 107,109,112 MM asbest 2; 107,109,112 (0-50)
MM asbest 3; 108,115 MM asbest 3; 108,115 (0-100)

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbestS
++ ++ ++
<1 <1 3
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

201641 86,6 10932 9471

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0,16 15,3 100 0 0

8 - 16 mm 0,7 66,6 100 0 0

4 - 8 mm 1,3 121,9 100 0 0

2 - 4 mm 0,86 81,3 71 0 0

1 - 2 mm 1,4 133 32 0 0

0.5 mm - 1 mm 2,6 247,9 12 0 0

< 0.5 mm 92 8687,505 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9353,505 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Totaal asbest

Jvo

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

MM asbest 1; 101-104 MM asbest 1; 101-104 (0-50)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt

Droog 

gewicht 

Asbesthoudende materialen

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Monster Nr. Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nvt

nvt

Drogestof

95%-betrouwbaarheids-

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

201642 87,0 10847 9441

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0 5 100 0 0

8 - 16 mm 2 186,8 100 0 0

4 - 8 mm 2,2 211,3 100 0 0

2 - 4 mm 1,1 107 66 0 0

1 - 2 mm 1,3 121,9 34 0 0

0.5 mm - 1 mm 2 188,8 15 0 0

< 0.5 mm 90 8477,392 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 98 9298,192 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

95%-betrouwbaarheids-

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nvt

nvt

Drogestof Droog 

gewicht 

Asbesthoudende materialen

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Monster Nr.

Totaal asbest

Jvo

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

MM asbest 2; 107,109,112 MM asbest 2; 107,109,112 (0-50)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt
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Bijlage analyseresultaten asbest avg ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

201643 90,1 11633 10481

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0 1,3 100 0 0

8 - 16 mm 2,3 237,5 100 0 0

4 - 8 mm 2,2 234,6 100 1,1 0,2 0 2 1,3 1 1,7

2 - 4 mm 1,1 117,9 65 0 0

1 - 2 mm 1,2 123,3 33 0 0

0.5 mm - 1 mm 1,8 193,9 13 0 0

< 0.5 mm 90 9440,751 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 10349,25 1,1 0,2 0 2 1,3 1 1,7

1,3 1 1,7

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

1,3 1 1,7

1,1 0,9 1,4

0,2 0,1 0,3

1,3 1 1,7

3 2 4

Monster Nr.

Totaal asbest

avg

gehalte  (%)

nvt

Vlakke plaat

Board

MM asbest 3; 108,115 MM asbest 3; 108,115 (0-100)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt

Drogestof Droog 

gewicht (g)

Asbesthoudende materialen

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nee

nee

95%-betrouwbaarheids-
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

15.08.2017Datum
35005863Relatienr
676305Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   676305   Bouwstof / puin

Opdrachtgever 35005863 TERRA BODEMONDERZOEK BV
Uw referentie 17150 Ter Borchlaan-Borchsingel Eelderwolde
Opdrachtacceptatie 09.08.17
Monsternemer Opdrachtgever

TERRA BODEMONDERZOEK BV 
 Dhr. Hans Peeters
HOOFDWEG 107
9484 TA OUDEMOLEN

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Uitloogonderzoek

Berekende cumulatieve emissie

PAK

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

201636 201637

-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid
MM puin-1 MM puin 

(0-50)
MM puin-2 MM puin 

(0-50)

Opdracht   676305   Bouwstof / puin

201636
201637

08.08.2017
14.08.2017

Monstername Monsteromschrijving

MM puin-1 MM puin (0-50)
MM puin-2 MM puin (0-50)

Monsternr.

Kaakbreker >1 kg materiaal
Droge stof

Schudproef EUR4 L/S=10

Antimoon cumulatief
Arseen cumulatief
Barium cumulatief
Bromide cumulatief
Cadmium cumulatief
Chloride cumulatief
Chroom cumulatief
Fluoride cumulatief
Kobalt cumulatief
Koper cumulatief
Kwik cumulatief
Lood cumulatief
Molybdeen cumulatief
Nikkel cumulatief
Seleen cumulatief
Sulfaat cumulatief
Tin cumulatief
Vanadium cumulatief
Zink cumulatief

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen

S
++

91,2

++

0,0 - 0,050
0,051

0,0 - 0,10
0,0 - 0,50

0,0 - 0,0010
67,0

0,038
4,0

0,0 - 0,020
0,12

0,0 - 0,00030

0,0 - 0,050
0,14

0,0 - 0,050
0,053

730
0,0 - 0,15

1,1
0,040

0,20
0,82
0,75
0,37
0,36
0,70
0,68

1,4
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PAK

Minerale olie

Polychloorbifenylen

Uitloging eluaatanalyse

Klassiek Chemische analyses (eluaatanalyse)

Metalen (eluaatanalyse)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

ml/g
µS/cm

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

201636 201637

-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid
MM puin-1 MM puin 

(0-50)
MM puin-2 MM puin 

(0-50)

Opdracht   676305   Bouwstof / puin

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB 6 (STI-tabel)

Som PCB (7 Ballschmiter)

L/S-cumulatief
Geleidbaarheid (25°C)
pH
Temperatuur

Chloride [Cl]
Sulfaat
Bromide
Fluoride [F]

Antimoon (Sb)
Arseen (As)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Kobalt (Co)

0,50
<0,050

5,8   

167
<4 *
<4 *
16 *
22 *
32 *
38 *
35 *
20 *

<0,001
<0,001

0,002
<0,001

0,003
0,003
0,002

0,010   
0,010   

10,0
430

10,7
19,8

6,7
73

<0,05
0,4

<5,0
5,1

<10
<0,1

3,8
<2,0

x)

x)

x)
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Metalen (eluaatanalyse)
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

201636 201637

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 09.08.2017
Einde van de analyses: 15.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

MM puin-1 MM puin 
(0-50)

MM puin-2 MM puin 
(0-50)

Opdracht   676305   Bouwstof / puin

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Seleen (Se)
Tin (Sn)
Vanadium (V)
Zink (Zn)

12
<0,03

<5,0
14

<5,0
5,3

<15
110
4,0
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Toegepaste methoden

conform ISO 10359-1, NEN-EN 16192: 
conform NEN-EN 12457-4: 
conform NEN-EN 16192: 
conform NEN-EN-ISO 10304-1: 
Conform NEN-EN-ISO 17294-2 (2004): 

eigen methode: 

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan  NEN-ISO22743: 
Glw NEN-EN-ISO 15682, glw NEN-EN-ISO 10304-1: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
tesamen met uitloognorm: 

Fluoride [F]
Schudproef EUR4 L/S=10

Kwik (Hg)
Bromide

Barium (Ba) Arseen (As) Chroom (Cr) Kobalt (Co) Koper (Cu) Antimoon (Sb) Lood (Pb)
Molybdeen (Mo) Nikkel (Ni) Seleen (Se) Tin (Sn) Vanadium (V) Zink (Zn) Cadmium (Cd)

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Kaakbreker >1 kg materiaal Koolwaterstoffractie C10-C40 Anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen Benzo-(a)-Pyreen Chryseen Fenanthreen Fluorantheen Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen Naftaleen
Som PAK (VROM) PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 Som PCB (7 Ballschmiter)
Som PCB 6 (STI-tabel)

Sulfaat
Chloride [Cl]

Droge stof
L/S-cumulatief pH Temperatuur Geleidbaarheid (25°C) Vanadium cumulatief Tin cumulatief
Sulfaat cumulatief Seleen cumulatief Nikkel cumulatief Molybdeen cumulatief Lood cumulatief
Kwik cumulatief Koper cumulatief Kobalt cumulatief Fluoride cumulatief Chroom cumulatief
Chloride cumulatief Cadmium cumulatief Bromide cumulatief Barium cumulatief Arseen cumulatief
Zink cumulatief Antimoon cumulatief

Opdracht   676305   Bouwstof / puin
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CHROMATOGRAM for Order No. 676305, Analysis No. 201636, created at 14.08.2017 08:47:45

Monsteromschrijving: MM puin-1 MM puin (0-50)

[@ANALYNR_START=201636]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice.

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

22.08.2017Datum
35005863Relatienr
676306Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   676306   Bouwstof / puin

Opdrachtgever 35005863 TERRA BODEMONDERZOEK BV
Uw referentie 17150 Ter Borchlaan-Borchsingel Eelderwolde
Opdrachtacceptatie 10.08.17
Monsternemer Opdrachtgever

TERRA BODEMONDERZOEK BV 
 Dhr. Hans Peeters
HOOFDWEG 107
9484 TA OUDEMOLEN

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice
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Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Postbus 693, 7400 AR Deventer
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
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Asbestbepaling in grond/puin
Zie bijlage voor toelichting 
asbestanalyse
Som gewogen asbest (puin) mg/kg Ds

201638

--

--

Eenheid

Begin van de analyses: 09.08.2017
Einde van de analyses: 22.08.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Laurens van Oene, Tel. +31/570788121
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5897:2005 (analysedeel): 
<Geen informatie>: 

Som gewogen asbest (puin)
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

MM puin asbest MM puin asbest (0-50) MM 
puin asbest (0-50)

Opdracht   676306   Bouwstof / puin

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

201638 08.08.2017

Monstername Monsteromschrijving

MM puin asbest MM puin asbest (0-50) MM puin asbest (0-50)

Monsternr.

++

<1
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
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e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

201638 89,5 26094 23355

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0,3 70,9 100 0 0

8 - 16 mm 19 4324,9 100 0 0

4 - 8 mm 14 3324,1 100 0 0

2 - 4 mm 8,4 1953,5 50 0 0

1 - 2 mm 7,7 1791,8 20 0 0

0.5 mm - 1 mm 6,9 1607 5 0 0

< 0.5 mm 43 10151,25 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 23223,45 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

Monster Nr.

Totaal asbest

Jvo

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

MM puin asbest MM puin asbest (0-50) MM puin asbest (0-50)

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

nvt

Drogestof Droog 

gewicht (g)

Asbesthoudende materialen

Er is minder dan de in de norm voorgeschreven minimale hoeveelheid monstermateriaal aangeleverd

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Onderzoc

ht (%)

95%-betrouwbaarheids-

Serpentijn asbest

interval (mg/kg ds)

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nvt

nvt

95%-betrouwbaarheids-
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Projectcode: 17150 

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

Grondmonster   MM 1 

Certificaatcode   676308 

Boring(en)   116, 117, 118, 119 

Traject (m -mv)   0,30 - 0,90 

Humus % ds 1,8 

Lutum % ds 3,2 

Monsterconclusie  Voldoet aan Achtergrondwaarde 

     Meetw   GSSD   Index  

   

METALEN   

IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6)  

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,5 -0,05 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4,0 <7,4 -0,42 

Koper [Cu] mg/kg ds  6,2 12,3 -0,18 

Zink [Zn] mg/kg ds  24 54 -0,15 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 -0 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 -0,03 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <47 (6)  

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 -0 

Lood [Pb] mg/kg ds  12 18 -0,07 

   

PAK   

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds  1,3   

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035  

Anthraceen mg/kg ds  0,060 0,060  

Fenanthreen mg/kg ds  0,18 0,18  

Fluorantheen mg/kg ds  0,36 0,36  

Chryseen mg/kg ds  0,16 0,16  

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16  

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12 0,12  

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,067 0,067  

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,091 0,091  

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,069 0,069  

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3 -0,01 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  

PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  

PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  

PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  

PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  

PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035  

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 0,01 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049   

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6)  

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6)  

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6)  

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6)  

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 -0,01 

   

OVERIG   

Droge stof %  89,0 89,0 (6)  

Lutum %  3,2   

Organische stof (humus) %  1,8   

 

Bijlage Va: Toetsing analyseresultaten aan Wet bodembescherming
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Projectcode: 17150 

 
  
Symbool :  
8,88 : <= Achtergrondwaarde 
>AW : > Achtergrondwaarde en <= T 
>T : > Tussenwaarde en <= I 
8,88 : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 
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Projectcode: 17150 

Tabel 1: Samenstellingwaarden en toetsing voor grond conform Besluit Bodemkwaliteit 

Grondmonster  MM 1 

Humus (% ds)  1,8 

Lutum (% ds)  3,2 

Monster getoetst als  partij 

Bodemklasse monster  Altijd toepasbaar 

     Meetw   GSSD  

   

METALEN   

IJzer [Fe] % ds  <5,0 3,5 (6) 

Kobalt [Co] mg/kg ds  <3,0 <6,5 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  <4,0 <7,4 

Koper [Cu] mg/kg ds  6,2 12,3 

Zink [Zn] mg/kg ds  24 54 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  <1,5 <1,1 

Cadmium [Cd] mg/kg ds  <0,20 <0,24 

Barium [Ba] mg/kg ds  <20 <47 (6) 

Kwik [Hg] mg/kg ds  <0,05 <0,05 

Lood [Pb] mg/kg ds  12 18 

   

PAK   

Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg ds  1,3  

Naftaleen mg/kg ds  <0,050 <0,035 

Anthraceen mg/kg ds  0,060 0,060 

Fenanthreen mg/kg ds  0,18 0,18 

Fluorantheen mg/kg ds  0,36 0,36 

Chryseen mg/kg ds  0,16 0,16 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds  0,16 0,16 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds  0,12 0,12 

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds  0,067 0,067 

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds  0,091 0,091 

Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds  0,069 0,069 

PAK 10 VROM mg/kg ds   1,3 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB 28 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035 

PCB 52 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035 

PCB 101 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035 

PCB 118 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035 

PCB 138 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035 

PCB 153 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035 

PCB 180 mg/kg ds  <0,0010 <0,0035 

PCB (som 7) mg/kg ds   <0,025 

PCB (7) (som, 0.7 factor) mg/kg ds  0,0049  

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds  <3 11 (6) 

Minerale olie C12 - C16 mg/kg ds  <3 11 (6) 

Minerale olie C16 - C20 mg/kg ds  <4 14 (6) 

Minerale olie C20 - C24 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C24 - C28 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C28 - C32 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C32 - C36 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C36 - C40 mg/kg ds  <5 18 (6) 

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  <35 <123 

   

OVERIG   

Droge stof %  89,0 89,0 (6) 

Lutum %  3,2  

Organische stof (humus) %  1,8   

 
 

Bijlage Vb: Indicatieve toetsing aan Besluit bodemkwaliteit
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Projectcode: 17150 

 
 
Symbool :  
> AW : > Achtergrondwaarde 
> WO : > Wonen 
> Ind : > Industrie 
> I : > Interventiewaarde 
6 : Heeft geen normwaarde 
# : verhoogde rapportagegrens 
GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde 
  
   - Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 - 
 
 
 

Tabel 2: Normwaarden (mg/kg) conform Regeling Besluit Bodemkwaliteit 

    AW   WO   IND   I  

   

METALEN   

Cadmium [Cd] mg/kg ds  0,6 1,2 4,3 13 

Kobalt [Co] mg/kg ds  15 35 190 190 

Koper [Cu] mg/kg ds  40 54 190 190 

Kwik [Hg] mg/kg ds  0,15 0,83 4,8 36 

Lood [Pb] mg/kg ds  50 210 530 530 

Molybdeen [Mo] mg/kg ds  1,5 88 190 190 

Nikkel [Ni] mg/kg ds  35 39 100 100 

Zink [Zn] mg/kg ds  140 200 720 720 

   

PAK   

PAK 10 VROM mg/kg ds  1,5 6,8 40 40 

   

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN   

PCB (som 7) mg/kg ds  0,02 0,04 0,5 1 

   

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN   

Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds  190 190 500 5000 

 
 
 
 

Terra bodemonderzoek BV - Pagina 2 van 2

50/61



  

Bijlage Vc: Indicatieve toetsing puinverharding Besluit bodemkwaliteit 
 
Projectnaam Ter Borchlaan - Ter Borchsingel Eeelderwode 

Projectcode 17150 

 

 
Tabel 1. Indicatieve toetsing samenstellings- en emissiewaarden fundatielaag  

Mengmonster 

Boorpunten 

Traject min.-max. (cm-mv) 

MM 

puin1//2 

1116 t/m 

119 

(0,0-0,5) 

 Maximale 

emissiewaarde 

niet-vormgegeven 

Maximale 

emissiewaarde 

IBC-

bouwstoffen 

Maximale 

samenstellings

waarde 

       

antimoon mg/kgds <0,05  0,16 0,7  

arseen mg/kgds 0,051  0,9 2  

barium mg/kgds <0,1  22 100  

cadmium mg/kgds <0,001  0,04 0,06  

chroom mg/kgds 0,038  0,63 7  

kobalt mg/kgds <0,02  0,54 2,4  

koper mg/kgds 0,12  0,9 10  

kwik mg/kgds <0,0003  0,02 0,08  

lood mg/kgds <0,05  2,3 8,3  

molybdeen mg/kgds 0,14  1 15  

nikkel mg/kgds <0,05  0,44 2,1  

seleen mg/kgds 0,053  0,15 3  

tin mg/kgds <0,15  0,4 2,3  

vanadium mg/kgds 1,1  1,8 20  

zink mg/kgds 0,04  4,5 14  

       

sulfaat mg/kgds 730  1.730 20.000  

bromide mg/kgds <0,5  20 34  

chloride mg/kgds 67  616 8.800  

fluoride mg/kgds 4,0  55 1.500  

       

naftaleen mg/kgds <0,050    5 

fenanthreen mg/kgds 0,68    20 

anthraceen mg/kgds 0,2    10 

benzo(a)anthraceen mg/kgds 0,82    40 

chryseen mg/kgds 0,7    10 

fluorantheen mg/kgds 1,4    35 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds 0,36    40 

benzo(a)pyreen mg/kgds 0,75    10 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds 0,37    40 

indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kgds 0,50    40 

PAK's (som) mg/kgds 5,8    50 

       

minerale olie mg/kgds 167    500 

       

PCB's (som) mg/kgds 0,01    0,5 
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Normwaarden bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit 

 

 

Parameter 

Maximale 

emissiewaarde 

niet-vormgegeven 

EW1 

Maximale 

emissiewaarde 

IBC-bouwstoffen 

EW2 

Maximale 

samenstellingswaarde 

 

SW 

     

antimoon mg/kgds 0,16 0,7  

arseen mg/kgds 0,9 2  

barium mg/kgds 22 100  

cadmium mg/kgds 0,04 0,06  

chroom mg/kgds 0,63 7  

kobalt mg/kgds 0,54 2,4  

koper mg/kgds 0,9 10  

kwik mg/kgds 0,02 0,08  

lood mg/kgds 2,3 8,3  

molybdeen mg/kgds 1 15  

nikkel mg/kgds 0,44 2,1  

seleen mg/kgds 0,15 3  

tin mg/kgds 0,4 2,3  

vanadium mg/kgds 1,8 20  

zink mg/kgds 4,5 14  

     

sulfaat mg/kgds 1.730 20.000  

bromide mg/kgds 20 34  

chloride mg/kgds 616 8.800  

fluoride mg/kgds 55 1.500  

     

naftaleen mg/kgds   5 

fenantreen mg/kgds   20 

antraceen mg/kgds   10 

benzo(a)antraceen mg/kgds   40 

chryseen mg/kgds   10 

fluoranteen mg/kgds   35 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds   40 

benzo(a)pyreen mg/kgds   10 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds   40 

indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kgds   40 

PAK's (som) mg/kgds   50 

     

minerale olie mg/kgds   500 

     

PCB's (som) mg/kgds   0,5 
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Bijlage VII: Toelichting analyses en toetsingskader

Standaard stoffenpakket
Voor de bepaling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, door middel van een
verkennend (water)bodemonderzoek (NEN 5740 en NEN 5720), zijn voor grond en grondwater
standaardstoffenpakketten samengesteld. In deze pakketten zijn de meest voorkomende
bodembedreigende stoffen opgenomen.

De pakketten bestaan uit de navolgende analyses:

standaardpakket grond:
 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink, en

kwik);
 minerale olie (GC);
 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): de som van naftaleen, fenantreen,

antraceen, fluorantheen, chryseen, benzo(a)antraceen, benzo(a)pyreen,
benzo(k)fluorantheen, indeno(1,2,3 cd)pyreen en benzo(ghi)peryleen;

 Polychloorbifenylen (PCB's): som van PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138,
PCB 153 en PCB 180).

standaardpakket grondwater:
 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, lood, molybdeen, nikkel, zink, en

kwik);
 vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXSN): de som van benzeen, tolueen,

ethylbenzeen, som-xylenen (som o, m, p), styreen en naftaleen);
 vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOH/VOCL); de som van vinylchloride,

1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis -1,2-dichlooretheen,
som 1,2-dichlooretheen,1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan,
tetrachloormethaan, 1,2 dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-
dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, som dichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan,
tetrachlooretheen en bromoform.

Onderstaand wordt een samenvatting gegeven van mogelijke bronnen en toepassingen van deze
bodembedreigende stoffen:

barium : papier- en papierwarenindustrie, rubberindustrie, boorspoeling.
cadmium : kunstmest, lood- en zinkfabrieken, batterijen.
kobalt : metaallegering, pigment, katalysator.
koper : drukkerijen, houtconservering, metaalgieterij, scheepsbouw, puin.
kwik : houtconservering, kleur- en verfstoffenindustrie, zuivelindustrie.
lood : drukkerijen, metaalfabrieken, scheepsbouw, verfstoffenindustrie, puin.
molybdeen : smederijen, afgewerkte olie, metaallegering, pigment.
nikkel : metaallegering, batterijen, plantaardige olie (katalysator).
zink : drukkerijen, kleur- en verfstoffen, rubber, betonindustrie,

metaalgieterijen, metaalindustrie, puin.
minerale olie : brandstoffenhandel en -opslag, autoreparatiebedrijf, scheepsbouw.
PAK : verbrandingsresten, teerhoudende producten, gasfabrieken, puin.
PCB's : smederijen, transformatoren, hydraulische installaties, autosloperijen.
BTEXN : drukkerijen, kleur- en verfstoffenindustrie, autoreparatiebedrijven,

gasfabrieken, brandstoffenhandel, oplosmiddelen.
VOH/VOCL : reinigings- en oplosmiddelen, drukkerijen, verfindustrie, metaalindustrie.
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Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013
Voor de toetsing van de aangetroffen concentraties aan verontreinigende stoffen is gebruik
gemaakt van de geldende toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering en de Regeling
bodemkwaliteit. In de Circulaire bodemsanering en de Regeling bodemkwaliteit zijn de meest
voorkomende bodembedreigende stoffen opgenomen. Het toetsen van de aangetroffen
concentraties van de verschillende stoffen gebeurt aan de hand van de zogenaamde
achtergrondwaarden, streefwaarden , tussenwaarden en interventiewaarden. Deze
toetsingswaarden hebben de volgende betekenis:

Achtergrondwaarden (AW2000) / Streefwaarden
De achtergrondwaarden voor grond en de streefwaarden voor grondwater geven het niveau aan
waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. Beneden deze waarden is de bodem
geschikt voor elke bodemfunctie. In de Regeling bodemkwaliteit is voor grond een aanvullende
Toetsingsregel Achtergrondwaarden opgenomen. Bij de analyse van een standaardpakket grond
houdt deze toetsingsregel in dat, indien maximaal 2 parameters zijn verhoogd tot maximaal 2
keer de Achtergrondwaarde en de waarde voor Wonen niet wordt overschreden, dan voldoet de
grond alsnog aan de Achtergrondwaarden.

Interventiewaarden
De interventiewaarden bodemsanering geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in
grond en grondwater aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt
van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier.
De normen zijn gebaseerd op de kennis over de effecten van stoffen in het milieu en op de
mens. Soms zijn te weinig gegevens beschikbaar om een interventiewaarde af te kunnen leiden.
Dan wordt alleen een indicatief niveau van ernstige verontreiniging bepaald.
Om van een 'geval van ernstige bodemverontreiniging' te spreken, dient voor ten minste één
stof de gemiddelde gemeten concentratie van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van
grondverontreiniging of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van
grondwaterverontreiniging, hoger te zijn dan de interventiewaarde. Indien er sprake is van een
'geval van ernstige bodemverontreiniging' moet onderzocht worden of er onaanvaardbare
risico’s zijn voor mens en milieu. Zo is te beslissen of spoedige sanering nodig is.

Tussenwaarde
De tussenwaarde is het gemiddelde van de achtergrondwaarde/streefwaarde en de
interventiewaarde. De tussenwaarde is een indicatie dat (plaatselijk) mogelijk ook de
interventiewaarde wordt overschreden. Bij overschrijding van de tussenwaarde dient veelal een
nader onderzoek te worden uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging. In de toetsingstabellen Wet bodembescherming (bijlage V) wordt
gebruik gemaakt van de index-waarde. Bij een index > 0,5 is er sprake van overschrijding van
de tussenwaarde.

Bodemtype correctie
De toetsingswaarden voor de grond zijn opgesteld voor standaardbodems (10% organische stof
en 25% lutum). De normwaarden (streef- en interventiewaarden en maximale waarden Besluit
bodemkwaliteit) zijn echter afhankelijk van het daadwerkelijk gemeten lutum- en organisch
stofgehalte. Daarom is het nodig om bij de beoordeling van de kwaliteit van de (water)bodem
of van een partij toe te passen grond of baggerspecie de standaard normwaarden uit de tabellen
om te rekenen naar normwaarden voor de betreffende bodem of de betreffende (partij) grond
of baggerspecie. De toetsingswaarden kunnen vervolgens met de gemeten gehalten worden
vergeleken.
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Besluit bodemkwaliteit
In januari 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden. Het besluit omvat regels
voor de toepassing van grond, baggerspecie en bouwstoffen en stelt kwaliteitseisen aan de
uitvoering van bodemwerkzaamheden. Naast het Besluit bodemkwaliteit is er een Regeling
bodemkwaliteit met daarin de uitvoeringsbesluiten en normatieve invulling van het
bodembeleid.

Kwaliteit ('Kwalibo')
Bodemwerkzaamheden mogen alleen nog door erkende bedrijven en personen worden
uitgevoerd. Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving zijn alle gecertificeerde bedrijven
en personen weergegeven.
(http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/)

Bouwstoffen
Alleen steenachtige bouwmaterialen als beton, asfalt en bakstenen worden als bouwstof
aangemerkt. Om de kwaliteit van bouwmateriaal aan te tonen kan de toepasser van een
bouwstof een partijkeuring laten uitvoeren of gebruik maken van een erkende
kwaliteitsverklaring dan wel een fabrikant-eigenverklaring.

Grond en baggerspecie
Als uitgangspunt geldt dat grond en baggerspecie welke voldoet aan de achtergrondwaarden
altijd vrij toepasbaar is. Grond en baggerspecie welke ligt boven het niveau van het
onaanvaardbare risico (saneringscriterium) mag nooit worden toegepast. Tussen deze 'altijd' en
'nooit' grenzen liggen de maximale waarden.
Voor toepassing op land zijn de generieke maximale waarden wonen en industrie vastgesteld.
Voor toepassing in oppervlaktewater zijn de maximale waarden klasse A en B vastgesteld.
Door gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders kunnen ook lokale maximale waarden worden
vastgesteld (binnen de 'altijd' en 'nooit' grens). Gebiedsspecifieke normen kunnen strenger of
soepeler zijn dan de landelijke generieke normen.
Op land mag grond en baggerspecie alleen worden toegepast als de kwaliteit gelijk of beter is
dan de ontvangende bodem én het materiaal voldoet aan de bodemfunctieklasse (industrie,
wonen of achtergrondwaarde) van het toepassingsgebied.
Bij het toepassen van grond of baggerspecie in oppervlaktewater dient de kwaliteit gelijk of
beter te zijn dan de actuele kwaliteit van de ontvangende waterbodem (klasse A of B).

Ve rsp re iding van b agge rsp e cie ove r aangre nze nde p e rce le n
Voor de verspreiding van baggerspecie over aangrenzende percelen gelden andere
voorwaarden. De bovengrens voor de kwaliteit van baggerspecie die mag worden verspreid
is gebaseerd op de ecologische risico's (zogenaamde msPAF toets) en mag verder de
interventiewaarde niet overschrijden.

Grootsch alige toe p assinge n
Voor grootschalige toepassingen (grote grondlichamen voor wegen, spoorwegen, terpen, dijken
of geluidswallen) geldt geen toetsing aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. In plaats
daarvan gelden voor metalen emissiewaarden om te voorkomen dat ontoelaatbare uitloging
naar de bodem en het grondwater plaatsvindt. Een grootschalige toepassing moet worden
afgedekt met een leeflaag van ten minste 0,5 meter.

Melding
Alle toepassingen van grond, baggerspecie en IBC bouwstoffen dienen te worden gemeld bij
het Meldpunt Bodemkwaliteit (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl). Uitzondering
hierop zijn het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzende perceel, het toepassen van
grond en bagger door particulieren en het toepassen van grond of bagger binnen één
vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Ook het toepassen van schone grond en
baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m3 hoeft niet te worden gemeld.
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Bijlage VIII: Werken in of met verontreinigde grond
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Bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater dient rekening te 

worden gehouden met veiligheids- en gezondheidsaspecten. Een beschrijving van de benodigde 

deskundigheid, voorzieningen en maatregelen is weergegeven in CROW-publicatie 132 

'Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater'' (4e druk 2008). 

In deze bijlage vindt u een beknopte samenvatting van de aspecten waarmee u dient rekening te 

houden. 

 

Als de bodem voldoet aan de achtergrondwaarden en/of kwaliteitsklasse wonen, dan is geen 

veiligheidsklasse van toepassing en hoeven bij graafwerkzaamheden geen arbeidshygiënische 

maatregelen te worden getroffen. 

 

Vanaf kwaliteitsklasse Industrie dient een V&G-plan te worden opgesteld en wordt de bodem 

ingedeeld in een veiligheidsklasse. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen risico op 

blootstelling aan toxische stoffen (T-klasse) en risico op het ontstaan van brand of explosie (F-

klasse): 

 Als de concentratie valt in klasse Industrie of lager ligt dan de interventiewaarde, dan 

geldt de basisklasse. 

 Bij concentraties boven de interventiewaarde dient de T&F-klasse te worden 

vastgesteld. 

Voor validatie van de veiligheidsklasse en bepaling van de maatregelen is inzet van een 

veiligheidskundige vereist (middelbare of hogere veiligheidskundige MVK/HVK). 

 

 

Samenvatting voorzieningen 
 

Basisklasse 

 Inzet deskundigen: MVK en DLP 

 DLP-er tijdens uitvoering continu aanwezig (Deskundig Leidinggevend Persoon). 

 Markeren verontreinigde zone (b.v. zwart-geel afzetlint). 

 Basishygiëne: schaftruimte, (mobiel) toilet en wasgelegenheid dient aanwezig te zijn. 

 Alle medewerkers moeten minimaal beschikken over PBM-pakket licht. 

 Luchtmeting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren. 

 

Aanvullend bij veiligheidsklassen T & F (in den droge) 

 Inzet deskundigen: MVK of HVK (CMR-stoffen). 

 Hekwerk rond verontreinigde zone met signaleringsborden (incl. strook van 10 m) 

 Gebruik 3-traps saneringsunit of decontaminatie-unit, bij asbest aanvullend een 

buitendouche. 

 Schoonmaken materieel bij verlaten verontreinigde zone (was-, borstel- of waadplaats). 

 Transport met vloeistofdichte laadbak. 

 Binnen de verontreinigde zone: 

 is eten, drinken en roken verboden, ook in cabines van materieel. 

 dienen alle medewerkers medisch gekeurd te zijn. 

 moet materieel voorzien zijn van een filteroverdruksysteem en klimaatbeheersing 

en dienen ramen en deuren gesloten te zijn. 

 beschikken medewerkers over PBM-pakket licht/matig of sterk. 

 Luchtmetingen op basis van meetstrategie deskundige 

 Bij asbest bodemvochtmetingen. 
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Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 

PBM-pakket-Licht 

Van toepassing bij werken in Basisklasse en bij werken met niet-vluchtige stoffen in klasse 1T 

en 2T. 

 Katoenen overall of wegwerpoverall (cat. 3 type 5 en 6) zonder zakken of doorsteken. 

 Werkhandschoenen beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1 (EN 388). 

 Chemisch resistente laarzen beschermingsklasse S5 (EN 345). 

 Wegwerpsokken. 

 Hoofdbescherming bij gevaar van vallende voorwerpen of stoten hoofd (EN 397). 

 Gehoorbescherming bij geluidsniveau boven 85 dB(A). 

 

PBM-pakket-Middel (aanvullend op pakket-Licht): 

Van toepassing bij het werken met CMR-stoffen (incl. asbest), bij werken met vluchtige stoffen 

in klasssen 1T en 2T en in alle gevallen in klasse 3T. 

 Saneringsoveral cat. 3 type 4, 5 en 6). 

 Werkhandschoenen van PVC volledig gecoat, beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1 

(EN 388) en chemisch 6,6,6,2 (EN 374). 

 

PBM-pakket-Zwaar (aanvullend op pakket-Middel): 

Eventueel van toepassing bij vluchtige stoffen en in geval van stof- en aerosolvorming 

(afhankelijk van grenswaarde en gemeten concentratie). 

 Afhankelijke of onafhankelijke adembescherming met de juiste filters. 

 

CMR-stoffen: Carcinogeen (kankerverwekkend) en/of Mutageen (veranderingen in erfelijke 

eigenschappen inducerend) en/of Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het 

nageslacht). 
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Bijlage IX: Certificaten

Terra Bodemonderzoek bv blz. 1 van 1

ISO 9001: 2008 BRL SIKB 1000

BRL SIKB 2000 BRL SIKB 6000
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Bijlage 24 Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling 

  



 



 

 

 
 

 

Memo 

  

Opdrachtgever: VOF Ter Borch projectnummer: 247.00.10.41.00 

  

Aan: Gemeente Tynaarlo 

Van: BugelHajema Adviseurs 

Onderwerp: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling stedelijke ontwikkeling entreegebied Ter Borch 

Datum: 03-04-2018 

 

1 .  I n l e i d i n g  

 

1 . 1  A a n l e i d i n g  

 

De VOF Ter Borch (Heijmans Vastgoed en Hollestelle Vastgoedontwikkeling) heeft het voornemen 

om een supermarkt met 3.000 m2 bvo en 2.000 m2 wvo te ontwikkelen op de hoek van de Ter 

Borchlaan en Borchsingel. Om de supermarkt te kunnen realiseren dient een nieuw bestemmings-

plan te worden opgesteld. 

In verband met een goede borging van de verkeersveiligheid in de woonwijk Ter Borch, wordt de 

Borchsingel ter hoogte van het plangebied op enkele punten aangepast. De voorzieningen kunnen 

in overeenstemming met de geldende bestemmingsplannen worden uitgevoerd. De aanpassingen 

worden echter wel meegenomen in het bestemmingsplan voor de supermarkt vanwege de opdracht 

van de gemeenteraad om eventuele aanpassingen aan de openbare infrastructuur ter verhoging 

van de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer in de coördinatieregeling mee te 

nemen. Eventuele zienswijzen kunnen daardoor op het totale pakket betrekking hebben. 

 

Het bestemmingsplan biedt een juridische-planologische regeling voor een supermarkt. De activi-

teit die mogelijk wordt gemaakt, valt onder onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het Besluit milieu-

effectrapportage. Onderdeel D 11.2 betreft: ‘uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject 

met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. 

De drempelwaarden van de betreffende categorie worden niet overschreden of zijn niet van toe-

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

200.000 m2 of meer). Dit betekent dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te worden uitge-

voerd. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling zal blijken of niet alsnog een m.e.r.-procedure op 

grond van het Besluit m.e.r. moet worden doorlopen. In het navolgende is de vormvrije m.e.r.-

beoordeling behandeld. 

 

Het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) is gewijzigd. De wijziging is het gevolg 

van de implementatie van Richtlijn 2014/52/EU die ziet op het wijzigen van Richtlijn 2011/92/EU. 

Dit is de richtlijn die ziet op projecten (kolom 4). De wijzigingsrichtlijn is voor het overgrote deel 

geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. Het gewijzigde Besluit m.e.r. is (op één onderdeel na) 

in werking getreden op 7 juli 2017, maar geldt vanaf 16 mei 2017 voor alle lopende vergunning-

aanvragen en bestemmingsplannen waarover nog geen besluit is genomen. 
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Eén van de belangrijkste gevolgen van de wijziging van het Besluit m.e.r. is dat een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldingsnotitie. Dit is ge-

regeld in artikel 2 lid 5 Besluit m.e.r. 

 

De voorliggende aanmeldingsnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit (realisa-

tie supermarkt en aanpassingen Borchsingel) voor het milieu en geeft een conclusie omtrent de 

noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Aan de hand van deze informatie kan het bevoegd gezag een 

beslissing nemen of voor de voorgenomen activiteit een MER dient te worden opgesteld. 

 

 

 

situatie met rood omkaderd de supermarktlocatie en het gebied waar de aanpassingen aan de Borchsingel worden 

gerealiseerd 

 

 

1 . 2  I n i t i a t i e f n em er  en  b e v o eg d  g ez ag  

 

VOF Ter Borch is initiatiefnemer voor het project. 

 

Postbus 2  

5240 BB Rosmalen 

 

Het bevoegd gezag is de gemeente Tynaarlo. 



 

datum 03-04-2018  projectnummer 247.00.10.41.00   3 

 

 

 

 

 

1 . 3  P l a n o lo g i s c h e  i n p a s s i n g  

 

De voorgenomen ontwikkeling maakt onderdeel uit van de volgende ruimtelijke plannen: 

 bestemmingsplan Ter Borch, plan van uitwerking Tuinwijk II, vastgesteld op 18 december 

2007; 

 bestemmingsplan Eelderwolde - Ter Borch, vastgesteld op 27 september 2016. 

 

Op grond van het globale bestemmingsplan Ter Borch (vastgesteld op 24 augustus 2004 en goedge-

keurd op 15 maart 2007) had het plangebied de bestemming Uit te werken gemengd gebied. In het 

bestemmingsplan Ter Borch, plan van uitwerking Tuinwijk II is dit ter plaatse  beoogde van de su-

permarkt uitgewerkt in de bestemming Woongebied. Op basis van de doeleindenomschrijving en 

beschrijving in hoofdlijnen zijn ter plaatse drie appartementsgebouwen voorzien met elk tien 

wooneenheden en een maximum bouwhoogte van 9 m. 

De gronden ter plaatse van de Borchsingel hebben op grond van het bestemmingsplan Ter Borch, 

plan van uitwerking Tuinwijk II de bestemming Gemengd gebied. De aanpassingen aan de Borch-

singel zijn in overeenstemming met het doel 'verkeer en verblijf'. De gronden ter plaatse van de 

Borchsingel hebben op grond van het bestemmingsplan Eelderwolde - Ter Borch de bestemming 

Verkeer. De aanpassingen zijn in overeenstemming met deze bestemming. 

Aangezien de ontwikkeling van een supermarkt met bijbehorend parkeerterrein niet in overeen-

stemming is met het bestemmingsplan Ter Borch, plan van uitwerking Tuinwijk II, wordt een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld, dat zowel de supermarkt als de aanpassing van de Borchsingel omvat. 

 

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden gecoördineerd voorbereid en vastge-

steld. Het voorontwerp van het bestemmingsplan en de voorontwerp omgevingsvergunning c.a. 

hebben vanaf 2 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 in voorontwerp ter inzage gelegen.  

De gemeenteraad heeft op 4 december 2017 de nota “inspraak en overleg” vastgesteld en het col-

lege gemachtigd om het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning in ontwerp voor de vaststel-

ling ter inzage te leggen. 

De procedure van de Wet ruimtelijke ordening start met de tervisielegging van het ontwerpbe-

stemmingsplan. In het kader van de coördinatieregeling worden de aanmeldingsnotitie en het be-

oordelingsbesluit van de gemeenteraad d.d. 4 december 2017 met het bestemmingsplan en de 

(aanvraag om) omgevingsvergunning in ontwerp voor de vaststelling ter inzage gelegd en kunnen 

onderdeel zijn van het indienen van een zienswijze. Het bestemmingsplan dat de raad te zijner 

tijd vaststelt is weer de basis voor de omgevingsvergunning die onmiddellijk na de vaststelling van 

het bestemmingsplan wordt verleend. 

De conclusie is dat alle relevante milieuaspecten ter voorbereiding van het bestemmingsplan zijn 

onderzocht. In het kader van de coördinatieregeling vormen bestemmingsplan en omgevingsver-

gunning één geheel. 

 

 

 

 



 

datum 03-04-2018  projectnummer 247.00.10.41.00   4 

 

 

 

 

 

1 . 4  P r o c ed u r e l e  a s p e c t en  

 

Voor de m.e.r.-beoordelingsprocedure gelden de volgende stappen: 

1. Het bevoegd gezag moet beoordelen of voor de activiteit een milieueffectrapportage moet 

worden gemaakt. Hierop moet binnen zes weken nadat de initiatiefnemer alle informatie 

heeft verstrekt, worden beslist door het bevoegd gezag.  

2. Van deze beslissing wordt binnen dezelfde termijn mededeling gedaan bij de aanvrager. De 

beslissing die wordt genomen, moet worden gebaseerd op de informatie die is verstrekt in de 

aanmeldnotitie.  

3. Daarnaast houdt het bevoegd gezag bij de beslissing rekening met de relevante criteria van 

bijlage III bij de mer-richtlijn en andere beoordelingen van gevolgen voor het milieu. Dit moet 

ook terugkomen in de motivering van de beslissing (zie artikel 7.17 derde en vierde lid Wm). 

4. Het beoordelingsbesluit dient als bijlage bij het uiteindelijk te nemen besluit – het bestem-

mingsplan – te worden opgenomen.  

5. Tenslotte wordt het beoordelingsbesluit door de initiatiefnemer toegevoegd aan de aanvraag 

om omgevingsvergunning. 

 

1.5 Inhoudsvereisten aanmeldingsnotitie 

 

Doel van een aanmeldingsnotitie ten behoeve van de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is om op ob-

jectieve wijze informatie over mogelijk relevante milieugevolgen van de voorgenomen activiteit te 

verzamelen. Met deze informatie kan het bevoegd gezag een oordeel geven over de noodzaak van 

het doorlopen van een m.e.r.-procedure. 

Een m.e.r.-beoordeling betekent dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van belang-

rijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 'Nee, tenzij....' 

De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader van 

bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG). Bijlage III noemt drie 

hoofdthema's: 

1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico van on-

gevallen); 

2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu); 

3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en waar-

schijnlijkheid van het effect). 

 

2 .  K e n m er k e n  v an  h e t  p r o j e c t  

 

Conform bijlage III van de EU-richtlijn dient in het bijzonder in overweging te worden genomen: 

- de omvang van het project; 

- eventuele cumulatie met andere projecten; 

- het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

- de productie van afvalstoffen; 

- verontreiniging en hinder; 

- risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.  
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O m v a ng  v a n  h e t  p r o j e c t   

Het plangebied op de hoek van de Ter Borchlaan en Borchsingel heeft een oppervlakte van ruim 1 

ha. In het plangebied wordt een supermarkt gerealiseerd met een omvang van 3.000 m2 bvo en 

2.000 m2 wvo. De maximale bouwhoogte van de supermarkt bedraagt 8 m.Tevens wordt een par-

keervoorziening met een capaciteit van 187 plaatsen gerealiseerd. Hiermee blijft het plan ver on-

der de drempelwaarde uit het Besluit m.e.r.. 

 

De aanpassingen aan de Borchsingel bestaan uit het aanbrengen een middengeleider waardoor ge-

scheiden rijbanen (dit conform het westelijk deel van de Borchsingel) ontstaan. Aan de zuidzijde 

van de Borchsingel, ter hoogte van de scholen, worden een kiss & ride-strook met oversteekplaats, 

een voetpad en een tweezijdig bereden fietspad aangelegd. De aanpassingen vinden plaats over 

een lengte van circa 400 m. 

Bij voornoemde aanpassingen ter bevordering van de verkeersveiligheid is overigens geen sprake 

van een activiteit als genoemd in onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. en is het 

gemeentebestuur initiatiefnemer. 

 

C u m u l a t i e   

In de omgeving van het plangebied zijn geen andere activiteiten bekend of te verwachten waar-

door cumulatie van negatieve effecten zal optreden. De overige ontwikkelingen in de wijk Ter 

Borch (realisatie woningen, bouw crematorium en bedrijventerrein) hebben uitsluitend lokale ef-

fecten en zijn gelegen buiten de invloedssfeer van de supermarkt. 

Wat betreft cumulatie is er geen sprake van nadelige gevolgen voor het milieu. 

 

H e t  g e b r u i k  v a n  na t uu r l i j k e  hu l p b r o nn e n  

Voor de bouw en het gebruik van de supermarkt zullen natuurlijke hulpbronnen worden ingezet. 

De supermarkt wordt gebouwd van steenachtige materialen en hout, grondstoffen die niet bijzon-

der schaars zijn. Eventueel wordt zand van elders aangevoerd ten behoeve van grondverbetering. 

Er is geen sprake van een onevenredig gebruik van natuurlijke hulpbronnen.  

 

A f v a l s t o f f e n  

Binnen de inrichting komen de gebruikelijke afvalstoffen vrij (verpakkingsmateriaal, voedingsmid-

delen e.d. die over datum zijn e.d.).  De gemeente plaatst ondergronds 3 glascontainers en 2 kle-

dingcontainers op een locatie in de looproutes naar de ingang van de supermarkt. 

De aard en omvang van deze afvalstoffen is niet van dien aard dat daarom een Milieueffectrapport 

moet worden opgesteld. De aard en omvang van deze afvalstoffen is niet van dien aard dat daarom 

een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 

 

V e r o n t r e i n i g i n g  e n  h i n d e r  

Bij de voorgenomen activiteit worden geen stoffen, methoden of technologieën gebruikt waardoor 

verontreinigingen (bodem, water, lucht) of hinder (geur, licht, visueel) ontstaan. 
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Het risico van bodemverontreiniging wordt door het volgen van de voorschriften van het Activitei-

tenbesluit als verwaarloosbaar geacht. 

Binnen het plan wordt hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Er is een watervergun-

ning afgegeven waardoor de compensatie als gevolg van het verlies van waterberging is geborgd. 

Het lozen van afvalwater dient te voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. De aard en om-

vang van deze afvalwaterstromen is niet van dien aard dat daarom een milieueffectrapport moet 

worden opgesteld. 

Het plan leidt niet tot het overschrijden van de wettelijke luchtkwaliteitsgrenswaarden. Er is 

daarmee geen sprake van negatieve milieugevolgen. 

Het plan leidt niet tot enige stikstofdepositie op verzuringsgevoelige natuurgebieden. De project-

bijdrage op het meest nabij gelegen verzuringsgevoelige Natura 2000 gebied, het Drentse Aa-

gebied, bedraagt 0,00 mol/ha/jaar. Hiermee wordt voldaan aan de Programmatische Aanpak Stik-

stof (PAS). Er is daarmee geen sprake van negatieve milieugevolgen. 

 

Negatieve milieugevolgen als gevolg van licht wordt voorkomen door het opstellen van een verlich-

tingsplan, Als tegemoetkoming aan de zienswijzen van omwonenden heeft initiatiefnemer besloten 

dat de terreinverlichting na het sluiten van de supermarkt uit gaat. 

Negatieve milieugevolgen als gevolg van geluid worden voorkomen door het laden en lossen van 

vrachtauto’s te laten plaatsvinden in een afgesloten expeditie en het plaatsen van een scherm 

langs de terreingrens. Daarnaast zullen de vrachtauto’s voldoen qua geluidproductie aan de huidi-

ge stand der techniek. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat er geen akoestische belemmeringen 

voor het plan zijn. Er blijft sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

Negatieve milieugevolgen als gevolg van visuele hinder wordt voorkomen door het opstellen van 

een beeldkwaliteitsplan. 

 

R i s i c o  v a n  o ng e v a l l e n  

De realisatie van een supermarkt brengt zeer geringe externe veiligheidsrisico’s met zich mee 

vanwege de aanwezigheid van een ondergrondse buisleiding. Aan de acceptatie brandveilig gebruik 

worden voorschriften verbonden die het restrisico zo klein als mogelijk maken. 

In verband met een goede borging van de verkeersveiligheid in de woonwijk Ter Borch, wordt de 

Borchsingel ter hoogte van het plangebied op enkele punten aangepast. 

Door het treffen van aanpassingen aan de Borchsingel vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid 

wordt een onevenredige toename van verkeersongevallen niet verwacht. Daarnaast is ervoor geko-

zen om zoveel mogelijk in de nachtelijke periode te bevoorraden. Bevoorradingsverkeer en school-

gaande jeugd kunnen zich daardoor niet mengen. Om dat te waarborgen zijn er gebruiksregels op-

genomen in het bestemmingsplan. 

Gelet op het vorenstaande zijn er uit oogpunt van risico van ongevallen geen belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu. 

 

 

3 .  P l a a t s  v an  h e t  p r o j ec t  

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop het project van invloed kan 

zijn, moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 
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- het bestaande grondgebruik; 

- de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulp-

bronnen van het gebied;  

- het opnamevermogen van het natuurlijk milieu met in het bijzonder aandacht voor de 

volgende typen gebieden: 

a. wetlands; 

b. kustgebieden; 

c. berg- en bosgebieden; 

d. reservaten en natuurparken; 

e. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door wetgeving worden 

beschermd en speciale beschermingszones aangewezen krachtens de Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn; 

f. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake 

milieukwaliteit reeds worden overschreden; 

g. gebieden met hoge bevolkingsdichtheid; 

h. landschappen van historisch, cultuur of archeologisch belang. 

 

H e t  b e s t a a n d e  g r o nd g e b r u i k   

De gronden waarop de supermarkt is geprojecteerd, hebben op dit moment een woonbestemming 

en zijn onderdeel van de groenstructuur van de wijk Ter Borch. Er treedt met het project een wij-

ziging op in het bestaande grondgebruik. Een functie als groenvoorziening is echter niet een speci-

fiek gevoelige functie en de ingreep vindt ook niet plaats in een specifiek gevoelig gebied. Er gaan 

geen belangrijke waarden verloren.  

 

R e l a t i e v e  r i j k d om  a a n  e n  d e  k w a l i t e i t  e n  h e t  r e g en e r a t i e v e r m o g e n  v a n  d e  

n a t uu r l i j k e  h u l p b r o nn e n  v a n  he t  g eb i e d .  

Door het gebruik als groengebied heeft de locatie geen hoge ecologische waarde. Het uitgevoerde 

ecologische onderzoek  bevestigd deze conclusie Gebieden met grotere natuurwaarden liggen op 

behoorlijke afstand van het plangebied en worden daardoor niet negatief beïnvloed. 

 

H e t  o p na m ev e r m og e n  v a n  he t  n a t u u r l i j k e  m i l i e u .  

Het plangebied is geen onderdeel van de genoemde gebieden en/of landschappen zoals bedoeld in 

bijlage III van de EU-richtlijn. Natuurwaarden in en rond het plangebied worden niet negatief be-

invloed.  

 

 

4 .  K e n m er k e n  v an  h e t  p o t en t i ë l e  e f f e c t  

 

Bij de potentiële effecten van het project wordt voor zover relevant gekeken naar: 

- het bereik van het effect; 

- het grensoverschrijdende karakter van het effect; 

- de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 
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B e r e i k  v a n  h e t  e f f e c t  

In het plangebied zijn geen activiteiten voorzien met een groot effectbereik. Het gaat om activi-

teiten met een hinderuitstraling tot enkele tientallen meters. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de bestaande infrastructuur voldoende capaciteit heeft om 

de berekende toekomstige verkeersintensiteit aan te kunnen. Voorts worden er maatregelen ge-

troffen om conflicten tussen fietsers, voetgangers en vrachtauto’s op, van een naar het parkeer-

terrein te voorkomen en vinden er enkele verkeerskundige aanpassingen plaats aan de Borchsingel 

die de verkeersveiligheid ten goede komen.  

 

G r e n s o v e r s c h r i j d e n d  k a r a k t e r  

Van grensoverschrijdende milieueffecten is geen sprake. 

 

D u u r ,  f r e q u en t i e  e n  d e  on o m k ee r b a a r he i d  v a n  he t  e f f e c t  

De effecten zullen optreden op het moment dat het plangebied als supermarkt en parkeerterrein 

in gebruik wordt genomen en duren zo lang de locatie als zodanig in gebruik is. 

Verkeerseffecten en (beperkte) hinder als gevolg van werkzaamheden en verkeersbewegingen zul-

len elke werkdag optreden. De effecten zijn uitsluitend omkeerbaar door het gebruik te beëindi-

gen.  

 

 

5 .  C o n c l u s i e   

 

Het project is in zekere zin onomkeerbaar, maar in vergelijking met de drempelwaarde van een 

stedelijk ontwikkelingsproject van een relatief zeer geringe omvang.  Wanneer er geen ‘belangrij-

ke nadelige gevolgen’ zijn voor het milieu is het conform de wetgeving en de vigerende praktijk 

niet nodig om een volledige m.e.r.-procedure te doorlopen. 

 

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

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

procedure niet noodzakelijk. 

 

Voor de beoordeling of sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu is gebruik ge-

maakt van de volgende informatie: 

1. Rapport “Onderzoek naar geluid in de omgeving ten gevolge van de supermarkt” van Peutz 

met kenmerk L 788-2-RA-005 d.d. 9 februari 2017 met bijbehorend advies van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Drenthe d.d. 10 februari 2017; 

2. Onderzoek Verkeersafwikkeling Borchsingel/Actualisatie effecten ontwikkeling supermarkt van 

Sweco met projectnummer 352391 d.d.30 augustus 2016; 

3. Onderzoek Effecten aansluiten Ter Borch op A7 van Goudappel Coffeng d.d. 4 december 2015; 

4. Rapport “Onderzoek naar luchtkwaliteit in de omgeving ten gevolge van de supermarkt van 

Peutz met kenmerk L 788-1-RA-003 d.d. 9 februari 2017 met bijbehorend advies van de Regio-

nale Uitvoeringsdienst Drenthe d.d. 22 februari 2018; 
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5. Advies Natuurwaarden bestemmingsplan Entreegebied Ter Borch van BugelHajema Adviseurs 

met projectnummer 247.00.10.41.00 d.d. 9 mei 2017; 

6. Boomonderzoek Ter Borchlaan Eelderwolde van Stedelijk Groen met kenmerk R080517 d.d. 8 

mei 2017; 

7. Verkennend bodemonderzoek met kenmerk 16176 van Terra bodemonderzoek bv d.d. 22 no-

vember 2016; 

8. Nader onderzoek naar asbest met kenmerk 17150 van Terra bodemonderzoek d.d. 1 augustus 

2017; 

9. Advies Brandweerdistrict Noord- en Midden-Drenthe d.d. 8 juni 2017; 

10. Advies waterschap Noorderzijlvest d.d. 8 juni 2017; 

11. Verkennend archeologisch onderzoek d.d. juli 2002; 

12. Berekening stikstofdepositie Supermarkt Ter Borch d.d. 18 april 2018; 

13. Het ontwerpbestemmingsplan “Supermarkt Ter Borch Eelderwolde”. 

 

 

 



Bijlage 25 Notitie inspraak en overleg 

  



 



 

 

 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota Inspraak en overleg coördinatieregeling 
bouw supermarkt aan de Borchsingel in 
Eelderwolde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewijzigd vastgesteld in de raadsvergadering 
van 4 december 2017.  
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1 Inleiding 

De gemeenteraad heeft op 14 juni 2016 besloten om de coördinatieregeling van artikel 3.30 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op het project “bouw supermarkt Ter Borch” aan de 
Borchsingel te Eelderwolde. Het betrof o.a. het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en aanpassingen 
aan de openbare infrastructuur ter verhoging van de verkeersveiligheid.  
 
Na het gereedkomen van de onderzoeken en uitwerking van de plannen is gebleken dat er geen “hogere 
grenswaarde geluidhinder” nodig is. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat - ter verhoging van de 
verkeersveiligheid - aan de Borchsingel ter hoogte van de scholen maatregelen worden getroffen. Die 
hoeven daarom niet te worden opgenomen in een “verkeersbesluit”. 
 
Op 16 mei 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de volgende documenten vrij te geven voor inspraak en 
overleg: 
a. Het voorontwerp van het bestemmingsplan “supermarkt Ter Borch Eelderwolde” 
 (NL.IMRO.1730.BPSupermarktTBEW-0201); 
b. Het kap- en herplantplan; 
c. Het bouwplan zoals dat tijdens de inloopavond op 10 april 2017 is gepresenteerd; 
d. Het voorstel tot aanpassing van de Borchsingel. 
 
De documenten hebben vanaf 2 juni 2017 tot en met 12 juli 2017 voor een ieder ter inzage gelegen. De 
kennisgeving van terinzagelegging is op 31 mei 2017 geplaatst in de Staatscourant en het Gemeenteblad. 
Digitaal waren de documenten in te zien op www.tynaarlo.nl. Personen die in een eerder stadium hebben 
gereageerd op de plannen hebben een persoonlijke kennisgeving van de terinzagelegging ontvangen. 
Tijdens de terinzagelegging bestond er voor een ieder de gelegenheid om een mondelinge of schriftelijke 
zienswijze in te dienen.  
 
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening zijn de documenten op 31 
mei 2017 toegezonden aan de volgende overlegpartners: provincie Drenthe, waterschap Noorderzijlvest, 
Gasunie, Veiligheidsregio Noord- en Midden Drenthe, burgemeester en wethouders van Groningen en het 
omgevingsmanagement van de rijksoverheid.  
 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kon een ieder zowel schriftelijk als mondeling een 
zienswijze/overlegreactie op de documenten indienen. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt. In 
hoofdstuk 2 behandelen wij de overlegreacties, in hoofdstuk 3 de inspraakreacties en in hoofdstuk 4 de 
wijzigingen die wij ambtshalve voorstellen in het ontwerp aan te brengen.  
 
 
 
 

http://www.tynaarlo.nl/
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2 Overlegreacties. 

 
1. Brandweerdistrict Noord en Midden Drenthe te Assen bij brief van 8 juni 2017.  
 
Op 5 december 2016 hebben wij u geadviseerd over het bestemmingsplan supermarkt Borchsingel te 
Eelderwolde. In dat advies hebben wij een aantal maatregelen genoemd. In het nu voorliggende 
bestemmingsplan heeft u gemotiveerd aangegeven welke maatregelen u wel of niet overneemt. 
We gaan akkoord met de in het bestemmingsplan opgenomen voorschriften die gekoppeld dienen te worden 
aan de omgevingsvergunning voor de supermarkt. Deze voorschriften zijn de volgende: 
a. De eigenaar van de supermarkt is verplicht om een incident met de buisleiding op te nemen in het 
 bedrijfsnoodplan en een dergelijk scenario tenminste 1 keer per jaar te oefenen. 
b. Wanneer zich een incident voordoet met de buisleiding ter hoogte van de supermarkt en het optreden 
 van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten niet kan worden gewaarborgd, moeten de in de 
 supermarkt aanwezige personen zich zelf in veiligheid kunnen brengen. De bedrijfshulpverlening van 
 de supermarkt speelt daarbij een belangrijke rol. 
c. Het op te stellen bedrijfshulpverleningsplan moet de goedkeuring van burgemeester en wethouders 
 verkrijgen en wordt daaraan voorafgaand aan de Veiligheidsregio Drenthe ter beoordeling 
 voorgelegd. 
We gaan akkoord met het bestemmingsplan en hebben verder geen op) of aanmerkingen. 
 
Reactie. 
We hebben met instemming kennis genomen van het positieve advies. De voorschriften a, b en c zullen aan 
de omgevingsvergunning worden verbonden. Aangezien de initiatiefnemer niet de exploitant van de 
toekomstige supermarkt is, is met de initiatiefnemer afgesproken dat hij die bepalingen ook opneemt in het 
huurcontract met de exploitant. Daarmee is nakoming van de voorschriften zowel publiekrechtelijk als 
privaatrechtelijk geborgd.  
In paragraaf 4.7 van de toelichting op het bestemmingsplan zal aandacht worden besteed aan de reactie van 
het Brandweerdistrict Noord en Midden Drenthe (wijzigingsvoorstel 1).  
 
2. Gedeputeerde staten van Drenthe bij brief van 19 juni 2017. 
 
Op basis van de Omgevingsvisie Drenthe (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2014) is gebleken, 
dat er geen provinciaal belang in het plan is opgenomen. Indien het plan in overeenstemming met dit ontwerp 
in procedure wordt gebracht, mag u er vanuit gaan dat gedeputeerde staten geen redenen zullen zien om 
vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure. Hiermee is voldaan aan het vooroverleg als 
bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening. 
 
Reactie. 
We hebben met instemming kennis genomen van de positieve reactie van gedeputeerde staten. Er is geen 
vervolgactie vereist. 
 
3. Waterschap Noorderzijlvest bij brief van 8 juni 2017. 
 
“Het waterschap stemt in met het bestemmingsplan. De beschrijving in paragraaf 4.8 Water en de conclusie 
dat compensatie voor versnelde afvoer niet aan de orde is, zijn correct. Compensatie is niet nodig omdat 
deze ontwikkeling qua water als is meegenomen in de berekeningen en wateropgave “Waterhuishouding Ter 
Borch” (DHV,2004). Op de verbeelding en de regels hebben wij geen opmerkingen. 
Hoewel er geen opgaaf ligt om versnelde afvoer te compenseren, is een adequate afvoer van hemelwater 
een aandachtspunt. De bestaande greppelstructuur binnen het plangebied heeft onvoldoende capaciteit om 
het hemelwater in extreme situaties op te vangen en af te voeren. Het is beter om het hemelwater af te 
voeren naar de waterpartij tegenover het plangebied aan de zuidzijde van de Borchsingel. Vervolgens kan 
het water via de noordelijke bermsloot van de Bakkerslaan worden afgevoerd naar de hoofdwatergang 
“Eelderwoldersloot”. De onderhoudstoestand van de bermsloot en de afmeting van de duikers zijn eveneens 
een aandachtspunt. 
Voor het dempen van sloten of greppels binnen het plangebied is een watervergunning (op grond van de 
Keur) vereist. In de voorschriften van de watervergunning zal worden opgenomen dat het verlies van 
waterberging, vanwege demping, wel gecompenseerd dient te worden. 
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Reactie. 
Wij hebben met instemming kennis genomen van de reactie van het waterschap. De suggestie om het 
hemelwater af te voeren naar de waterpartij tegenover het plangebied aan de zuidzijde van de Borchsingel 
wordt gehonoreerd. Onder de Borchsingel is al een duiker van rond 500 mm doorsnede aangebracht. De 
noordelijke bermsloot van de Bakkerslaan is al geschoond en van een grotere duiker voorzien. Nadat het 
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden komt de sloot op de schouwkaart van het waterschap. Ook is 
inmiddels een schouwpad aangelegd. 
Langs de Borchsingel aan de zuidkant van het toekomstige parkeerterrein ligt een greppel die in de nieuwe 
situatie deels onder het parkeerterrein komt te liggen en daarom gedeeltelijk moet worden verlegd. De 
watervergunning is op 28 september 2017 door het waterschap verleend 
 
In paragraaf 4.8 van de toelichting op het bestemmingsplan zal aandacht worden besteed aan de reactie van 
het waterschap. De watervergunning zal worden toegevoegd aan de toelichting op het bestemmingsplan 
(wijzigingsvoorstel 2).  
 
Van de rijksinstanties, de gemeente Groningen en Gasunie is geen overlegreactie ontvangen. Wel heeft de 
gemeente Groningen op 2 augustus 2017 verklaard medewerking te zullen verlenen aan de afgifte van een 
vergunning voor de inrit van vrachtauto’s vanaf de Ter Borchlaan in Groningen naar het toekomstige 
parkeerterrein. 
 
De ontvangen overlegreacties zijn in de raadsportefeuille ter inzage gelegd. 
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3 Inspraakreacties. 

3.1 Inspraakfase tot aan tervisielegging voorontwerpplan. 
De gemeenteraad heeft op 14 juni 2016 de stedenbouwkundige kaders en de inspraakprocedure voor het op 
te stellen bestemmingsplan vastgesteld.  
 
Op 12 september 2016 heeft een informatieavond voor de bevolking plaatsgevonden. De vragen, 
opmerkingen en suggesties naar aanleiding van die avond zijn door initiatiefnemer en burgemeester en 
wethouders beantwoord in de “Vraag en antwoord notitie supermarkt Entreegebied Ter Borch” d.d. 8 
november 2016. 
 
Tijdens een druk bezochte inloopavond op 10 april 2017 zijn het voorlopig ontwerp van het bouwplan, de 
uitkomsten van de onderzoeken die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen en ons voorstel tot 
aanpassing van de openbare infrastructuur aan de Borchsingel ter verhoging van de verkeersveiligheid, 
gepresenteerd aan belangstellenden. Suggesties uit de buurt die we daarbij hebben opgehaald zijn: 
1. De hoogte van de hagen nabij de uit- en inritten voor auto’s van bezoekers en vrachtwagens in  
 verband met de overzichtelijkheid voor fietsers en autoverkeer; om autolichten te dempen  
 zouden de hagen groen moeten blijven; 
2. Naast het groen aan de Ter Borchlaan zijn ook enkele nieuwe bomen gewenst aan de   
 Borchsingel; 
3. De positie van de glasbakken e.d. in verband met geluid; 
4. Auto’s keren en rijden over het fietspad dat is gelegen op het parkeerterrein waar ook   
 vrachtverkeer rijdt. Omwonenden doen de suggestie om de doorgang naar de scholen er uit te  
 halen. Fietsers en voetgangers hebben dan wel toegang maar het is geen doorgaande route. 
5. Kan de aanrijroute van de vrachtauto’s afsluitbaar worden gemaakt (bijv. alleen op bepaalde  
 momenten te openen) en is de Ter Borchlaan breed genoeg voor vrachtverkeer?  
6. Zet een slagboom op de parkeerplaats bij de school zodat daar in de ochtend niet geparkeerd  
 kan worden en inwoners gedwongen worden voor het boodschappen doen alleen op de  
 parkeerplaats bij de supermarkt te parkeren; 
7. De situering van de oprit voor vrachtverkeer in relatie tot de laatste parkeerplaats en de vraag of er 
 niet één inrit en één uitrit kunnen komen.  
 
Die vragen beantwoorden wij in overleg met initiatiefnemer als volgt: 
Ad 1. Gekozen is voor beukenhagen die een hoogte krijgen van maximaal 1,5 meter. Daarmee is een 
 overzichtelijke situatie voor voetgangers, fietsers en automobilisten gewaarborgd. In de winter kleurt 
 het blad bruin en verdort maar blijft wel aan de haag hangen. Daarmee worden autolichten ook in die 
 periode gedempt. 
Ad 2. De doorzetting van het Groene Lint tot aan de Borchsingel is het uitgangspunt voor de beplanting. 
 Het Groene Lint wordt gekenmerkt door weides met solitaire bomen. In het nu te ontwikkelen gebied 
 van de supermarkt en omgeving wordt dit vertaald door solitaire bomen aan te planten, zowel langs 
 de Ter Borchlaan als op de parkeerplaats tot aan de Borchsingel. Het verharde maaiveld van de 
 parkeerplaats wordt grotendeels aan het gezicht onttrokken door rondom een beukenhaag aan te 
 planten. Op deze wijze zullen solitaire bomen bepalend zijn voor het groenbeeld gezien vanaf de 
 Borchsingel. 
Ad 3. De glasbakken worden geplaatst ter hoogte van het geplande geluidscherm bij de laad- en losruimte. 
 Daarmee wordt geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen.  
Ad 4. Met die suggestie is al rekening gehouden in het plan. Er komt geen doorgang voor autoverkeer 
 tussen de parkeerplaatsen bij de school en het  parkeerterrein van de supermarkt. Die doorgang is 
 wel mogelijk voor fietsers en voetgangers.  
Ad 5. Dat verzoek wordt gehonoreerd. De aanrijroute van bevoorradingsverkeer wordt afsluitbaar 
 gemaakt met een verzinkbare zuil die alleen tijdens de bevoorrading kan worden geopend 
 (wijzigingsvoorstel 3). De breedte van de Ter Borchlaan is voldoende voor het inrijden met 
 vrachtauto’s. 
Ad 6. Volgens de richtlijnen van de CROW bedraagt de parkeerbehoefte minimaal 145 en maximaal 205 
 parkeerplaatsen. Er worden 188 parkeerplaatsen aangelegd. Gelet op dit ruim bemeten aantal en de 
 afstand van de parkeerplaats van de school tot de supermarkt is het niet waarschijnlijk dat winkelend 
 publiek gebruik zal maken van de parkeerplaatsen van de school. Mocht dat toch sporadisch 
 gebeuren dan is er nog niets aan de hand. Het parkeerterrein bij de scholen staat alleen vol tijdens 
 de korte perioden van het brengen en halen van de kinderen. Die tijden vallen niet samen met de 
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 piekuren van het bezoek aan de supermarkt. Binnen het openbare voorzieningengebied is het 
 werken met slagbomen ondoelmatig en onnodig. 
Ad 7. De in- en uitrit van het parkeerterrein voor personenauto’s ligt bewust aan de Borchsingel, evenals de 
 uitrit voor vrachtauto’s. De Borchsingel is aangelegd en ingericht als doorgaande zelfstandige 
 verkeersstructuur. Een situering tegenover de Woldsingel zou als nadeel hebben dat de wachttijden 
 voor het oprijdende verkeer, op termijn,  te hoog worden. De Ter Borchlaan is geen doorgaande 
 zelfstandige verkeersstructuur en daardoor ongeschikt om al het in- en uitrijdende verkeer te 
 faciliteren. 
 
3.2  Reacties n.a.v. het voorontwerpbestemmingsplan en het bouwplan c.a. 

 
Inleiding. 
In de periode na de informatieavond op 12 september 2016 en de tervisielegging van het 
voorontwerpbestemmingsplan vanaf 2 juni 2017 gedurende zes weken, zijn door het actiecomité Stop 
Tynaarlo en een tweetal omwonenden een groot aantal brieven en e-mails verzonden aan de gemeenteraad 
en het college waarin argumenten tegen de komst van de supermarkt werden geuit en om uitleg van de 
besluitvorming van de gemeenteraad werd gevraagd. Aangezien het bestemmingsplan nog niet klaar was, is 
betrokkenen medegedeeld dat de vragen en opmerkingen zouden worden verzameld en als reactie 
betrokken bij het voorontwerpbestemmingsplan en het voorontwerp van het bouwplan. De vóór 2 juni 2017 
ontvangen brieven en e-mails zijn betrokken bij de korte samenvatting van alle ingediende reacties en bij de 
toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeksrapporten. 
 
Tijdens de inloopavond op 10 april 2017 is uitgelegd wat de resultaten van de ingediende reacties zijn. 
In de toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan is – op basis van de onderzoeksrapporten en de 
resultaten van het inspraakproces – uitvoerig gemotiveerd waarom uit oogpunt van goede ruimtelijke 
ordening medewerking kan worden verleend aan het initiatief.  
 
De ontvangen reacties van particuliere personen zijn geanonimiseerd, per onderwerp kort samengevat 
weergegeven en van een nummer voorzien. Als vanuit één huishouden door meerdere personen reacties zijn 
ingediend dan zijn die als één reactie beschouwd. Hetzelfde geldt voor personen die tijdens de 
tervisielegging meerdere reacties hebben ingediend. Het aantal reacties per huishouden varieert van 1 tot 4. 
Van personen en instellingen die beroepshalve in opdracht van derden een reactie hebben ingediend zijn de 
personalia wel opgenomen. De reacties met naam en adres van de indieners zijn genummerd 1 tot en met 22 
en in de raadsportefeuille ter inzage gelegd. Hetzelfde geldt voor de reacties van Stop Tynaarlo en van 
derden die vóór 2 juni 2017 zijn ingediend.  
Uit de resultaten van overleg en inspraak kunnen de volgenden conclusies worden getroffen. 

 
Conclusies. 

1. Het bestemmingsplan en het bouwplan voldoen aan de door de gemeenteraad op 14 juni 2016 
 vastgestelde kaders.  
2. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening; er heeft een zorgvuldige en kenbare 
 belangenafweging plaatsgevonden. Er worden op voorhand maatregelen getroffen ter bevordering 
 van de verkeersveiligheid bij de scholen. Kwaliteitsversterkende suggesties hebben wij 
 overgenomen.  
3.  Met de vaststelling van de Nota inspraak en overleg (bijlage 2) is stap 6 van het door de 
 gemeenteraad op 14 juni 2016 vastgestelde inspraakproces afgerond. Het bestemmingsplan en de 
 omgevingsvergunning kunnen nu in ontwerp voor de vaststelling ter inzage worden gelegd.  
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I. Nut en noodzaak en distributieplanologisch onderzoek.  

1a. AKD Advocaten – namens Hericon Vastgoed B.V. en Garden7End Building B.V. – bij brief van 
 7 juli 2017 en bestuur Winkeliersvereniging Overwinningsplein Groningen bij brief van 21 
 augustus 2017 (betreft afschrift van brief die aan de gemeente Groningen is gericht). 
1b. Sluyter Advocaten – namens EP Zakelijk – bij brief van 30 juni 2017. 
 
a. Met verwijzing naar het rapport van DTNP van 13 september 2016 wordt een supermarkt in Ter 
 Borch van maximaal 1.200 m2 winkelvloeroppervlak haalbaar geacht. Een dergelijke supermarkt sluit 
 beter aan bij het verzorgingsgebied dan de beoogde supermarkt van 2.000 m2 winkelvloeroppervlak. 
 De effecten van een supermarkt van 2.000 m2 winkelvloeroppervlak zijn substantieel; voor een 
 supermarkt van circa 1.200 m2 winkelvloeroppervlak is voldoende draagvlak in het 
 verzorgingsgebied. De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeenteraad houdt niet op bij de 
 toets of nieuwvestiging leidt tot een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau of 
 onaanvaardbare leegstand. Dat is slechts een ondergrens, waarbuiten rechtens niet kan worden 
 getreden. De gemeenteraad hoort de lat bestuurlijk hoger te leggen door te kiezen voor een 
 supermarkt van ca. 1.200 m2. Met een supermarkt van 2.000 m2 worden risico’s genomen ten 
 aanzien van het bestaande voorzieningenniveau, welke op voorhand niet geheel zijn te overzien en 
 daarom al beleidsmatig niet wenselijk zijn. 
b. Het rapport van BSP d.d. 25 maart 2017 gaat uit van de meest actueel beschikbare 
 omzetkengetallen voor supermarkten en de hele dagelijkse sector. De getallen die zijn gebruikt 
 komen overeen met de omzetkengetallen die DTNP in hun rapport van 13 september 2016 heeft 
 gebruikt. De rapportages zijn daardoor beter te vergelijken en tonen vergelijkbare berekeningen. 
c. In het rapport van BSP wordt geen rekening gehouden met de plannen die bestaan voor de 
 uitbreiding van de supermarkt Jumbo aan het Overwinningsplein in Groningen. Deze supermarkt wil 
 haar huidige vestiging van circa 755 m2 uitbreiden naar een vestiging van circa 2.000 m2 
 winkelvloeroppervlak. Dit heeft gevolgen voor de kooporiëntaties van consumenten uit het 
 verzorgingsgebied Ter Borch (N.B. In de brief van de winkeliersvereniging Overwinningsplein is 
 overigens sprake van een supermarkt van 2.500 m2). 
d. BSP berekent voor het verzorgingsgebied van een supermarkt in Ter Borch (pag. 15, BSP) 
 marktruimte voor 1.570 tot 1.925 m2 winkelvloeroppervlak dagelijks winkelaanbod (pag. 29, BSP), 
 waarvan 1.090 tot 1.355 m2 winkelvloeroppervlak supermarktaanbod (pag. 30, BSP). Voor een 
 supermarkt van 2.000 m2 winkelvloeroppervlak wordt als argument gebruikt dat er in Ter Borch geen 
 dagelijks winkelaanbod gevestigd zal worden en de supermarkt deels de functie van vers)
 speciaalzaken en drogisterijen zal vervullen. Supermarkten, vers)speciaalzaken en drogisterijen 
 verschillen echter sterk in exploitatie, assortiment en de wijze en reden waarom ze worden bezocht. 
 Het door BSP gebruikte argument is daarom niet juist. 
e. Bij de effectberekening wordt er in het rapport van uitgegaan dat op de volledige 2.000 m2 
 winkelvloeroppervlak een (hoge) supermarktomzet wordt gerealiseerd. Het is niet consequent om bij 
 de effectberekening de aanname te doen dat de hele supermarkt een omzet per m2 
 winkelvloeroppervlak zal realiseren en gelijktijdig bij de berekening van de marktruimte voor ruim een 
 derde van de supermarkt te rekenen met een (lagere) dagelijkse omzet per m2 winkelvloeroppervlak. 
f. In het geactualiseerde rapport van BSP liggen de gemiddelde omzeteffecten bij supermarkten in de 
 omgeving op maar liefst 15,5 %. De supermarkt in Ter Borch zal daarmee een substantieel effect 
 hebben. Het gemiddelde effect is in het geactualiseerde rapport meer dan dubbel zo groot als in het 
 vorige rapport van BSP en ligt zelfs hoger dan in de berekeningen van onze rapportage.  
g. Ondanks dat BSP terecht constateert dat 15,5 % verdringingseffect een substantieel effect is wordt 
 vervolgens beargumenteerd dat dit geen gevolgen zal hebben voor het supermarktaanbod in de 
 omgeving. Die argumentatie is voor een belangrijk deel gestoeld op het sterk bovengemiddeld 
 functioneren van de supermarkten in de omgeving. Vooral de Albert Heijn)supermarkten in 
 Paterswolde en aan de Von Suttnerstraat (Groningen) zouden zeer goed functioneren. Waarop dat 
 goed functioneren is gebaseerd is niet duidelijk. 
h. Net als in het vorige rapport van BSP wordt in het geactualiseerde rapport gesteld dat slechts de helft 
 van de mogelijke verdringingsomzet van de supermarkt ter Borch te traceren is als omzetverlies bij 
 het nu gevestigde relevante supermarktaanbod. Die redenering blijft onduidelijk en wordt niet 
 gestaafd. De totale verdringingsomzet zou daarom nog hoger kunnen liggen. 
i. In het rapport van BSP wordt geconcludeerd dat de Albert Heijn in Paterswolde voor een belangrijk 
 deel zijn bovenlokale functie voor Ter Borch zal verliezen. Die observatie wordt gedeeld. Het is echter 
 vreemd dat dit effect wordt geaccepteerd, aangezien in overleg met de gemeente zowel de Albert 
 Heijn in Paterswolde als de Jumbo in Eelde met circa 500 m2 zijn uitgebreid om een 
 verzorgingsfunctie voor Ter Borch te kunnen hebben.  



 

Gemeente Tynaarlo   8 

j. De winkeliers aan het Overwinningsplein te Groningen voeren we al jaren strijd tegen het imago van 
 het Overwinningsplein als winkelwinkelgebied. De snel toenemende vergrijzing was hiervan één van 
 de redenen. Door alle inspanningen komt er nieuw winkelpubliek naar het Overwinningsplein. Deze 
 doelgroep is jonger dan de bestaande doelgroep en heeft relatief veel te besteden. Het betreft voor 
 een groot deel bewoners uit Ter Borch (Eelderwolde) en Piccardthof (Groningen). Deze doelgroep 
 heeft gezorgd voor een opleving van het Overwinningsplein. 
k. De komst van een supermarkt met de omvang van 2.000 m2 winkelvloeroppervlak in Ter Borch zal 
 veel van dit nieuwe publiek wegtrekken uit het Overwinningsplein en zal er zeer waarschijnlijk ook 
 voor zorgen dat de plannen voor de nieuwbouw en vergroting van de Jumbo aan het 
 Overwinningsplein geen doorgang zullen vinden.  
l. Het gebied tussen Ter Borch en het Overwinningsplein wordt door de projectontwikkelaar van de 
 supermarkt in Ter Borch opgevoerd als verzorgingsgebied van de daar te vestigen supermarkt. 
 Verpaupering van het winkelgebied aan het Overwinningsplein is daardoor reëel. Ook de 
 winkelgebieden De Wijert, Helpman en Hoornse Meer zullen er gevolgen van ondervinden. Ruim 14 
 miljoen euro aan omzet van de omliggende winkels wordt naar de supermarkt Ter Borch getrokken. 
 
2. Personen 1, 2, 4, 7, 8, 12, 14, 16 en 20 en het Actiecomité Stop Tynaarlo. 
Nut en noodzaak voor de bouw van een supermarkt met een verkoopvloeroppervlak van 2.000 m2 zijn niet 
aangetoond. Met verwijzing naar het rapport van BSP en de second opinion DTNP moet een zorgvuldige 
afweging worden gemaakt van het aantal m2’s dat nuttig is en het aantal m2’s dat gevestigd wordt in relatie 
tot de belasting van de wijk met geluidsoverlast, luchtvervuiling en verkeer. Het DPO van BSP staat vol 
fouten en aan de betrouwbaarheid wordt getwijfeld. Er is onvoldoende rekening gehouden met de 
mogelijkheid om boodschappen via internet te bestellen en thuis te laten bezorgen waardoor er minder 
behoefte is aan fysieke winkelruimte. Er is ten onrechte geen rekening gehouden met de aanwezigheid van 
supermarkten in Hoogkerk. Een betere locatie is een plek op het businesspark Ter Borch. Waarom is een 
verzorgingsgebied gekozen dat een groot deel van Groningen en Drenthe beslaat en waar diverse 
supermarktontwikkelingen al hebben plaatsgevonden? 
In het vigerende bestemmingsplan en de onderliggende stukken staat klip en klaar dat een supermarkt in de 
wijk onnodig is omdat er “op relatief korte afstand voldoende voorzieningen beschikbaar zijn”. Dat u nu stelt 
dat u altijd al een supermarkt had gewild en dan een korte passage opvoert uit het beeldkwaliteitsplan waarin 
wordt gesproken over een tijdelijke buurtsupermarkt, is op zijn zachtst gezegd bezijden de waarheid. In het 
bestemmingsplan komt het woord supermarkt niet voor. 
De wijk Ter Borch is ) landelijk gezien – koploper wat betreft online winkelen en daar spelen de grote 
supermarktconcerns gretig op. Jumbo gaat een tweede distributiecentrum voor het thuisbezorgen openen in 
Raalte, speciaal voor Noord) en Oost Nederland. Jumbo is van plan nog meer centra te openen omdat – naar 
verwachting – het aandeel van online winkelen en thuisbezorgen verder zal toenemen. 
 
Aangezien de dagelijkse boodschappen onelastische economische goederen zijn en een groter aanbod van 
deze goederen niet leidt tot meer consumptie is het onbegrijpelijk dat de gemeente Tynaarlo meewerkt aan 
de realisatie van een extra supermarkt in plaats van de bestaande winkelcentra verder te versterken. 
Het verlenen van medewerking leidt tot omzetverlies van de bestaande supermarkten in Eelde)Paterswolde 
en Groningen)Zuid en daarmee wordt willens en wetens leegstand uitgelokt. In het recente verleden is 
Jumbo in Eelde en AH in Paterswolde beiden 500 m2 extra winkelruimte toegestaan om de te verwachten 
extra vraag als gevolg van de bouw van de wijk Ter Borch op te vangen. 
 
3. Personen 3 en 13. 
De hoop wordt uitgesproken dat er een supermarkt in Ter Borch komt. Bij een verzorgingsgebied van 1.500 
huishoudens is het ongewenst dat alle bewoners de wijk uit moeten en een paar kilometer moeten rijden om 
de boodschappen te kunnen doen. In een grote wijk als Ter Borch moeten basisvoorzieningen aanwezig zijn. 
Gelukkig zijn er al een basisschool, kinderopvang en huisarts. Een grote winkel ontbreekt nog. Een winkel 
leidt tot meer levendigheid, communicatie over en weer tussen bewoners en veiligheid in de wijk. De wijk 
wordt daarmee gezelliger. 
Realisering van een grote supermarkt leidt tot minder autoverkeer en heeft een algemeen positief 
milieueffect. Dit positief effect gaat minder op bij de komst van een “kleine” supermarkt omdat dan alsnog 
ontbrekende boodschappen verder weg moeten worden gehaald.  
Dat er waarschijnlijk meer negatieve dan positieve reacties op de plannen wordt ontvangen zegt niets over 
het draagvlak voor de supermarkt bij de bewoners van de wijk Ter Borch. Alleen een aantal direct 
omwonenden is tegen. De gehouden enquêtes waaruit zou moeten blijken dat de wijk Ter Borch tegen de 
komst van een supermarkt is, zijn gedateerd, suggestief en niet representatief. 
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De gemeente moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Als er ondernemers zijn die kansen zien 
in de exploitatie van een supermarkt dan mag de gemeente de komst van de supermarkt niet verhinderen 
met als argument dat er overcapaciteit is. Het streven van ondernemers uit de gemeente om de komst van 
de supermarkt te verhinderen is veelal ingegeven om concurrentie zoveel mogelijk te beperken. 
Ondernemers dienen te concurreren met andere bedrijven (offline en online) en consumenten moeten zelf in 
de gelegenheid worden gesteld hun keuze te maken.  
 
4. Persoon genoemd onder 17. 
Het is voor een initiatiefnemer niet moeilijk om een bureau te vinden dat tegen betaling de door de 
initiatiefnemer gewenste conclusies, gelardeerd met tabellen en cijfers, op papier zet. Overheden die een 
dergelijk DPO ontvangen dienen dan ook de betrouwbaarheid van aangedragen argumenten en de daaruit 
volgende berekeningen te controleren op houdbaarheid. 
 
Reactie college op de onderdelen 1 tot en met 4. 
 
Algemeen. 
De zienswijzen geven een goed beeld van het maatschappelijk krachtenveld en de tegengestelde belangen 
die zijn betrokken bij de procedure om de komst van een full-service supermarkt van 2.000 m2 
winkelvloeroppervlak in de wijk Ter Borch mogelijk te maken.  
 
De aanwezigheid van maatschappelijk draagvlak mag door de gemeenteraad niet als voorwaarde worden 
gesteld om toestemming voor de realisatie van een bouwplan te geven. In een recente uitspraak (ABRvS 21 
juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1542) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat nog 
maar weer eens bevestigd.  
 
De gemeenteraad van Achtkarspelen wees het verlenen van medewerking aan de verhuizing van een 
loonbedrijf af, onder meer omdat “de omwonenden en het loonbedrijf geen overeenstemming hadden bereikt 
over de situering van een nieuwe loods en de omwonenden onvoldoende hadden geparticipeerd in de 
voorbereiding van het ontwerpbestemmingsplan”. In haar uitspraak overweegt de Afdeling het volgende: 
“Uit de stukken blijkt dat het bedrijf meermalen in overleg is getreden met omwonenden, hoewel dit 
voorafgaande aan de wettelijk geregelde voorbereidingsprocedure niet is vereist. Voor het mogelijk maken 
van een ruimtelijke ontwikkeling is bovendien niet vereist dat de initiatiefnemer en omwonenden met elkaar 
overeenstemming bereiken. De raad dient immers zelf, na afweging van alle betrokken belangen, een 
standpunt in te nemen over de aanvaardbaarheid van een ruimtelijke ontwikkeling op een bepaalde locatie”. 
 
Uiteindelijk staan bij de vaststelling van een bestemmingsplan – of de weigering daarvan – dus de criteria 
van een goede ruimtelijke ordening en een zorgvuldige en kenbare belangenafweging voorop. 
 
Planologische inzichten kunnen wijzigen. De wijk Ter Borch is begin van de eeuwwisseling in nauwe 
samenwerking met de gemeente Groningen ontwikkeld. Met de gemeente Groningen was afgesproken om 
geen planologische ruimte voor een supermarkt te reserveren in de wijk Ter Borch. Winkelvoorzieningen in 
Groningen-zuidwest zouden kunnen voorzien in die behoefte. In Groningen-zuidwest zijn echter geen nieuwe 
supermarkten gebouwd. Na het afwijzen door het gemeentebestuur van Groningen van de plannen voor een 
supermarkt ter plaatse van de witte boerderij op de hoek Groningerweg/Ter Borchlaan in Groningen, heeft 
Groningen ons verzocht de mogelijkheden van de bouw aan de Borchsingel te onderzoeken. Op de 
voorgestelde locatie kan een clustering van voorzieningen plaatsvinden. 
 
Uit de onderzoeken blijkt dat ook na de komst van de supermarkt voor de omwonenden sprake zal zijn van 
een prima woon- en leefklimaat. Daarvoor worden voorzieningen getroffen zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan.  
 
Als een belanghebbende van mening is dat er sprake is van schade als gevolg van de bepalingen van het 
bestemmingsplan, dan kan – nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden - op basis van artikel 
6.1 van de Wet ruimtelijke ordening een aanvraag om tegemoetkoming in schade worden ingediend. 
Initiatiefnemer heeft zich door middel van ondertekening van een overeenkomst tegenover de gemeente 
verbonden om de door een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie vastgestelde schade te vergoeden. 
Daarbij wordt een vergelijking gemaakt tussen de maximale bouwmogelijkheden die het geldende 
bestemmingsplan biedt en die van het nieuwe bestemmingsplan.  
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Onder de bewoners van de wijken Ter Borch en Piccardthof (Groningen) heerst verdeeldheid, getuige het feit 
dat 14 huishoudens uit die wijken zich middels een zienswijze tegen de komst van de supermarkt hebben 
verklaard. Daartegenover staat dat 2 huishoudens in hun zienswijze hebben laten weten positief te zijn over 
de plannen. Maar wat zegt dat over de verhoudingen, wanneer je het hebt over de hele wijk? In Ter Borch 
staan nu immers zo’n 650 woningen en dan rekenen we de rest van Eelderwolde en de wijk Piccardthof nog 
niet mee. Het enige dat je daaruit kunt afleiden dat al die andere huishoudens (1) het niet uitmaakt, (2) het 
een goede zaak vinden, of (3) het er niet mee eens zijn, maar er geen werk van maken. 
 
De directie van de Albert Heijn Paterswolde en Urban Interest - namens wie de zienswijzen 1a en 1b mede 
zijn ingediend - exploiteren zelf al een supermarkt van ca. 2.000 m2 winkelvloeroppervlak of zijn van plan dat 
binnenkort te doen. De ondernemersvereniging van het Overwinningsplein in Groningen vreest omzetderving 
als de bewoners van de wijken Ter Borch en Piccardthof geen boodschappen meer op het Overwinningsplein 
doen. Een nieuwe grote Jumbo supermarkt op het Overwinningsplein zien de ondernemers van het 
Overwinningsplein wel zitten om tot een opwaardering van hun centrum te komen.  
 
Op basis van het verrichte distributieplanologisch onderzoek concluderen de onafhankelijke 
onderzoeksbureaus DTNP en BSP echter dat er voldoende marktruimte is voor een supermarkt in Ter Borch.  
 
Inhoudelijk. 
AKD baseert zijn zienswijze op de rapporten “Tynaarlo-Ter Borch Distributieve toets en effecten 
supermarktontwikkeling van Bureau Stedelijke Planning (hierna te noemen: “BSP”) d.d. 12 april 2016 en 
“Second opinion supermarkt Ter Borch” d.d. 13 september 2016 van Droogh Trommelen en Partners (hierna 
te noemen: “DTNP”). Eerstgenoemd rapport is echter geactualiseerd op 25 maart 2017. Het geactualiseerde 
rapport heeft met het bestemmingsplan en de overige documenten in voorontwerp ter inzage gelegen. AKD 
heeft zijn zienswijze gebaseerd op het oorspronkelijke rapport. Als gevolg daarvan hanteert AKD verouderde 
gegevens in de onderbouwing van de zienswijze. 
Bij de reactie van Sluyter Advocaten is een brief gevoegd van DTNP d.d. 23 juni 2017 waarin wordt 
gereageerd op het rapport van BSP d.d. 25 maart 2017.  
Uit een oogpunt van een doelmatige behandeling van de reacties gaan wij ervan uit dat de reacties van AKD 
en de winkeliersvereniging Overwinningsplein mede omvatten het geactualiseerde rapport van BSP d.d. 25 
maart 2017 en de brief van DTNP d.d. 23 juni 2017.  
 
Met verwijzing naar de hiervóór genoemde zienswijzen 1b en 17 bestaat er bij de deskundige 
onderzoeksbureaus geen verschil van inzicht meer dat er voor de bouw van een supermarkt in Ter Borch 
voldoende distributieplanologische ruimte in het verzorgingsgebied is. Over de grootte van de supermarkt 
bestaat verschil van inzicht. De stelling dat de effecten van een supermarkt van 2.000 m2 
winkelvloeroppervlak substantieel zijn maar dat voor een supermarkt van 1.200 m2 (N.B. DTP noemt een 
supermarkt van 1.100 tot 1.400 m2 winkelvloeroppervlak) wel voldoende draagvlak in het verzorgingsgebied 
is, nemen wij niet over. Het gemeentebestuur mag niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Als er 
ondernemers zijn die kansen zien in de exploitatie van een supermarkt van 2.000 m2 winkelvloeroppervlak 
dan mag de gemeente de komst van de supermarkt niet verhinderen met als argument dat er overcapaciteit 
zou zijn. Ondernemers dienen te concurreren met andere bedrijven (offline en online) en consumenten 
moeten zelf in de gelegenheid worden gesteld hun keuze te maken. 
 
Full- service supermarkten worden steeds groter. Naar de huidige maatstaven zijn full- service supermarkten 
van 1.200 m2 winkelvloeroppervlakte te klein. Zij hebben een te weinig gedifferentieerd aanbod om voor de 
consument aantrekkelijk te blijven. Er is enerzijds sprake van uitval aan de onderkant (de kleine reguliere 
buurt- en dorpsverzorgende supermarkten) en anderzijds opwaardering aan de bovenkant 
(vergroting/relocatie). Deze ontwikkeling is niet te stuiten en heeft ook een bedrijfseconomische achtergrond. 
Door de druk op de prijzen en daarmee op de marges moeten traditionele buurt- en wijksupermarkten een 
hogere omzet realiseren om rendabel te blijven. Anderzijds hebben consumenten steeds meer de neiging om 
te kleine supermarkten voorbij te rijden om uit complete assortimenten te kunnen kiezen. 
 
De opkomst van e-commerce wordt besproken op pagina 26 onderaan het rapport van BSP. In de foodsector 
is anders dan in de non-food de rol van de e-commerce nog relatief bescheiden (1,5 tot 2 %). Wel zien we 
dat de nieuwe technologieën ook nieuwe aanbodvormen en concepten mogelijk maken c.q. versnellen. Denk 
aan thuisbezorgen, pick-up points en maaltijdboxen. Algemeen is de verwachting echter dat voor het doen 
van de dagelijkse boodschappen de komende 10 jaar de supermarkt zijn stevige rol blijft vervullen. 
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De beoogde nieuwe Albert Heijn-supermarkt biedt een diep en breed assortiment aan artikelen en services 
onder één dak, vergelijkbaar met de Albert Heijn in Paterswolde met 1.943 m2 winkelvloeroppervlak. Ook 
Urban Interest wil een supermarkt van 2.000 m2 op het Overwinningsplein in Groningen bouwen maar is er 
de afgelopen 3 jaar niet in geslaagd om die plannen van de grond te krijgen. Op pagina 22 van het rapport 
van BSP valt onder het kopje “relevante supermarktontwikkelingen” het volgende te lezen: 
“In mei 2014 is het Overwinningsplein in Groningen vernieuwd. Een half jaar later, in december 2014, is het 
nieuws naar buiten gekomen dat eigenaar Urban Interest belendende percelen in de Jennerstraat en 
Flemingstraat heeft opgekocht om een impuls te kunnen geven aan het winkelcentrum. De realisering van 
een nieuwe Jumbo)supermarkt van circa 2.000 m2 winkelvloeroppervlak is één van de onderdelen van het 
plan. De supermarkt zal moeten verplaatsen naar het gebied ten zuiden van de straat Overwinningsplein. De 
ontwikkeling past in het streven van de gemeente Groningen naar sterke wijkcentra. De kleine Aldi aan de 
Flemingstraat met ca. 450 m2 winkelvloeroppervlak is enige tijd geleden gesloten. De door Jumbo achter te 
laten locatie houdt zijn bestemming en zal dus mogelijk kunnen worden ingevuld met een nieuwe 
supermarkt”. 
Bij de inschatting van de kooporiëntaties is impliciet met deze ontwikkelingen rekening gehouden. 
 
BSP baseert zijn berekeningen deels op het feit dat er in Ter Borch geen dagelijks winkelaanbod zal worden 
gevestigd en dat de supermarkt deels de functie van vers speciaalzaken en drogisterijen zal vervullen. De 
boodschappencentra liggen immers op minimaal 3 kilometer afstand van de projectlocatie; de grotere en 
meer complete boodschappencentra liggen zelfs op circa 5 kilometer afstand. DTNP brengt daartegen in dat 
supermarkten, vers speciaalzaken en drogisterijen in exploitatie, assortiment en de reden waarom ze worden 
gekocht van elkaar verschillen. We zien de relevantie van die stelling niet. Bijna elke supermarkt van redelijke 
omvang heeft versafdelingen groente, fruit en vleeswaren en een drogisterijafdeling. In de wijk Ter Borch 
komen geen extra winkels. In het centrum van Eelde-Paterswolde zijn die winkels wel aanwezig.  
 
BSP stelt dat de helft van de mogelijke verdringingsomzet van de supermarkt Ter Borch moet worden 
aangemerkt als omzetverlies bij het nu gevestigde supermarktaanbod. DTNP komt niet verder dan de stelling 
dat de totale verdringingsomzet best nog wel eens hoger zou kunnen liggen, zonder dit door middel van 
onderzoek te onderbouwen. De bestaande Albert Heijnsupermarkt in Paterswolde heeft een groot 
afzetgebied kunnen vergaren juist vanwege het feit dat in Ter Borch en Groningen-zuidwest geen 
marktinitiatieven van de grond kwamen. Zowel ruimtelijk als distributieplanologisch gezien is er ruimte voor 
een supermarkt in Ter Borch. Een nieuwe concurrent op de markt is altijd een risico voor de ondernemer, of 
je nu een speciaalzaak, horecazaak of een supermarkt hebt.  
Verdringingsomzet is geen criterium voor het beoordelen van een initiatief, het voorkomen van ruimtelijk 
relevante leegstand wel, doch daarvan is geen sprake. 
 
De indieners van een zienswijze vinden het vreemd dat wij accepteren dat de Albert Heijn in Paterswolde 
voor een belangrijk deel zijn bovenlokale functie voor Ter Borch zal verliezen “aangezien in overleg met de 
gemeente zowel de Albert Heijn in Paterswolde als de Jumbo in Eelde met circa 500 m2 zijn uitgebreid om 
een verzorgingsfunctie voor Ter Borch te kunnen hebben”. In Eelde-Paterswolde hebben wij ons in het 
verleden nooit bemoeid met de oppervlakte van een bestaande supermarkt. Als een ondernemer om hem 
moverende redenen zijn supermarkt wilde uitbreiden, dan is daaraan medewerking verleend. Recentelijk zijn 
de Lidl, Jumbo en Albert Heijn uitgebreid tot supermarkten met een breed assortiment en brede paden waar 
het voor de consument goed toeven is.  
 
De opmerking van de persoon genoemd onder 17 dat het voor een initiatiefnemer niet moeilijk is om een 
bureau te vinden dat tegen betaling de door de initiatiefnemer gewenste conclusies, gelardeerd met tabellen 
en cijfers op papier zet, delen wij niet. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om te reageren op het rapport 
van BSP en daarvan is gebruik gemaakt. In deze notitie reageren wij gemotiveerd op de “rapporten voor en 
tegen”. De hoogste rechtelijke macht in Nederland op het gebied van het bestuursrecht, de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, is heel duidelijk op het gebied van het reguleren van 
concurrentieverhoudingen. Voor het gemeentebestuur is op dat gebied geen taak weggelegd. Kern van de 
beoordeling moet zijn of de voorziene ruimtelijke ontwikkeling kan leiden tot een uit oogpunt van goede 
ruimtelijke ordening relevante leegstand. Voor relevante leegstand is onvoldoende dat de voorziene 
ontwikkeling leidt tot verminderde vraag naar producten of diensten en daardoor tot daling van omzet en 
inkomsten in een andere onderneming of vestiging. Zelfs beëindiging van bedrijfsactiviteiten en daardoor 
leegstand van een bedrijfsgebouw dat in gebruik is, is onvoldoende om van relevante leegstand uit te gaan. 
Met de ingediende reacties kan niet worden aangetoond dat daarvan sprake is.  
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Met verwijzing naar de samenvatting op de pagina’s 9 tot en met 11 van het rapport BSP motiveren wij de 
toelaatbaarheid van een supermarkt met 2.000 m2 winkelvloeroppervlak verder als volgt: 
a. De geprojecteerde supermarkt zal niet alleen een functie gaan vervullen voor de inwoners van Ter 
 Borch, maar ook voor het zuidelijk deel van Groningen-zuidwest (Hoornse Park, Hoornse Meer, 
 Piccardthof, Van Swieten en Bruilweering). Het gebied telt nu 8.740 inwoners. Dat aantal groeit bij 
 afronding van de wijk Ter Borch (2025) tot 10.600 inwoners. Op de tekeningen op de pagina’s 12 en 
 13 is het verzorgingsgebied aangegeven. 
b. In het verzorgingsgebied is nu nog sprake van een supermarktdekking van 77 m2 
 winkelvloeroppervlak supermarkt per 1.000 inwoners, die zeer laag is in vergelijking met het 
 Nederlands gemiddelde van 250 m2 winkelvloeroppervlak per 1.000 inwoners.  
c. Op pagina 18 van het rapport BSP is gesteld dat de boodschappencentra op minimaal 3 kilometer 
 afstand van de projectlocatie; de grotere en meer complete boodschappencentra liggen zelfs op circa 
 5 kilometer afstand.  
d. De omzeteffecten van de voorgenomen ontwikkeling leiden niet tot uitval van supermarkten. Geen 
 van de gevestigde supermarkten wordt  door het initiatief in zijn bestaansrecht beperkt. De kans op 
 uitval van winkels die afhankelijk zijn van de trekkracht van de supermarkt is gering. De ontwikkeling 
 zal niet leiden tot een dusdanig grote uitval of sterk oplopende leegstand dat daarmee sprake is van 
 een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat en het ondernemersklimaat. 
e. Van een structuur verstorende werking of “duurzame ontwrichting” op het niveau van kern of regio zal 
 geen sprake zijn. Jurisprudentie wijst uit dat hiervan alleen sprake is bij de eerste levensbehoeften. 
 Inwoners moeten op acceptabele afstand van hun woonlocatie boodschappen in eerste 
 levensbehoeften kunnen blijven doen. 
 
Met bovengenoemde motivering stemmen wij in met de door initiatiefnemer aangedragen argumenten en 
berekeningen dat er distributieplanologische ruimte is voor een full-service supermarkt van 2.000 m2 
winkelvloeroppervlak. De ontvangen reacties leiden op dit onderdeel niet tot aanpassing van het voorontwerp 
van het bestemmingsplan. 
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II. Verkeerveiligheid en voorzieningen in relatie tot de scholen in het entreegebied. 
 
1. Klankbordgroep CBS De Rietzanger per e7mail van 3 juli 2017 en personen genoemd onder 8 
 bij brief van 10 juli 2017. 
 
De klankbordgroep van de CBS De Rietzanger is van mening dat er in de plannen voor de komst van de 
supermarkt uitsluitend lijkt te zijn gekeken naar de commerciële aspecten en er geen enkel alternatief wordt 
geboden voor het wegnemen van de speelruimte. Onder de ouders van de CBS De Rietzanger is een 
enquête gehouden. Eén van de punten waarover zowel ouders als leerlingen ontevreden over zijn is het 
schoolplein, zowel qua afmeting als qua diversiteit aan �speelmogelijkheden. Dit terwijl kinderen juist meer 
actiever en meer buiten zouden moeten spelen. Ook wanneer de supermarkt er niet komt wordt de hoop 
uitgesproken dat een deel van de groenstrook kan worden voorzien van extra speelmogelijkheden. 
 
Reactie college. 
De leerlingenraad van De Rietzanger heeft ons bij brief van 17 april 2014 om toestemming verzocht om 
gebruik te mogen maken van het grasveld naast het schoolplein van De Rietzanger aan de Borchsingel nr. 
41. Wij hebben dat verzoek op 17 juni 2014 gehonoreerd onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebruik 
tijdelijk zal zijn. Op het moment dat het terrein ontwikkeld zal worden moet de gemeente daarover weer 
kunnen beschikken. Het terrein is nodig voor de realisering van het bouwplan. De in het verleden gemaakte 
afspraken zullen niet worden teruggedraaid. Als het schoolbestuur bij omwonenden draagvlak weet te vinden 
voor het spelen in de openbare ruimte ten noorden van de school en de supermarkt dan zijn wij bereid dat 
medegebruik mogelijk te maken.  
 
2. Bewonersvereniging Ter Borch per e7mail van 13 juli 2017; 
3. Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier per e7mail van 5 juli 2017; 
 
a. Waardering wordt uitgesproken voor het voorstel om nieuwe voet) en fietspaden en een extra kiss & 
 ride strook aan te leggen op de Borchsingel ter hoogte van de scholen. De oplossing lijkt de 
 verkeersveiligheid te kunnen verbeteren door het verminderen van kruisende verkeersstromen. 
 Momenteel is er geen fietspad naar de fietsenstalling aan de oostzijde van het Borchkwartier. 
 Gevraagd wordt de veilige centrale oversteekplaats rechtstreeks aan te sluiten op een nieuw fietspad 
 naar de bestaande fietsenstalling met daarnaast een breder voetpad naar de ingang van de 
 oostzijde. Dit zal wel ten koste gaan van een aantal parkeervakken op het bestaande parkeerterrein. 
b. Volgens de richtlijnen van VVN is er tussen een K&R en de ingang van een school geen autoweg. 
 Met de voorgenomen lange K&R strook langs het Borchkwartier is de veiligheid overstekende 
 kinderen onvoldoende gewaarborgd. Een veel kortere K&R strook kan worden gerealiseerd net voor 
 en net na de centrale oversteekplek voor voetgangers en fietsers. 
c. Fiets� en voetpad vanaf de Borchsingel naar het entreegebied van De Rietzanger. Het tijdelijk 
 pad graag vervangen door een definitief pad van minimaal 2,5 m1 breed. Zonder dit pad moeten alle 
 fietsers vanaf de Borchsingel over het huidige parkeerterrein en dat is minder veilig.  
d. Entreegebied en fietsenstalling de Rietzanger. Een deel van het entreegebied van De Rietzanger 
 wordt opgeofferd aan parkeerplaatsen voor de supermarkt, daardoor blijft er weinig ruimte over voor 
 de huidige fietsenstalling. De gemeente dient een ontwerp te maken voor de invulling van het gebied 
 met daarin opgenomen een fietsenstalling en de vluchtroute van het speelplein. Het fiets) en voetpad 
 langs het schoolplein zal voldoende breed moeten zijn voor alle kinderen en ouders van De �
 Rietzanger.  
e. Het nieuwe 2,5  m1 brede fiets) en voetpad ten noorden van de supermarkt kan beter aansluiten op 
 de fietsenstalling aan de oostzijde van het Borchkwartier door deze achter de tijdelijke klaslokalen 
 langs de laten lopen. Dit voorkomt onveilig fietsen over het parkeerterrein. Aan de oostzijde van het 
 Borchkwartier moet voldoende fietsenstalling worden gemaakt voor alle 276 leerlingen van de `
 openbare basisschool. Als de huidige fietsenstalling van 160 fietsen niet wordt uitgebreid zullen er 
 meer kinderen langs de Borchsingel naar de fietsenstalling van de OBS aan de westzijde fietsen. De 
 doorstroming van autoverkeer naar de huidige K&R strook van de OBS en de parkeerterreinen wordt 
 bemoeilijkt waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. 
f. Momenteel rijden en parkeren (vracht)auto’s op het entreegebied van De Rietzanger. Paaltjes tussen 
 het huidige parkeerterrein en het entreegebied zijn niet wenselijk voor de veiligheid van de fietsers. 
 De gemeente heeft toegezegd om een voorstel uit te werken tot het maken van een groenstrookje 
 tussen het parkeerterrein en het entreegebied, zodat er geen doorgang is voor auto’s, maar wel voor 
 fietsers en voetgangers. 
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g. Verzocht wordt – voordat een definitief besluit wordt genomen – om de onderdelen b t/m h uit te 
 werken in overleg met de Werkgroep Verkeersveiligheid rond het Borchkwartier. 
 
4. Personen genoemd onder 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15 en 19, Bewonersvereniging Ter Borch en 
 Actiecomité Stop Tynaarlo. 
 
h. De verkeersmetingen laten zien dat het verkeer door de wijk sinds november 2016 gestaag blijft 
 toenemen na de aansluiting van de Borchsingel op de snelweg A7. Op het weggedeelte voor de 
 scholen is een forse verkeerstoename te zien, ondanks dat bewoners nu ook via een andere route de 
 wijk uit kunnen. De forse toename na aansluiting op de A7 wordt vooral veroorzaakt doordat het 
 doorgaande verkeer toeneemt, aangezien het aantal nieuwe huizen dat in de meetperiode in de wijk 
 is opgeleverd beperkt is. De verrichte metingen blijven onder de door de gemeenteraad vastgestelde 
 norm van 6.000 motorvoertuigen per etmaal en geven vooralsnog geen aanleiding tot het nemen van 
 verkeersmaatregelen, behalve als het gaat over de snelheid. Zowel voor de scholen als op het nu 
 nog onbebouwde deel van de Rietwijk, wordt structureel te hard gereden. 
i. Er bestaan twijfels over de correctheid van de uitgangspunten van het verkeersmodel van Goudappel 
 Coffeng d.d. 4 december 2015, zowel wat betreft het doorgaand verkeer als de impact van de 
 supermarkt. 
j. Kan de gemeente bevestigen dat de norm van 6.000 verkeersbewegingen per etmaal op de 
 Borchsingel geldt voor de meetpunten nabij de scholen en/of de kruising met het fietspad, zoals 
 vastgesteld door de gemeenteraad in het amendement op het Verkeersbesluit van 27 september 
 2016?  
k. De komst van de supermarkt zal tot een enorme toename van het verkeer leiden en leidt tot 
 overbelasting van het meest kwetsbare deel van de wijk, namelijk het voorzieningengebied. De door 
 de gemeenteraad vastgestelde norm van maximaal 6.000 verkeersbewegingen per etmaal op de 
 Borchsingel belet de komst van de supermarkt. Sinds september 2016 voert de gemeente 
 verkeerstellingen uit op  de Borchsingel. Die leveren een duidelijk beeld van de belasting en het effect 
 van één van de belangrijkste wijzigingen daarin, namelijk de openstelling van de aansluiting met de 
 A7 op 1 december 2016. Het totaal gemeten aantal voertuigen per dag is sinds de openstelling van 
 de aansluiting van de A7 meer dan verdubbeld. Saillant detail hierin is dat dit effect door de 
 verkeersadviseur niet is voorspeld en ook niet is meegenomen in het gehanteerde verkeersmodel bij 
 de bespreking van het sluipverkeer als gevolg van de aanpak van de Ring Zuid. De aantrekkelijkheid 
 van de Borchsingel is daarmee bewezen. De cijfers hadden geactualiseerd moeten worden op basis 
 van de meetresultaten. De verdubbeling van het totaal aantal verkeersbewegingen op de gehele 
 Borchsingel valt niet te verklaren door autonome groei van verkeer van de bewoners van de wijk. 
 Door de komst van de megasupermarkt wordt de sluiproute door Ter Borch aantrekkelijker. Op beide 
 meetpunten zal de komst van de megasupermarkt leiden tot een structurele en omvangrijke 
 overschrijding van de vastgestelde verkeersnorm van maximaal 6.000 verkeersbewegingen per 
 etmaal.  
 
Reactie college. 
 
1. De gemeente Tynaarlo ontwikkelt de woonwijk en het businesspark Ter Borch binnen de kaders van 
 Masterplan Ter Borch uit 2002 en het oorspronkelijke bestemmingsplan Ter Borch. In 2015 was iets 
 meer dan de helft van de woonwijk gerealiseerd. Gedurende de looptijd van het project Ter Borch zijn 
 de bebouwing en de plannen op enkele onderdelen gewijzigd. De meest in het oog springende 
 ontwikkelingen vormen de komst van een crematorium in plaats van de bungalowbuurt in de Rietwijk 
 en de plannen voor een supermarkt. Wij wilden in 2015 graag weten wat de invloed is van de 
 ontwikkelingen op de verkeersstromen in de wijk. Ook stond de gemeente op dat moment op het punt 
 om de geplande aansluiting van de Borchsingel op het Transferium Hoogkerk te realiseren. Daarom 
 hebben wij Goudappel Coffeng gevraagd om een nieuw verkeerskundig onderzoek uit te voeren en 
 daarbij gebruik te maken van de meest actuele data, kennis en modellen.  
 
2. De resultaten van het verkeersonderzoek uit 2015 laten nagenoeg hetzelfde aantal 
 verkeersbewegingen zien als de uitkomsten van de verkeersstudie uit 2002. Zo is het beeld rondom 
 de aansluiting van de wijk op de A7 en de ontwikkeling van Businesspark Ter Borch ongewijzigd. En 
 nieuwe ontwikkelingen, waaronder het crematorium brengen nauwelijks extra verkeersbewegingen 
 met zich mee ten opzichte van de vorige onderzoeken. De onderzoekers verwachtten wél meer 
 verkeersbewegingen in het entreegebied, rondom de scholen en de beoogde supermarkt. 
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3. Het tracé van de Borchsingel is gedeeltelijk opgenomen in het plangebied van het bij raadsbesluit 
 van 27 september 2016 vastgestelde bestemmingsplan “Eelderwolde Ter Borch”. Dit 
 bestemmingsplan is onherroepelijk geworden bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
 de Raad van State d.d. 2 augustus 2017. Het overige deel van het tracé is gelegen in het 
 bestemmingsplan “Ter Borch, Rietwijk Noord”. Dit deel van het tracé is op 1 december 2016 
 opengesteld voor het verkeer. 
 
4.  De Borchsingel is bedoeld als een doorgaande zelfstandige verkeersstructuur, die de wijk Ter Borch 

direct aansluit op de Groningerweg en het transferium bij de N372. Met de aansluiting van de 
Borchsingel op de N372 is de aansluiting op de Groningerweg ontlast en is de verkeersafwikkeling 
van het verkeer uit de wijk geoptimaliseerd. Het verkeer op de Borchsingel wordt voortdurend 
gemonitord middels zes permanente telpunten. De huidige en verwachte etmaalintensiteiten kunnen 
door de inrichting van de Borchsingel prima worden verwerkt. 

 
5.  Een aantal indieners van zienswijzen maakt zich in het kader de procedure van het bestemmingsplan 

 “supermarkt Ter Borch Eelderwolde” zorgen over de verkeersveiligheid in de hele wijk ter Borch. Dit 
 in relatie tot de door hen verwachte toename van de verkeersintensiteit als gevolg van de komende 
 werkzaamheden aan de Ringweg A7. De onderhavige bestemmingsplanprocedure is hiervoor 
 echter niet bedoeld. De gemeenteraad heeft op 20 december 2016 uitgesproken dat bij een 
 hoeveelheid verkeer over de Borchsingel van meer dan 6.000 motorvoertuigen per etmaal onderzoek 
 moet plaatsvinden naar de oorzaken daarvan en dat er dan maatregelen moeten worden getroffen 
 om gemotoriseerd over de Borchsingel te ontmoedigen. Het verkeer wordt gemonitord middels zes 
 permanente telpunten en publicatie van de telresultaten vindt tweewekelijks plaats op 
 www.tynaarlo.nl. Uitvoering van de voorgestelde infrastructurele wijzigingen is een maatregel die 
 gemotoriseerd verkeer ontmoedigt. 
 
 Wij hebben Goudappel Coffeng, de bouwer van het verkeersmodel, opdracht gegeven het model 
 te actualiseren. Daaraan worden toegevoegd de effecten van de aanpak van de zuidelijke ringweg. 
 De gegevens die het resultaat zijn van 1 jaar tellen van het verkeer op de Borchsingel zijn onderdeel 
 van de actualisatie. Naar verwachting zal dat in de eerste helft van 2018 plaatsvinden. De duiding 
 van de telinformatie kan dan in het perspectief van het geactualiseerde verkeersmodel worden 
 beschouwd. Wij zullen de gemeenteraad en de bewoners van de wijk Ter Borch daarover actief 
 informeren.  
 

6.  Met het bestemmingsplan heeft het rapport “Verkeersafwikkeling Borchsingel Ter Borch/Actualisatie 
 effecten ontwikkeling supermarkt” van Sweco d.d. 30 augustus 2016 ter inzage gelegen. Berekend is 
 dat de supermarkt zal leiden tot een toename van etmaalintensiteiten van maximaal 4.700 
 motorvoertuigbewegingen. In het rapport wordt een inschatting gedaan over de verdeling van het 
 verkeer. Deze inschatting is als volgt: 40% van het supermarktverkeer komt uit de richting Ter Borch- 
 noord, 40% komt uit de richting Groningen–zuid en 20% komt uit Ter Borch-zuid. Zie hiervoor de 
 figuur op pagina 17. Het verkeer verspreidt zich in meerdere richtingen.  
  
 Dit betekent dat (40% van 4.700) 1.880 motorvoertuigen extra over de Borchsingel rijden ter hoogte 
 van de school als de supermarkt is gerealiseerd. Door de huidige intensiteit en de toename van de 
 supermarkt bij elkaar op te tellen wordt de etmaalintensiteit ca 4.900 motorvoertuigbewegingen per 
 etmaal. Dit is een “worst – case scenario”, omdat veel mensen naar de supermarkt zullen gaan als ze 
 er langs rijden op weg naar de school/werk/woning en deze ritten zitten al in de huidige gemeten 
 intensiteiten. Er zit dan als het ware een dubbeltelling in intensiteiten. Daarom zal het totaal aantal 
 motorvoertuigbewegingen lager uitvallen. 

http://www.tynaarlo.nl/
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7.  In het kader van het bestemmingsplan voor de supermarkt is voor het onderdeel “verkeer” uitsluitend 

 aan de orde of de Borchsingel het aantal verkeersbewegingen dat met de komst van de supermarkt 
 gepaard gaat aan kan en welke fysieke maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid moeten 
 worden getroffen in verband met de aanwezigheid van de scholen. Net zoals de gemeenteraad 
 hechten wij veel waarde aan de verkeersveiligheid in de wijk Ter Borch. De gemeenteraad heeft 
 daarom op 16 mei 2017 besloten om het plangebied uit breiden met het gedeelte Borchsingel waar 
 concrete maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid worden getroffen. Het voorstel tot 
 aanpassing van de Borchsingel heeft met het bestemmingsplan in voorontwerp ter inzage gelegen. 
 Na de aanleg van de oversteekvoorziening kan de Borchsingel - op relatief korte afstand - op drie 
 locaties op veilige wijze worden overgestoken. Namelijk aan de oostzijde, aan de westzijde en ter 
 hoogte van de scholen. Het oversteken kan in twee keer, omdat er een middenberm wordt 
 aangebracht op de Borchsingel. De Borchsingel heeft ter hoogte van het Borchkwartier een 30 km/h 
 regime, de inrichting van de weg is extra geaccentueerd en er liggen twee drempels die het verkeer 
 op de Borchsingel remmen en de weggebruiker attenderen op de bijzondere situatie. Met 
 infrastructurele maatregelen is daarmee voldoende gedaan om het oversteken op veilige wijze te 
 laten verlopen. Ouders kunnen ook gebruik maken van de K+R strook aan de noordzijde van de 
 rijbaan. De kinderen hoeven dan de Borchsingel niet over te steken. De huidige en verwachte 
 etmaalintensiteiten kunnen door de inrichting van de Borchsingel prima worden verwerkt. Op andere 
 locaties in de gemeente zijn gebiedsontsluitingswegen met hogere etmaalintensiteiten die ook niet 
 leiden tot knelpunten. 

  
 Tegemoetkoming aan de ingediende reacties. 

 Wij stellen de gemeenteraad voor om als tegemoetkoming aan de reacties de volgende extra 
 voorzieningen aan te brengen ter verhoging van de verkeersveiligheid bij de scholen. 
 
 a. Er wordt een directe verbinding gemaakt tussen de fietsenstalling van CBS De   
  Rietzanger/BSO Kameleon en het fietspad langs de Borchsingel. Deze sluit aan op de  
  vernieuwde padenstructuur ten noorden van de supermarkt. Daarmee is de fietsenstalling 
  nabij het tijdelijke schoolgebouw/sportzaal op veilige wijze te bereiken zonder vermenging 
  met verkeer op de parkeerplaatsen. Daarvoor hoeft het bestemmingsplan niet te worden 
  aangepast.   
 b. Het ontwerp van de K+R strook aan de zuidzijde wordt aangepast. De K+R stroken worden 
  ingekort en aan beide zijden van de nieuwe oversteeklocatie voor langzaam verkeer gelegd 
  (wijzigingsvoorstel 4).  
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 De nieuwe inrichting van de Borchsingel is op bijlage 3 van het raadsvoorstel aangegeven. Bij de 
 nadere uitwerking zullen wij uiteraard de Werkgroep verkeersveiligheid rond het Borchkwartier 
 betrekken.  
 
 Op onderstaande tekening zijn de verkeersstromen van en naar de toekomstige supermarkt 
 aangegeven. 
 

 
 
Crisis7 en herstelwet. 
Aan de Borchsingel worden maatregelen getroffen ter verhoging van de verkeersveiligheid. Daarom wordt 
het bestemmingsplan te zijner tijd mede vastgesteld ten behoeve van de wijziging van wegen als bedoeld in 
bijlage I onder 3.4 van de Crisis- en herstelwet.   
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III. Diversen. 
 
A. Persoon genoemd onder 19 per brief van 13 juli 2017, persoon onder 22, personen genoemd 
 onder 8 per brief van 10 juli 2017 voor de onderdelen 1 en 2, personen genoemd onder 5 voor 
 de onderdelen 1, 2 en 4, Actiecomité Stop Tynaarlo en persoon onder 4 voor onderdeel 2 per 
 e7mail van 29  juni 2017. 
 
1. Voorafgaand aan de aankoop van mijn woning heb ik contact gehad met een woordvoerder van de 
 gemeente. Die heeft mij verteld dat er geen supermarkt zou komen in “het Landgoed”, zoals het 
 entreegebied toen nog werd aangeduid. Bij het besluit tot aankoop van de woning is dat voor mij van 
 groot belang geweest. Supermarkten leveren altijd overlast op en daar wil ik niet bij in de buurt 
 wonen. 
2. Het is vreemd en onfatsoenlijk dat de gemeente niet de moeite heeft genomen om hierover met de 
 aanwonenden in gesprek te gaan. Met de gemeenteraad is niet gecommuniceerd dat de bouw van 
 een supermarkt lijnrecht in strijd is met de eerder gedane onvoorwaardelijke toezegging. Kernwaarde 
 van de overheid zou moeten zijn betrouwbaarheid en daar waar sprake is van een veranderend 
 inzicht zou diezelfde overheid eerst in dialoog moeten gaan met de betrokkenen en 
 belanghebbenden alvorens tot een besluit te komen. Dat heeft u niet gedaan. U hebt uw plannen 
 doorgezet “ondanks een breed gedragen verzet”.  
3. Als er al een andere invulling van het gebied moet komen kies dan voor een bestemming die zo dicht 
 mogelijk aanligt tegen de oorspronkelijke bestemming van woningbouw. 
4. De vrees wordt uitgesproken overlast van de supermarkt te ondervinden in de vorm van 
 verkeersoverlast en geluidsoverlast. U kiest ervoor om de bevoorrading plaats te doen vinden in de 
 nachtelijke uren in de onmiddellijke nabijheid van een woonwijk. Ik dacht dat ik een woning had 
 gekocht in een rustige woonwijk; 
5. Waarom is ervoor gekozen de ontwikkeling aan de noordzijde van de Borchsingel te plannen. Als er 
 dan toch zo nodig een supermarkt moet komen doe het dan aan de zuidzijde, maar dan minder groot. 
 Direct tegenover het Borchkwartier wil toch niemand wonen; 
6. Met het huidige bouwplan geeft u er blijk van niet te hebben geleerd van de fouten bij het 
 Borchkwartier. Het speelplein van de CBS De Rietzanger is vlak naast de beoogde supermarkt `
 gelegen. Er komt weer een groot gebouw aan de kant van de Otto Cluivinglaan. Het Borchkwartier 
 lijkt aan de kant van de Borchsingel nog wel wat, maar aan de andere kant is sprake van een lelijk 
 groot gebouw. Van het hoogwaardige woonklimaat en het groene karakter blijft in de Otto 
 Cluivinglaan niets over. 
7. De projectontwikkelaar moet als onderdeel van de in 2013 gesloten overeenkomst een plan 
 ontwikkelen dat in het Beeldkwaliteitsplan past. Waarom is die niet aan die verplichting gehouden? 
8. Het bouwplan is veel te groot voor de locatie en past totaal niet in de woonomgeving, mede vanwege 
 het feit dat er niet voor is gekozen om ondergrondse parkeergelegenheid voor te schrijven. Ook 
 wreekt het zich dat er ten opzichte van de CROW) normen wel heel veel parkeergelegenheid wordt 
 gepland; 
9. De eerder beoogde seniorenappartementen zouden een vrij groot bouwvolume krijgen. Maar het is 
 voor wat betreft de ruimtelijke uitstraling volstrekt onvergelijkbaar met een grote supermarkt. 
10. De gemeente Groningen ziet een supermarkt in Ter Borch wel zitten. Van de 700 kinderen komen er 
 naar schatting zo’n 250 uit de gemeente Groningen. Dat wil zeggen een volwaardige school, die de 
 gemeente Groningen kennelijk liever niet bouwt in Groningen)zuid. De gemeente Tynaarlo is er 
 kennelijk goed voor. Daar ondervind ik in mijn woning de nadelige gevolgen van. Ik zou menen dat de 
 nu gemeente Groningen aan zet is. Laat zij zelf maar een supermarkt realiseren in hun eigen 
 gemeente, in plaats van ook dit probleem over de schutting van de gemeente te kieperen. 
11. In het voorstel is te lezen dat er thans wel voldoende draagvlak zou zijn voor een volwaardige 
 supermarkt in Ter Borch. Ik neem aan dat u daarmee niet bedoelt dat het daarbij gaat om het 
 draagvlak onder de wijkbewoners. U weet dat een enquête een heel ander beeld laat zien. 
12. Ik wil helemaal geen supermarkt in Ter Borch. U toont zich een volstrekt onbetrouwbare overheid. Als 
 aanwonende mocht ik erop vertrouwen dat een heel ander Entreegebied zou worden ontwikkeld dan 
 nu dreigt te gebeuren. Mocht er al een supermarkt moeten komen dan had een andere locatie voor 
 de hand gelegen. Het huidige bouwplan is veel en veel te groot en doet erg afbreuk aan het 
 woonklimaat.  
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Reactie college. 
 
Ad 1, 3 en 4. 
In de brochure “Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden 
richtafstanden gegeven voor een verantwoorde inpassing van bedrijvigheid in de fysieke omgeving en van 
gevoelige functies nabij bedrijven. Volgens constante jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (bijv. uitspraak 201403079/1/R4) geldt als uitgangspunt dat de aangegeven indicatieve 
afstanden gemotiveerd kunnen worden toegepast. 
 
De wijk Ter Borch valt onder het omgevingstype “rustige woonwijk”. De brochure omschrijft dit als volgt: “Een 
rustige woonwijk is ingericht volgens het principe van de functiescheiding. Afgezien van de wijk gebonden 
voorzieningen komen vrijwel geen andere functies zoals (bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de 
overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer”. 
 
Een supermarkt valt volgens de VNG-brochure in milieucategorie 1. In een rustige woonwijk wordt een 
richtafstand van 10 meter aanbevolen tot milieugevoelige bestemmingen. Aan de afstand van 10 meter kan 
overal ruimschoots worden voldaan. Bestudering van de verbeelding van het bestemmingsplan leert dat aan 
de oostzijde de afstand tot de dichtstbij gelegen woning (Grutto 38 te Groningen) ca. 35 meter bedraagt 
(gemeten vanaf de grens van de bestemming “Detailhandel – Supermarkt tot aan de perceelgrens) en aan de 
westzijde ca. 21 meter (Otto Cluivinglaan 54 te Eelderwolde). De afstand tot het dichtstbijzijnde 
schoolgebouw bedraagt 20 meter. 
in het kader van een “goede ruimtelijke ordening” is onderzoek ingesteld naar de gevolgen van het als 
zodanig bestemmen van de supermarkt en is inzichtelijk gemaakt dat als gevolg van het plan een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van milieugevoelige bestemmingen nabij de supermarkt kan 
worden gewaarborgd. Daarvoor worden voorzieningen getroffen zoals verwoord in de toelichting op het 
bestemmingsplan. 
 
Een supermarkt is een voorziening die in een woonwijk thuis hoort. Wij kiezen ervoor alle voorzieningen in 
het entreegebied te clusteren. De keus voor een invulling met woningbouw is een gepasseerd station. 
 
Tegemoetkoming aan de zienswijze. 
De periode na de tervisielegging van het voorontwerpbestemmingsplan is gebruikt om in overleg met 
initiatiefnemer - op basis van kadastrale informatie over de eigendomsposities in Groningen - de exacte 
plaats van de inrit tot het parkeerterrein aan de Ter Borchlaan te kiezen. De initiatiefnemer is er in geslaagd 
om de inrit iets verder uit de Grutto in zuidelijke richting te verplaatsen. Onderstaand hebben wij de 
gewijzigde situatie aangegeven (wijzigingsvoorstel 10). Dit zal in de toelichting op het bestemmingsplan en 
het bouwplan worden verwerkt. 
 
Dit betekent wel dat het aantal parkeerplaatsen wordt terug gebracht van 191 naar 188. Op grond van de 
CROW richtlijnen bedraagt voor een full service supermarkt (middelhoog – hoog prijsniveau) in het gebied 
“rest bebouwde kom” de parkeerbehoefte minimaal 145 parkeerplaatsen en maximaal 205 parkeerplaatsen. 
Met de188 parkeerplaatsen zit initiatiefnemer nog aan de bovenkant van de norm. 
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Ad 2. 
Onder de bewoners van de wijken Ter Borch en Piccardthof (Groningen) heerst verdeeldheid, getuige het feit 
dat 14 huishoudens uit die wijken zich middels een zienswijze tegen de komst van de supermarkt hebben 
verklaard. Daartegenover staat dat 2 huishoudens in hun zienswijze hebben laten weten positief te zijn over 
de plannen. Maar wat zegt dat over de verhoudingen, wanneer je het hebt over de hele wijk? In Ter Borch 
staan nu immers zo’n 650 woningen en dan rekenen we de rest van Eelderwolde en de wijk Piccardthof nog 
niet mee. Het enige dat je daaruit kunt afleiden dat al die andere huishoudens (1) het niet uitmaakt, (2) het 
een goede zaak vinden, of (3) het er niet mee eens zijn, maar er geen werk van maken. 
 
De gemeenteraad heeft op14 juni 2016 de stedenbouwkundige kaders en de kaders voor de inspraak op 
basis van de Inspraakverordening vastgesteld. In hoofdstuk 3.1 van deze notitie doen wij verslag van het 
inspraakproces sindsdien. Tijdens de informatieavonden op 12 september 2016 en 10 april 2017 zijn wij over 
de plannen met de bevolking in gesprek gegaan en er is – tot op dit moment – al twee keer de mogelijkheid 
geboden om tot het indienen van een zienswijze. Wij maken daarbij geen onderscheid tussen direct 
aanwonenden en overige bewoners. 
 
Ad 5. 
Bouw van de supermarkt aan de zuidzijde van het Borchsingel staat buiten de orde van de procedure.  
 
Ad 6 en 7. 
Het is ons niet bekend dat er fouten bij het Borchkwartier zijn gemaakt. Voor onze reactie op de opmerkingen 
betreffende het speelplein van de CBS De Rietzanger verwijzen wij naar onderdeel II onder 1 van deze 
notitie.  
Voor de supermarkt is een aanpassing van het Beeldkwaliteitsplan Entreegebied (2008) gemaakt, waarbij 
wordt aangesloten bij de eerdere uitgangspunten voor het beeld en de inrichting en de gerealiseerde 
bebouwing tot nu toe. Wij verwijzen naar paragraaf 3.3 van de toelichting op het bestemmingsplan. Met de 
aanbevelingen is in het bouwplan rekening gehouden. Het bouwplan is al in principe beoordeeld door het 
welstandstoezicht en van een positief advies voorzien. Zie ook de reactie op de zienswijze hierná onder C. 
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Ad 8 en 12. 
Ondergronds parkeren acht initiatiefnemer financieel niet uitvoerbaar en commercieel ongewenst. 
Initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om buiten op het terrein te parkeren. Met verwijzing naar het 
overzichtskaartje op pagina 4 van de toelichting is sprake van een ruim bemeten kavel in het entreegebied 
van de wijk Ter Borch, waar meerdere wijkvoorzieningen zijn geclusterd. Op grond van de CROW richtlijnen 
bedraagt voor een full service supermarkt (middelhoog – hoog prijsniveau) in het gebied “rest bebouwde 
kom” de parkeerbehoefte minimaal 145 parkeerplaatsen en maximaal 205 parkeerplaatsen. Nu uitwerking 
van de aansluiting op de Borchsingel gereed is kunnen er 188 parkeerplaatsen worden gerealiseerd, 
waarmee initiatiefnemer aan de bovenkant van de norm zit. 
Met verwijzing naar het bouwplan en de terreinindeling die met het bestemmingsplan ter inzage heeft 
gelegen is sprake van een architectonisch fraaie invulling van het gebied die daarnaast aan de milieueisen 
voldoet. 
 
Ad 9. 
Het geldende bestemmingsplan “Ter Borch, plan van uitwerking Tuinwijk II” staat op het perceel 3 
hoofdgebouwen met maximaal 10 wooneenheden per hoofdgebouw toe. Die uitstraling zou inderdaad anders 
zijn geweest dan met de supermarkt en het parkeerterrein het geval is. 
 
Ad 10. 
In de Regio Groningen-Assen werken twaalf gemeenten en twee provincies samen aan de onderwerpen 
zoals wonen, werken en mobiliteit. Het benutten en uitbreiden van de economische kansen en behoud en 
versterken van de gebiedskwaliteiten zijn de doelen van de regionale samenwerking. Het 
detailhandelsaanbod speelt een belangrijke rol in het verder ontwikkelen van het zogenaamde “daily urban 
system”, het gebied waarin men zijn min of meer dagelijkse en reguliere activiteiten onderneemt. 
 
De wijk Ter Borch is begin van de eeuwwisseling in nauwe samenwerking met de gemeente Groningen 
ontwikkeld. Vanuit die samenwerking maak je als buurgemeenten afspraken over het gebruik van elkaars 
voorzieningen, waartoe het onderwijs ook behoort.  
 
Ad 11. 
Zie onze reactie ad 2. 
 
De zienswijzen leiden – met uitzondering van wijzigingsvoorstel 10 -  niet tot aanpassing van het 
bestemmingsplan. 
 
B. Persoon genoemd onder 20 per e7mail van 14 juli 2017. 
 
In het oorspronkelijke plan is het entreegebied omschreven als een groene long in een rustige woonwijk op 
de grens van stad en platteland. Als er al een andere invulling van het gebied moet komen kies dan voor een 
bestemming die zo dicht mogelijk aanligt tegen de oorspronkelijke bestemming van woningbouw en die de 
huidige groene corridor op een hoger niveau kan brengen. Een andere optie is om de regels voor nieuwbouw 
van woningen te versoepelen, waarmee veel geld kan worden verdiend. 
 
Reactie college. 
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op basis van het verrichte distributieplanologisch onderzoek het 
bestuurlijke besluit genomen dat er in de wijk Ter Borch behoefte bestaat aan een supermarkt op de 
voorgestelde locatie. 
 
C. Persoon genoemd onder 17 per ongedateerde brief en per brief van 26 juni 2017, persoon 
 genoemd onder 16 voor onderdeel 4 per e7mail van 14 juli 2017, persoon nummer 14 voor 
 onderdeel 3 en 4 per e7mail van 11 juli 2017, persoon genoemd onder 7 voor onderdeel 3  per 
 e7mail van 3 juli 2017 en Actiecomité Stop Tynaarlo. 
 
1. Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van een 
 goede ruimtelijke ordening voor het hele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies 
 vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. De 
 geldende structuurvisie voor de gemeente Tynaarlo is die van 2006. De wens om in Ter Borch een 
 supermarkt te vestigen druist in tegen de vigerende structuurvisie en tegen het bestemmingsplan 
 Centrum Eelde. 
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 Het college kan hiervoor zelf een term kiezen. Onbehoorlijk bestuur of wanbestuur. Men kan er niet 
 omheen dat het vanuit de Wet ruimtelijke ordening onaanvaardbaar is. 
 
Reactie college. 
Het in oktober 2006 vastgestelde structuurplan Tynaarlo houdt logischerwijs nog geen rekening met deze 
ontwikkeling. Ook de op 12 november 2013 vastgestelde Kadernota “Tynaarlo verbindt! vermeldt nog dat 
“Zuidlaren en Eelde hun functie van (recreatieve) winkelkernen vervullen. In Vries en Paterswolde wordt 
verder ingezet op het doen van boodschappen” 
 
De in bovengenoemde documenten vervatte beleidskaders zijn verouderd en ingehaald door de 
besluitvorming die in de raadsvergaderingen van 14 juni 2016 en 16 mei 2017 heeft plaatsgevonden over het 
toestaan van een nieuwe supermarkt in Ter Borch. Deze nieuwe ontwikkeling zal worden meegenomen in de 
nieuwe Omgevingsvisie Tynaarlo. Wij streven er naar de besluitvorming in 2019 af te ronden. In de 
toelichting van het bestemmingsplan “supermarkt” is uitvoerig gemotiveerd dat het initiatief voldoet aan de 
nieuwe beleidskaders van rijk, provincie, Regio Groningen-Assen en waterschap. Gedeputeerde staten 
hebben ingestemd met het initiatief.  
 
In haar uitspraak van 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840 en bevestigd in haar uitspraak van 18 

oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2835 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het 

volgende overwogen: 
 
Het bestuursorgaan dient alle omstandigheden van het geval te betrekken in zijn beoordeling en dient te 
bezien of deze op zichzelf dan wel samen met andere omstandigheden, moeten worden aangemerkt als 
bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht die maken dat het 
handelen in overeenstemming met de beleidsregel gevolgen heeft die onevenredig zijn in verhouding tot de 
met de beleidsregels te dienen doelen.  
 
Er is sprake van omstandigheden die nopen tot afwijking van de structuurvisie en de Kadernota Tynaarlo 
verbindt! 
 
De gemeenteraad heeft op 12 september 2017 het ontwerp van de nieuwe “beheersverordening Eelde-
Paterswolde” vrijgegeven voor inspraak. Voor het centrumgebied Eelde geldt al een nieuwe 
beheersverordening en in 2014 is een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Albert Heijn in Paterswolde 
vastgesteld.  
De link die wordt gelegd met het bestemmingsplan “Centrum Eelde” (waarschijnlijk wordt bedoeld de op 18 
april 2017 vastgestelde “Beheersverordening Eelde Centrum”, want de Raad van State heeft goedkeuring 
onthouden aan het eerdere bestemmingsplan “Centrumplan Eelde”) is onterecht. Een bestemmingsplan en 
een beheersverordening zijn juridisch bindend kaders totdat deze worden gewijzigd. Beide kunnen slechts 
gelden voor hun plangebied en zijn dus geen toetsingskader voor ontwikkelingen elders in de gemeente.  
 
2. Veelvuldig is in de beraadslagingen binnen de raad sprake geweest van een concurrentiepositie met 
 de gemeente Groningen. Als wij het niet doen, doet Groningen het was een nogal eens gehoorde 
 uitspraak. Gevraagd naar documenten die de gemeente hieromtrent in bezit heeft was het enige dat 
 tevoorschijn kwam een ambtelijke notitie uit de gemeente Groningen. Van echt beleid zijn geen 
 sporen te vinden. Activiteiten van marktpartijen kunnen niet worden aangemerkt als bestuurlijk beleid. 
 Tot op gedegen wijze het tegendeel is bewezen, moeten argumentaties gebaseerd op samenwerking 
 met Groningen of binnen het regio)overleg naar het land der fabelen worden verwezen. 
 
Reactie college. 
In het kader van het wettelijk overleg is het bestemmingsplan toegezonden aan het gemeentebestuur van 
Groningen, maar er is geen reactie ontvangen. In bestuurlijk Nederland betekent dit dat met het initiatief 
wordt ingestemd. Wel is bericht ontvangen dat medewerking wordt verleend aan de afgifte van een 
inritvergunning om vanaf de Ter Borchlaan het toekomstige parkeerterrein met bevoorradingsverkeer op te 
rijden. Van een concurrentiepositie met Groningen is geen sprake. De wijk Ter Borch is in nauwe 
samenwerking met de gemeente Groningen ontwikkeld en over de winkelvoorzieningen in de wijk zijn in het 
verleden afspraken gemaakt, waarop nu in onderling overleg wordt teruggekomen. 
 
3. Mocht de supermarkt er daadwerkelijk komen, dan zal mijn woongenot worden bedreigd. 
 Voornamelijk geluidoverlast door vrachtauto’s die al om 6.00 uur in de ochtend gaan uitladen en de 
 toename van fijnstof en NOx zullen daarin voor mij en mijn vrouw domineren. Het gaat mij niet om 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=89234
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 behoud van een vrij uitzicht. Ik heb alleen gevraagd om het oorspronkelijke plan met 
 seniorenappartementen te handhaven. Die belemmeren het uitzicht meer dan een supermarkt maar 
 ze geven nauwelijks geluidsoverlast en luchtvervuiling. Via via komen geluiden tot ons dat bij de 
 aanpak van de Borchsingel in Ter Borch geen zebrapad zal worden gerealiseerd. Het argument 
 hiertegen zou zijn dat door het remmen en optrekken van de auto’s emissie van fijnstof en CO2 
 boven de toelaatbare grens zou komen.  
 
Reactie college. 
Uit het onderzoek van Peutz d.d. 9 februari 2017, dat met het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, 
blijkt dat wordt voldaan aan de grenswaarden van de in de Wet milieubeheer opgenomen stoffen. De 
waarden van de opgenomen stoffen stijgen met minder dan 3 % en dragen daardoor “in niet betekende 
mate” bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. In het onderzoek zijn de verwarming van het pand en de 
verkeersstromen naar en op het perceel meegenomen. Wat betreft luchtkwaliteit is er voor de realisatie van 
de supermarkt geen belemmering. Voor het overzicht van de te treffen verkeersmaatregelen verwijzen wij 
naar onderdeel II. De opmerking dat er geen zebrapad zal worden gerealiseerd aangezien door het 
afremmen en optrekken van auto’s de emissie van fijnstof en CO2 boven de toelaatbare grens zou komen is 
dus pertinent onjuist.  
 
Voor wat betreft het onderdeel “geluid” zijn in het onderzoek van Peutz d.d. 9 februari 2017 de volgende 
activiteiten onderzocht. Bevoorrading supermarkt, stationaire installaties op het dak, rijden en parkeren van 
personenauto’s en rijden met winkelwagentjes. Met verwijzing naar de toelichting op het bestemmingsplan 
zijn er onder voorschriften geen akoestische belemmeringen voor de uitvoering van het bouwplan. Aan de 
omgevingsvergunning wordt o.a. het voorschrift verbonden dat bij het laden en lossen gebruik moet worden 
gemaakt van piek gecertificeerde fluistertrailers.  
Er blijft sprake van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen in de nabije omgeving. 
 
4. In de oorspronkelijk plannen staat het entreegebied beschreven als een groene long in een rustige 
 wijk op de grens van stad en platteland. Uw plannen zorgen ervoor dat de groene long ernstig wordt 
 aangetast. 
 
Reactie college. 
In de onderhavige bestemmingsplanprocedure ligt voor een functiewijziging op het perceel van “wonen” naar 
“supermarkt met parkeergelegenheid”. Het geldende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor een 
invulling met 3 gebouwen met elk 10 appartementen. We treffen de volgende maatregelen om ernstige 
aantasting van de groene long te voorkomen. 
 
1. Met verwijzing naar paragraaf 3.3. van de toelichting zijn zowel voor de bebouwing als voor de 
 inrichting van de parkeerplaats welstandscriteria opgenomen. Bij de inpassing van de supermarkt op 
 de locatie in het Groene Lint kan niet worden voortgeborduurd op de positionering van de eerder 
 voorziene appartementen gebouwen met een losse plaatsing in een groen maaiveld en ontsluiting 
 vanaf de Ter Borchlaan. De supermarkt is een publiekgerichte voorziening. Het functionele deel van 
 de supermarkt, de entree en het parkeerterrein zijn gekoppeld aan de Borchsingel. De rustige kanten 
 zijn gericht op Het Groene Lint en Tuinwijk. Om de relatie tussen Het Groene Lint en de Borchsingel 
 zoveel mogelijk continuïteit te laten behouden wordt de supermarkt aan de westzijde van de kavel 
 geplaatst, zodat aan de oostzijde zoveel mogelijk open ruimte wordt behouden langs de Ter 
 Borchlaan. 
 
2. Het entreegebied wordt in de lengterichting doorsneden door de Borchsingel. Aan weerszijden staat 
 vrijstaande bebouwing, die deels is gerealiseerd. De open ruimte bestaat uit gras, grote bomen en 
 parkeergelegenheid. Het groen in het Entreegebied wordt collectief beheerd en functioneert als park 
 voor heel Ter Borch. Binnen de beplantingsstructuur is vooral Het Groene Lint van belang voor  de 
 omgeving van de supermarkt. Het Groene Lint bestaat uit boomweides met Hollandse zomereiken in 
 een los plantverband aan de Ter Borchlaan. Deze groenstructuur met boomweides zal nu deels niet 
 kunnen worden gerealiseerd door de ontwikkeling van de parkeerplaats en de supermarkt. Maar de 
 doorzetting van de sfeer van het Groene Lint tot aan de Borchsingel blijft wel het uitgangspunt voor 
 de inrichting van het parkeerterrein. 
 
3. De bouwvolumes zijn zodanig gesitueerd dat op een aantal plaatsen doorzichten in de dwarsrichting 
 ontstaan. De zichtlijn die over het water was geprojecteerd langs gebouw 3 (zorghotel) blijft open, 
 maar nu over het schoolplein. Doordat het zorghotel is gesplitst in een schoolgebouw en een 
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 zorggebouw is er nu de mogelijkheid om een zichtlijn te realiseren in oost-westelijke richting over de 
 parkeerplaats, richting de landschappelijke omgeving van Piccardthof. 
 
De ingediende reactie leidt niet tot aanpassing van het plan. 
 
D. Persoon onder 16 per e7mail van 14 juli 2017, persoon onder 14 per e7mail van 11 juli 2017, 
 Actiecomité Stop Tynaarlo, personen onder 1. 
 
Ter realisering van het plan moeten prachtige bomen worden gekapt die er al tientallen jaren staan. In de 
buurgemeente Groningen worden vergelijkbare bomen aangewezen als monumentale boom. Hoe valt dit 
goed te praten? 
De grote kastanje en de andere bomen zijn te waardevol om te kappen. Bij ons in de buurt vliegen geregeld 
vleermuizen. Het is bekend dat deze dieren grote afstanden kunnen afleggen en bovendien dat ze 
beschermd moeten worden. 
De bevoorrading zal mogelijk via de Ter Borchlaan plaatsvinden op geluidsoverlast aan de Borchsingel te 
minimaliseren. Vrachtwagens kunnen de bocht naar de supermarkt niet maken zonder ook daarvoor weer 
bomen te kappen. Deze staan niet opgenomen in de plannen. Hoe wordt dit probleem opgelost? 
De bevoorrading zal zoveel als mogelijk plaatsvinden tussen 23.00 en 7.00 uur. Wie gaat dit bepalen en 
wanneer? Wie gaat dit vervolgens bewaken? Overlast voor de naaste buren is het gevolg. De informatie is te 
vaag. 
 
Reactie college. 
Met het bestemmingsplan heeft het Boomonderzoek Ter Borchlaan Eelderwolde van Stedelijk Groen bv d.d. 
8 mei 2017 ter inzage gelegen evenals het kap- en herplantplan. De te kappen bomen zijn niet monumentaal. 
De stelling dat in de gemeente Groningen soortgelijke bomen wel als monumentale boom worden 
aangewezen staat buiten de orde van deze procedure en is overigens niet nader gemotiveerd. Aan de Ter 
Borchlaan in Groningen hoeven geen bomen te worden gekapt. 
 
Met het bestemmingsplan heeft ook het “Advies Natuurwaarden bestemmingsplan Entreegebied Ter Borch” 
van BugelHajema Adviseurs d.d. 9 mei 2017 ter inzage gelegen. Op pagina 16 van het rapport zijn de 
conclusies verwoord. Met de aanbevelingen in het rapport zal rekening worden gehouden.  
 
Aan de reactie wordt niet tegemoet gekomen. 
 
E. Personen genoemd onder 15 bij brieven van 11 juli 2017 en personen genoemd onder 2 bij 
 brief van 12 juni 2017 voor het onderdeel “ligging bij een hogedrukleiding”. 
 
Een supermarkt zo dicht bij de school brengt kinderen, denk aan groep 7 en 8, tot het kopen van ongezonde 
producten. 
Verkeer veroorzaakt lawaai en dat hoort niet thuis in een schoolomgeving. Uit onlangs gepubliceerd 
onderzoek blijkt dat geluidsoverlast funest is voor de ontwikkeling van jonge kinderen en is daarom van 
invloed op de leerprestaties. 
Uit de stukken blijkt dat het gebouw is gepland op 4 meter afstand van een hogedrukleiding van de Gasunie. 
In eerdere stukken was het nog 14 meter en naar ik begrijp hangt de afstand van een bouwwerk samen met 
het risicoprofiel. 
Dat risicoprofiel ontbreekt. Bezwaar wordt gemaakt tegen het ontbreken van een risicoprofiel en dus ook 
tegen de korte afstand tot de gasleiding. 
 
Reactie college. 
Ouders hebben een belangrijke opvoedende taak om te voorkomen dat hun kinderen ongezonde producten 
kopen. Die rol kan niet bij het gemeentebestuur worden neergelegd.  
 
De gemeentelijke schoolgebouwen voldoende qua geluidwering aan de eisen van het Bouwbesluit. Voor wat 
betreft het onderdeel “geluid” zijn in het onderzoek van Peutz d.d. 9 februari 2017 de volgende activiteiten 
onderzocht. Bevoorrading supermarkt, stationaire installaties op het dak, rijden en parkeren van 
personenauto’s en rijden met winkelwagentjes. Met verwijzing naar de toelichting op het bestemmingsplan 
zijn er onder voorschriften geen akoestische belemmeringen voor de uitvoering van het bouwplan. Aan de 
omgevingsvergunning wordt o.a. het voorschrift verbonden dat bij het laden en lossen gebruik moet worden 
gemaakt van piek gecertificeerde fluistertrailers. De bevoorrading vindt in de regel buiten schooltijd plaats. Er 
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hoeft dus niet te worden gevreesd voor de leerprestaties van jonge kinderen als gevolg van geluid. De 
bestaande gebouwen dempen het omgevingslawaai. 
 
In paragraaf 4.7.3 van de toelichting op het bestemmingsplan is uitgebreid aandacht besteed aan het aspect 
“externe veiligheid” en wordt gemotiveerd waarom voor deze locatie is gekozen. Met verwijzing naar 
hoofdstuk 2 onder 1 (Overlegreacties) van deze notitie is inmiddels een positief advies van het 
Brandweerdistrict Noord Midden te Assen ontvangen. Het bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk 
overleg voorgelegd aan o.m. Gasunie. Van Gasunie is geen reactie ontvangen ten teken dat met de regeling 
wordt ingestemd.  
Met verwijzing naar het advies van de VRD is het gebouw in relatie tot de gasleiding zodanig gesitueerd dat 
aan de wettelijke normen wordt voldaan.  
 
De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
F. Persoon genoemd onder 7 bij brieven van 23 juni 2017 (2x), 4 juli 2017 en 3 juli 2017, persoon 
 onder 22 en Actiecomité Stop Tynaarlo. 
 
1. Waarom heeft de projectontwikkelaar nooit enige activiteit ontplooid om appartementen te realiseren;
 waarom heeft de gemeente daar niet nadrukkelijker op aangestuurd?; waarom zijn de percelen niet 
 opnieuw op de markt gebracht, zeker nu de woningmarkt enorm aan het opleven is? 
2. Waarom weten wij niet of de supermarkt het resultaat is van afspraken over een schoolgebouw, 
 gezondheidszorg en het gebouw voor de verslavingszorg? Waarom weten wij niet of de komst van de 
 supermarkt voorwaarde scheppend is voor de komst van diverse appartementsgebouwen in het 
 gebied? 
3. Waarom probeert het gemeentebestuur het meetpunt waar de verkeersnorm van 6.000 
 motorvoertuigen per etmaal het meest bijdraagt aan ons gevoel van verkeersveiligheid te verleggen 
 naar het minst verkeer intensieve punt van de Borchsingel? 
 
Reactie college. 
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op basis van het verrichte distributieplanologisch onderzoek het 
bestuurlijke besluit genomen dat er in de wijk Ter Borch behoefte bestaat aan een supermarkt op de 
voorgestelde locatie. De bouw van die appartementen staat buiten de orde van het bestemmingsplan dat in 
procedure is gebracht. 
 
De vragen onder 2 zijn niet relevant in deze procedure. Personen die met een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur om documenten hebben gevraagd, hebben deze documenten inmiddels 
ontvangen. 
 
In het kader van het bestemmingsplan “supermarkt” is voor het onderdeel “verkeer” uitsluitend aan de orde of 
de Borchsingel het aantal verkeersbewegingen dat met de komst van de supermarkt gepaard gaat aan kan 
en welke fysieke maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid moeten worden getroffen in verband 
met de aanwezigheid van de scholen.  
De huidige en verwachte etmaalintensiteiten kunnen door de inrichting van de Borchsingel prima worden 
verwerkt. Op andere locaties in de gemeente zijn gebiedsontsluitingswegen met hogere etmaalintensiteiten 
die ook niet leiden tot knelpunten. Zie ook paragraaf II van deze notitie. Verkeersmaatregelen buiten het 
Borchkwartier staan buiten de orde van dit bestemmingsplan. 
 
De reactie leidt op dit onderdeel niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
De 3e reactie van 4 juli 2017 heeft betrekking op de ontwikkelingsovereenkomst “Entreegebied Ter Borch” die 
met Heijmans is gesloten. 
Op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening is de vaststelling van een exploitatieplan door 
de gemeenteraad niet nodig indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of de 
vergunning begrepen gronden anderszins verzekerd is. Dat is in deze situatie het geval. We hebben een 
anterieure overeenkomst gesloten. De indiener van een zienswijze heeft geen eigendommen in het 
exploitatiegebied en is daarom volgens constante jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak geen 
belanghebbende bij dit onderdeel. Personen die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur om de 
documenten hebben gevraagd, hebben deze documenten inmiddels ontvangen. De rechtbank, afdeling 
bestuursrecht, te Zwolle heeft inmiddels op het ingestelde beroep beslist en ons college in het gelijk gesteld. 
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De invulling van het plangebied met appartementen staat buiten de orde van dit bestemmingsplan. 
 
De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
 
G.  Persoon genoemd onder 4 bij brief van 30 juni 2017.  
 
In de afgelopen jaren – vanaf het moment dat ik kennis kreeg van uw plannen – heb ik inhoudelijke vragen 
gesteld over deze plannen en steeds procedurele antwoorden gekregen. Op grond van het feit dat een 
gemeente behoorlijk moet omgaan met zijn inwoners en het feit dat u stelselmatig weigert inhoudelijke 
antwoorden te geven, maak ik bezwaar tegen uw plannen. 
 
Reactie college. 
Wij constateren dat genoemde persoon als bewoner van de wijk Piccardthof, grenzend aan het Entreegebied 
Ter Borch, andere verwachtingen had over de invulling van het betreffende gebied.  
 
Beoordeling van de klacht heeft niet tot de conclusie geleid dat wij onzorgvuldig hebben gehandeld ten 
opzichte van genoemde persoon. De vragen en opmerkingen betreffen juist de argumentatie of de ruimtelijke 
onderbouwing van de bestemmingsplanwijziging. Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van 
bestemmingsplanprocedure. Dat genoemde persoon andere ideeën en suggesties heeft voor en over de 
invulling van het Entreegebied maakt het verwijzen naar de bestemmingsplanprocedure niet onzorgvuldig. 
Van de wettelijke rechtsbeschermingsmogelijkheden kan in de vaststellingsprocedure van het 
bestemmingsplan gebruik worden gemaakt. Die procedure begint – volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening – met tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
Wellicht ten overvloede verwijzen we graag naar de onderbouwing van de gewijzigde omstandigheden, de 
herontwikkeling, toepassing van de coördinatieregeling en de bestemmingsplanprocedure. Deze zijn te 
vinden op de raadssite van de gemeente Tynaarlo in de raadsbesluiten van 10 september 2013, 17 maart 
2015 en 14 juni 2016. In de periode vanaf 2 juni 2017 heeft het voorontwerp bestemmingsplan zes weken ter 
inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden om een reactie in te dienen en zijn er informatieavonden 
gehouden op 12 september 2016 en 10 april 2017. Ook heeft initiatiefnemer de bewoners betrokken bij de 
plannen.  
 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
H. Personen genoemd onder 2 bij brief van 12 juni 2017. 
 
De verlichting die bij een dergelijke supermarkt komt kijken brengt lichtvervuiling met zich mee, waar niet 
alleen wij last van zullen hebben, maar iedereen die er langs komt of in de buurt woont. 
 
Reactie college. 
Het verlichtingsplan, dat bij de aanvraag om omgevingsvergunning wordt gevoegd, houdt rekening gehouden 
met het voorkomen van strooilicht. Er komen lichtmasten met Ledlampen, waarmee strooilicht tot een 
minimum wordt beperkt. 
 
Als tegemoetkoming aan de opmerkingen heeft de initiatiefnemer besloten dat de terreinverlichting na 
sluitingstijd van de supermarkt uit gaat. Dit zal voorschrift aan de omgevingsvergunning worden verbonden 
(wijzigingsvoorstel 8a).  
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4 (Ambtshalve) wijzigingen voorontwerpbestemmingsplan. 

A. Milieueffectrapportage. 
In paragraaf 4.12 van de toelichting op het bestemmingsplan heeft een vormvrije m.e.r.-beoordeling 
plaatsgevonden. Tot 7 juli 2017 was een vormvrije m.e.r.- beoordeling altijd nodig als een besluit of plan 
wordt voorbereid over activiteiten die voorkomen op de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage en die 
onder de drempelwaarden liggen. Dit is het geval bij het bestemmingsplan dat voorziet in een supermarkt 
met een bruto vloeroppervlak van 3.000 m2 en een terreinoppervlakte van circa 11.000 m2. 
 
Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Vanaf die datum 
geldt een nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije 
m.e.r.- beoordeling aan de orde is moet: 
 
a. Door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld; 
b. Het bevoegd gezag (= in dit geval de gemeenteraad) binnen 6 weken een m.e.r.- beoordelingsbesluit 
 nemen (termijn van orde); 
c. De initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.- beoordelingsbesluit bij de vergunningsaanvraag 
 voegen (artikel 7.28 Wet milieubeheer). 
 
De wijziging geldt voor alle aanvragen die na 16 mei 2017 zijn ingediend omdat er vanaf die datum een 
directe werking van de Europese regelgeving geldt. Ook alle lopende aanvragen waarover nog geen besluit 
is genomen vallen onder de nieuwe regels. De vorm waarin de beoordeling moet worden gegoten is dus 
gewijzigd. De inhoud niet. De conclusie in paragraaf 4.12 van de toelichting geldt nog onverkort. Gelet op de 
kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten wordt 
geoordeeld dat er geen belangrijke negatieve gevolgen zullen optreden. De onderzoeksresultaten tonen dat 
al aan. 
Er liggen uiteraard nog geen uitspraken van de bestuursrechter, die aangeven wanneer een vormvrije m.e.r.-
beoordeling niet hoeft te worden uitgevoerd. De meest zekere route is daarom om de nieuwe procedure te 
volgen voor activiteiten die voorkomen op de D-lijst en onder de drempelwaarden blijven.  
Bij ontwikkelingen die vrij evident niet in een milieugevoelige zone liggen, kan met een korte aanmeldnotitie 
worden volstaan. De supermarkt moet worden beschouwd als een stedelijk ontwikkelingsproject (D 11.2).  
De wijziging van de Borchsingel valt niet aan te merken als een m.e.r-beoordelingsplichtige activiteit. De 
Borchsingel is immers geen autosnelweg of autoweg (D 1.1; de wijziging of uitbreiding van een autosnelweg 
of autoweg). 
 
De aanmeldingsnotitie is bijgevoegd. Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat er geen relevante effecten zijn die 
het doorlopen van de m.e.r.- procedure zinvol maken. Daarom is het doorlopen van een m.e.r.- procedure 
niet noodzakelijk. De gemeenteraad wordt voorgesteld dat beoordelingsbesluit te nemen.  
 
Het beoordelingsbesluit wordt met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning ter 
inzage gelegd. In het kader van bestemmingsplan c.a. kan tegen de conclusies van het beoordelingsbesluit 
een zienswijze worden ingediend. 
 
De tekst van paragraaf 4.12 van de toelichting zal dienovereenkomstig worden aangepast 
(wijzigingsvoorstel 9). 
 
B.  Beeldkwaliteitsplan. 
In paragraaf 3.2 van de toelichting op het bestemmingsplan zijn twee impressies van de Borchsingel 
opgenomen, die wat aan de kleine kant zijn waardoor de wijk erom heen nauwelijks te zien is. Groter komen 
die beter tot hun recht. Als onderdeel van de tegemoetkoming aan de zienswijzen zal ook paragraaf 3.2 van 
de toelichting moeten worden aangepast (wijzigingsvoorstel 11). 
 
C. Uitgewerkt plan voor aanpassing openbare infrastructuur.  
Het uitgewerkte plan voor de aanpassing van de openbare infrastructuur, inclusief de wijzigingen als gevolg 
van de tegemoetkoming aan een aantal zienswijzen, zal deel gaan uitmaken van de toelichting op het 
bestemmingsplan (wijzigingsvoorstel 12). Die tekeningen worden met het bestemmingsplan in ontwerp ter 
inzage gelegd. 
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D. Nader asbestonderzoek. 
Terra Bodemonderzoek B.V. heeft het nader onderzoek naar asbest afgerond. Uit het rapport d.d. 13 
september 2017 blijkt dat in de bodem en het geen puin geen (ernstige) verontreiniging met asbest is 
aangetoond. Het onderzochte puin voldoet aan de normen voor hergebruik (indicatieve toetsing). 
Geconcludeerd wordt dat er vanuit milieu hygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn voor de geplande 
herinrichting. 
De toelichting op het bestemmingsplan zal hierop worden aangepast en het nader asbestonderzoek wordt als 
bijlage aan de toelichting toegevoegd (wijzigingsvoorstel 13).  
 
E. Overige aanpassingen in de toelichting op het bestemmingsplan. 
 
1. Aan paragraaf 2.1.2 (Ladder van duurzame verstedelijking) wordt de volgende tekst toegevoegd: 
 
“We behandelen onder deze paragraaf zowel de ladder van duurzame verstedelijking op grond van artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening als op grond van artikel 3.15 van de Provinciale 
Omgevingsverordening Drenthe”. 
 
In hoofdstuk 2.1.2 van de toelichting op het bestemmingsplan in het bestemmingsplan heeft een uitvoerige 
toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking en aan het provinciaal - en regionaal beleid 
plaatsgevonden. Overigens is de Ladder per 1 juli 2017 gewijzigd. Trede 3 is vervallen en “actuele regionale 
behoefte” is vervangen door “behoefte”. De toelichting op het bestemmingsplan zal daarop worden 
aangepast en van een kortere tekst worden voorzien (wijzigingsvoorstel 14). 
 
2. De overige delen van de toelichting worden daar waar nodig ingekort en geactualiseerd 
(wijzigingsvoorstel 15). 
 
F. Wijzigingen in de regels en de verbeelding (wijzigingsvoorstel 16). 
 
In artikel 1.27 wordt de definitie van winkelvloeroppervlakte gewijzigd als volgt: de voor het publiek 
toegankelijke winkelruimte ten behoeve van detailhandel, inclusief zichtbare ruimten zoals etalages, kassa’s, 
de ruimte achter toonbanken en de entree van de winkelruimte. 
 
Om te waarborgen dat niet meer dan 2.000 m2 winkelvloeroppervlakte wordt gebouwd wordt aan de 
specifieke gebruiksregel in artikel 3.4 (Detailhandel – Supermarkt) onder a toegevoegd, dat de 
winkelvloeroppervlakte is aangegeven op de in de bijlage bij de regels opgenomen plattegrond van de 
supermarkt.  
 
Artikel 3.3. van de regels behorende bij de bestemming “Detailhandel – Supermarkt” vervalt. In het 
voorontwerpplan was dat artikel van de aanduiding “PM” voorzien. Afwijking van de bouwregels is voor dat 
onderdeel niet nodig. 
 
Artikel 3.4 (Specifieke gebruiksregel) vermeldt onder a dat er maximaal één supermarkt is toegestaan met 
een maximum winkelvloeroppervlakte van 2.000 m2. In verband met de coördinatieregeling moeten de regels 
1 op 1 sporen met het bouwplan. Wij stellen u daarom voor om de regels uit te breiden met de bepaling “en 
een maximum bruto)vloeroppervlakte van 3.000 m2”. 
 
Volgens de jurisprudentie mag – gelet op het bijzondere karakter van de coördinatieregeling – het 
bestemmingsplan niet meer toestaan dan wat wordt vergund. Om die reden vervallen de artikelen 8 
(algemene afwijkingsregels) en artikel 10 (algemene wijzigingsregels). De artikelen na artikel 8 worden 
daarom vernummerd.  
 
Op grond van artikel 6.5 van de regels behorende bij de bestemming “Leiding – Gas” is een 
omgevingsvergunning nodig voor het uitvoeren van bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden. Artikel 6.5 onder b 4 bepaalt dat het verbod niet van toepassing is op werken en/of 
werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning.  
Aangezien de systematiek van de coördinatieregeling zodanig is, dat eerst het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld en daarna de omgevingsvergunning wordt verleend, stellen wij u voor om artikel 6.5 onder b4 te 
wijzigen en aan te vullen als volgt. 
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“mogen worden uitgevoerd krachtens een al verleende omgevingsvergunning of mogen worden uitgevoerd 
krachtens de omgevingsvergunning die met toepassing van de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld 
in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening voor het project “bouw supermarkt Ter Borch Eelderwolde” na 
de vaststelling van het bestemmingsplan “Supermarkt Ter Borch Eelderwolde” wordt verleend. 
 
De verbeelding wordt aangepast in die zin dat het bouwvlak iets wordt verruimd zodat de luifel daar binnen 
valt. 
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