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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Inleiding 

Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor het 

kunnen uitvoeren van een particulier initiatief. Tevens biedt voorliggend 

bestemmingsplan de onderbouwing waarom het gewenste ruimtelijk initiatief inpasbaar 

is op de door initiatiefnemer gewenste locatie, in dit geval een project binnen het kader 

van Ruimte voor Ruimte waarbij, ter compensatie van de sloop van voormalige 

agrarische bedrijfsgebouwen een compensatiewoning kan worden gebouwd op het 

perceel naast de Parallelweg 9 te Tynaarlo, gelegen in de gelijknamige gemeente 

Tynaarlo.  

1.2 Aanleiding 

Het erf aan de Parallelweg 9 te Tynaarlo is een voormalig agrarisch erf. Het kent echter 

al jaren geen agrarische functie meer. Het voorziet momenteel in een sportbedrijf in 

combinatie met wonen. Op het erf staat een boerderij met aan de noordzijde een 

ligboxenstal en kuilvoeropslagen. Deze worden opgeruimd en de voormalige 

ligboxenstal wordt gesaneerd. De kapschuur tussen de woning en de ligboxenstal blijft 

behouden ten behoeve van het sportbedrijf. Middels de Ruimte-voor-Ruimte regeling 

kan ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door de sloop van de voormalige 

bedrijfsgebouwen een woning met bijgebouw gerealiseerd worden. Gekozen is om deze 

in de noordelijke hoek te situeren. De woning met het bijgebouw vormt een eigen 

ensemble en zal ruimtelijk geen relatie kennen met de te behouden woning en schuren 

van het sportbedrijf. Tussen de bestaande woning en het erf van de 

compensatiewoning zal een erfbos komen die de percelen van elkaar scheidt.  

 

Onderstaand een weergave van de ligging van het perceel Parallelweg 9 te Tynaarlo 

met daarop zichtbaar de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.  
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Ter plaatse wordt het overgrote deel aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen 

gesloopt. De wens is daarbij om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming 

i.c.m. een functieaanduiding voor een sportbedrijf voor het huidige adres en voor het 

nieuwe adres een woonbestemming. Na sloop van de voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing wordt hier een compensatiewoning gebouwd, dit in het kader van de 

zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte regeling.  

 

Er is nog geen concreet bouwplan aanwezig. Wel is op onderstaande schetstekening 

weergegeven hoe het nieuwe perceel er na uitvoering van de regeling uit moet komen 

te zien. In hoofdstuk 2 zal nader op het gewenste plan worden ingegaan.  
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1.3 Vigerend bestemmingsplan 

In onderstaande afbeelding is de verbeelding van de geldende Beheersverordening 

Zandwinning Zuidlaarderweg Tynaarlo uit 2017 weergeven. Het perceel is hierin 

bestemd als Woongebied met een nadere aanduiding ‘sportbedrijf’ en een 

dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 2’.  

 

  
 

Binnen de bestemming Woongebied is maximnaal het bestaande aantal woningen 

toegestaan. Het is de wens om een extra woning te bouwen, hetgeen in strijd is met de 

geldende beheersverordening. Medewerking is mogelijk via een bestemmingsplan ex 

artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening.  

1.4 Doel 

Doel van dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van de gewenste 

compensatiewoning op het adres Parallelweg 9 te Tynaarlo. Er zal worden aangetoond 

dat dit doel bereikt kan worden waarbij het plan aantoonbaar niet in strijd is met een 

zogeheten goede ruimtelijke ordening. 

1.5 Verantwoording 

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van diverse 

(beleids)documenten en websites. Sommige (beleids)documenten en 

beeldbeschrijvende documenten zijn in voorkomende gevallen integraal overgenomen 

om de inhoud zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar bronnen zijn gebruikt is dat in 

de tekst weergegeven. 
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1.6 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een weergave gegeven van de historie 

en ligging van het plangebied + een uitgebreide weergave van het plan. In Hoofdstuk 3 

komen de verschillende relevante beleidsstukken voorbij die van toepassing zijn op het 

plan en uitgewerkt van provinciaal niveau tot gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 4 geeft de 

invloed weer van het plan tot de verschillende omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 staat 

de economische uitvoerbaarheid centraal. Hoofdstuk 6 doet verslag van de inspraak- en 

overlegreacties, waarna hoofdstuk 7 ingaat op de juridische vertaling van het plan. 

Daarna volgen nog de regels, de verbeelding en de bijbehorende bijlagen die tezamen 

het bestemmingsplan vormen. 
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2 Hoofdstuk 2 Locatie- en planbeschrijving 

2.1 Ligging en historie 

Het perceel Parallelweg 9 te Tynaarlo behoort toe aan het grondgebied van de 

gemeente Tynaarlo. Onderstaand een weergave van de ligging van Tynaarlo vanuit een 

hoger perspectief.  

 

 
 

Historie Tynaarlo 

Tynaarlo (Drents: Tynaorl) is een dorp in de kop van de Nederlandse provincie Drenthe. 

Het dorp telde in 1 januari 2020 1.805 inwoners. 

 

Het dorp maakt deel uit van de gemeente Tynaarlo, die naar dit kleine dorp is genoemd. 

Bij de samenvoeging van de voormalige gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren per 1 

januari 1998 werd aanvankelijk gekozen voor de nieuwe naam Zuidlaren. Dit riep 

protesten op in de beide andere plaatsen. Daarom werd gekozen voor de naam van het 

kleine dorp dat ongeveer midden tussen de drie grotere in ligt. 
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Tynaarlo is een oud brinkdorp, gelegen aan de N386 van Vries naar Zuidlaren en vlak 

aan de A28, midden tussen de steden Assen en Groningen. 

 

Het oude agrarische karakter is grotendeels behouden gebleven in het oude centrum 

met een grote en boomrijke brink. Veel actieve boeren telt het dorp echter niet meer. 

Het is nu een forensendorp met nieuwbouwwijken aan de rand. 

 

Aan de oostkant van het dorp, richting Zeegse, bevindt zich een klein hunebed (D6) met 

drie dekstenen. 

 

Tynaarlo ligt aan de spoorlijn Meppel - Groningen. Bij het dorp lag het station Vries-

Zuidlaren dat van 1870 tot 1938 geopend was. 

 

In 1995 werd het 1175-jarig bestaan gevierd; er werd een gedenkkei geplaatst nabij de 

Brink. 

 

Op onderstaande topografische kaart is het perceel aan de Parallelweg 9 zichtbaar ten 

opzichte van de kern Tynaarlo zelf binnen de rode cirkel nabij de zandwinning.  

 

 

2.2 Het perceel en zijn omgeving 

Het projectgebied betreft het perceel Parallelweg 9 te Tynaarlo. De Parallelweg loopt 

haaks op de Zuidlaarderweg (de doorgaande weg van Vries naar Zuidlaren waaraan  

het dorp Tynaarlo ligt), en loopt in noordelijke richting langs het spoor. Oostelijk van het  

perceel ligt de “zandwinning Tynaarlo”, waaraan ook het recreatiepark Akenveen ligt.   
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Het voornemen is om de aanwezige boerderij met aangebouwde deelruimte te 

behouden en de overige bebouwing en verhardingen te verwijderen. Vervolgens zal aan 

de zuidkant van de boerderij dan een compensatiewoning worden gebouwd met 

bijbehorend bijgebouw. Er is nog geen concreet bouwplan aanwezig maar de bedoeling 

van de nieuwe inrichting is in onderstaande figuur weergegeven.  
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3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 

Binnen het ruimtelijk werkveld is door de verschillende overheidslagen veel beleid 

opgesteld. Middels dit beleid is getracht richting te geven aan de inrichting en het 

beheer van de openbare ruimte.  

 

Getoetst wordt of het plan past binnen het vigerende planologisch kader en binnen het 

ruimtelijk beleid van de verschillende overheidslagen. In dit hoofdstuk staat een 

overzicht van het van toepassing zijnde beleid in relatie tot de gewenste ontwikkelingen 

van de initiatiefnemer. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Ruimtelijk – Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en Barro 

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

geworden. In de SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en 

mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. 

 

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

met ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet 

van het rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk 

in drie doelen uitgewerkt: 

• vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

• verbeteren van de bereikbaarheid; 

• zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 

 

Met de hiervoor genoemde doelen zijn dertien nationale belangen aan de orde die in de 

SVIR verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse 

onderscheiden regio's. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden 

meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke ordening gekregen; het kabinet is 

van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie 

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

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

 

Bij gebiedsontwikkeling is 'een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij 

alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten' van belang. Hierbij hanteert het Rijk de 

ladder van duurzame verstedelijking. Deze is opgenomen in het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro). 

 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening heeft het Rijk voorts enkele 

nationale belangen voorzien van bindende regels. Deze dienen bij ruimtelijke plannen in 

acht te worden gehouden. Het plangebied ligt niet in een gebied waarvoor bindende 

regels zijn opgenomen, zodat dit beleid niet direct doorwerkt in het bestemmingsplan.  

3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

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

efficiënt ruimtegebruik, met een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 
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stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. Bij besluit van 28 

augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke 

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

het Bro gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. 

 

De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de 

systeemverantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Milieu voor een 

goede ruimtelijke ordening. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee, dat de 

minister er voor zorgt dat decentrale overheden over de juiste instrumenten kunnen 

beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. Hieronder wordt begrepen 

het voorkomen van over-programmering, het faciliteren van groei, het anticiperen op 

stagnatie en het leefbaar houden van krimpregio’s. 

 

De Ladder is onder andere van toepassing op woningbouwplannen die worden 

aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Bij het bepalen óf en hoe de Ladder 

moet worden toegepast zijn de volgende aspecten van belang: 

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling 

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw 

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied 

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling 

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied 

 

Momenteel is in jurisprudentie de lijn aanwezig dat een woningbouwproject vanaf 12 

woningen wordt aangemerkt als een stedelijke ontwikkeling. Voorliggend 

bestemmingsplan gaat uit van de bouw/realisatie van maximaal 1 nieuwe 

compensatiewoning en is daarmee niet ladderplichtig.  

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Omgevingsvisie Drenthe 2018 

In oktober 2018 is de Omgevingsvisie Drenthe 2018 vastgesteld. De Omgevingsvisie 

Drenthe is een strategisch plan: het geeft de belangen, ambities, rollen, 

verantwoordelijkheden en sturing weer voor de provincie Drenthe. Het geeft het 

wenselijke beeld van hoe de provincie er in 2030 uit moet zien. 

 

In de Omgevingsvisie zijn vier wettelijk voorgeschreven provinciale planvormen 

samengenomen, te weten: 

➢ De provinciale structuurvisie op grond van de Wro; 

➢ Het provinciaal milieubeleidsplan op grond van de Wet milieubeheer (Wm); 

➢ Het regionaal waterplan op grond van de waterwetgeving; 

➢ Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan op grond van de Planwet verkeer en 

vervoer. 

 

De Omgevingsvisie beschrijft de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor 

de periode tot 2030, met in sommige gevallen een doorkijk naar de periode erna. 
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Missie 

De missie van de omgevingsvisie is de volgende:  

“Het waarderen van de Drentse kernkwaliteiten en het ontwikkelen van een bruisend 

Drenthe, passend bij deze kernkwaliteiten”. 

 

De kernkwaliteiten zijn: 

➢ rust, ruimte, natuur en landschap; 

➢ oorspronkelijkheid; 

➢ naoberschap; 

➢ menselijke maat; 

➢ veiligheid; 

➢ kleinschaligheid (Drentse schaal). 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 

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

kwaliteit. Deze kwaliteit zit voor de provincie in het zorgvuldig gebruikmaken van de 

ruimte, het behouden en waar mogelijk versterken van de kernkwaliteiten en het 

waarborgen van de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. 

 

Hieronder volgen de relevante delen uit de Omgevingsvisie die relevant zijn voor het 

voorliggende ruimtelijk initiatief op het gebied van de regeling ‘Ruimte voor ruimte’ en 

‘Wonen’. 

3.2.1.1 Provinciale regeling Ruimte voor Ruimte 

Als onderdeel van de provinciale omgevingsvisie is de zogeheten Ruimte voor Ruimte – 

regeling opgesteld. Dit is een regeling ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het 

landelijk gebied door het verwijderen van landschap-ontsierende agrarische 

bedrijfsgebouwen en waarvoor ter compensatie van de sloop een woning mag worden 

gebouwd. 

 

Dit onderwerp is verder doorvertaald vertaald in de Provinciale Omgevingsverordening. 

Bij eventuele aantasting van de kernkwaliteiten streeft de provincie naar compensatie. 

In overleg met gemeenten en andere partners wordt hier verder invulling aan gegeven.  

 

In de provinciale omgevingsverordening is in artikel 2.16 is het beleidsuitgangspunt 

aangaande de ruimte-voor-ruimte regeling doorvertaald in de regels, deze luiden als 

volgt: 

 

Artikel 2.16 Ruimte-voor-ruimte regeling 

1. Een ruimtelijk plan voor een gebied, niet gelegen binnen het bestaand stedelijk 

gebied, kan voorzien in een ruimte-voor-ruimte regeling als in dat gebied 

voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig is. 

2. De ruimte-voor-ruimte regeling wordt vormgegeven met inachtneming van het 

volgende: 

a. toepassing van de regeling is alleen mogelijk voor agrarische bedrijfsbebouwing 

die op 2 juni 2010 al aanwezig was; 

b. de randvoorwaarde dat de sloopnorm voor 1 compensatiewoning tenminste 750 

m2 en tenminste 2.000 m2 voor maximaal 2 compensatiewoningen aan 

agrarisch bedrijfsbebouwing bedraagt; 
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c. een beperkte afwijking van de onder b genoemde randvoorwaarde is mogelijk 

mits sprake is van een extra kwaliteitsslag; 

d. in het ruimtelijk plan mag de mogelijkheid worden geboden tot het 

samenvoegen van agrarische bebouwing op meerdere percelen (saldering) om 

te kunnen komen tot de sloopnorm van 750 m2 of tot 2.000 m2; 

e. randvoorwaarden voor inpassing, omvang, inhoud en uiterlijk van de 

compensatiewoning worden vastgelegd; 

f. de randvoorwaarde dat bouw van een compensatiewoning niet plaatsvindt in 

gebieden die op kaart D3 (Natuurnetwerk Nederland) en/of kaart D11 (Beekdal 

en bergingsgebied) zijn aangeduid, tenzij de oorspronkelijke agrarische 

bedrijfsbebouwing wordt verwijderd in de betreffende gebieden. 

 

 

1. Een ruimtelijk plan voor een gebied, niet gelegen binnen het bestaand stedelijk 

gebied, kan voorzien in een ruimte-voor-ruimte regeling als in dat gebied 

voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig is. 

Het gebied is niet aangemerkt als ‘bestaand stedelijk gebied’. De regeling kan worden 

toegepast binnen de kaders van de provinciale regeling. Er is voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing aanwezig.  
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2. De ruimte-voor-ruimte regeling wordt vormgegeven met inachtneming van het 

volgende: 

a. toepassing van de regeling is alleen mogelijk voor agrarische 

bedrijfsbebouwing die op 2 juni 2010 al aanwezig was; 

Vanuit onderstaande luchtfoto uit 2005 blijkt al dat de bebouwing aanwezig was, er 

wordt voldaan aan genoemde voorwaarde. 

 

 
Luchtfoto uit 2005 

 

b. de randvoorwaarde dat de sloopnorm voor 1 compensatiewoning tenminste 

750 m2 en tenminste 2.000 m2 voor maximaal 2 compensatiewoningen aan 

agrarisch bedrijfsbebouwing bedraagt; 

Er wordt voor minsten 750 m2 gesloopt, er wordt voldaan aan genoemde voorwaarde. 

 

c. een beperkte afwijking van de onder b genoemde randvoorwaarde is 

mogelijk mits sprake is van een extra kwaliteitsslag; 

Deze is niet nodig omdat wordt voldaan aan de genoemde sloopnorm qua bebouwing. 

 

d. in het ruimtelijk plan mag de mogelijkheid worden geboden tot het 

samenvoegen van agrarische bebouwing op meerdere percelen (saldering) 

om te kunnen komen tot de sloopnorm van 750 m2 of tot 2.000 m2; 

Deze is niet nodig omdat wordt voldaan aan de genoemde sloopnorm qua bebouwing. 

 

e. randvoorwaarden voor inpassing, omvang, inhoud en uiterlijk van de 

compensatiewoning worden vastgelegd; 

Voor de locatie van de compensatiewoning is een erfinrichtingsplan opgesteld, zodat 
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het geheel op gedegen wijze zich zal voegen in het ter plaatse aanwezige landschap en 

bebouwingspatroon.  

 

f. de randvoorwaarde dat bouw van een compensatiewoning niet plaatsvindt 

in gebieden die als Natuurnetwerk Nederland en/of als Beekdal en 

bergingsgebied zijn aangeduid, tenzij de oorspronkelijke agrarische 

bedrijfsbebouwing wordt verwijderd in de betreffende gebieden. 

Op basis van onderstaande kaart is zichtbaar dat het gebied niet in een NNN gebied ligt 

en ook niet in een beekdal/bergingsgebied.   

 

 
Weergave NNN gebieden in het groen 
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Weergave beekdal en of bergingsgebied in het blauw 

 

 

3.2.2 Kernkwaliteiten plangebied 

Daarnaast is beoordeeld of er sprake is van zogeheten Kernkwaliteiten waarmee 

rekening dient te worden gehouden. Daartoe is gebruik gemaakt van de kaartenviewer 

behorend bij de Omgevingsvisie. In totaal zijn er 6 provinciale kernkwaliteiten die aan 

de orde kunnen zijn, te weten Aardkundige waarden, Rust, Natuur, Landschap, 

Cultuurhistorie en als laatste Archeologie. Voor dit plangebied geldt dat de 

kernkwaliteiten Landschap, Cultuurhistorie en Archeologie van belang zijn. Van de 

andere kernkwaliteiten is sprake van een dusdanig laag niveau dat er geen sprake is 

van een provinciale doorwerking.   

 

Kernkwaliteit Landschap 

Er is sprake van een kernkwaliteit Landschap, te weten Esdorpenlandschap. Hierna is 

dat zichtbaar gemaakt. 
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Voor het Esdorpenlandschap geldt dat van provinciaal belang is: 

• de essen: deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes zijn veelal 

omgeven met esrandbeplanting; 

 

Het provinciaal beleid is gericht op: 

• behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting; 

 

De woning met het bijgebouw vormt een eigen ensemble en zal ruimtelijk geen relatie 

kennen met de te behouden woning en schuren. De beoogde architectuur van de 

compensatiewoning is modern landelijk. (geen schuurwoning). Door te kiezen voor 

passende materialen die mooi verouderen wordt de woning een onderdeel van de 

beoogde natuurlijk omgeving van het esdorpenlandschap. 

 

Middels een forse aanplant van struweel wordt het erf meer onderdeel van de 

beplanting rondom de zandwinplas. Vanuit het LOP wordt een robuuste erfinrichting 

verwacht. Het bestaande erf wordt ingericht als (buiten-) bewegingsruimte. Daarbij zal 

het erf wel de agrarische verschijning behouden. Het is niet wenselijk om een te 

stedelijk of industrieel beeld te krijgen. Het erf is onderdeel van het buitengebied en zal 

ook deze landelijke verschijning moeten behouden. Deels komt dit tot uiting in de 

architectuur van de schuren en deels door de inrichting van het erf. 

 

Kernkwaliteit Cultuurhistorie  

Er is sprake van een kernkwaliteit Cultuurhistorie, hieronder is dit zichtbaar gemaakt. Er 

is sprake van het beschermingsniveau ‘eisen stellen’.  
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Gebieden waar de provincie eisen wil stellen kenmerken zich in het algemeen door 

grotere en meer planmatige ontwikkelingen. Bovendien zijn dit gebieden waar de 

cultuurhistorische samenhang zeer groot is. In deze gebieden wil de provincie de 

ontwikkelingen in de vanuit cultuurhistorie gewenste richting kunnen (bij-)sturen. 

 

Van de initiatiefnemer wordt verwacht dat de cultuurhistorische samenhang als dé 

drager voor nieuwe plannen wordt gebruikt. Ontwikkelingen bouwen voort op de 

bestaande cultuurhistorische samenhang. Als provincie bedingt zij daarbij vanaf het 

begin een plek in het planvormingsproces. Het zorgvuldig en verantwoord omgaan met 

de cultuurhistorische samenhang vormt het vertrekpunt van onze inzet. 

 

Ten behoeve van het plan is een inpassingsplan gemaakt waardoor er een 

woningbouwlocatie ontstaat die aansluiting vindt bij het ter plaatse aanwezige 

cultuurlandschap.  

 

Kernkwaliteit Archeologie 

Er is sprake van een kernkwaliteit Archeologie, te weten ‘verwachte archeologische 

waarden Drentse Aa gebied. In paragraaf 4.1 is uitvoerig ingegaan op het aspect 

archeologie. 
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3.3 Gemeentelijk beleid 

Ten aanzien van de regeling Ruimte voor Ruimte van de provincie zoekt de gemeente 

daar aansluiting bij. In paragraaf 3.2.1.1 zijn de provinciale voorwaarden behandeld.  

3.3.1 Wonen 

Op 27 augustus 2013 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo de Structuurvisie Wonen 

2013 vastgesteld. Hierin wordt de visie geschetst op het wonen in de gemeente 

Tynaarlo. De ambitie van de structuurvisie is om op basis van een goede marktanalyse 

de bestaande speerpunten van beleid te vertalen naar de huidige marktsituatie. 

Gestuurd wordt op het tot stand brengen van een evenwichtige toekomstbestendige 

woningvoorraad die tegemoet komt aan de woonbehoeften van de bevolking. 

Daarnaast moeten goede voorwaarden worden geboden voor het binden van jonge 

huishoudens voor een zo gemêleerd mogelijke bevolkingssamenstelling in dorpen en 

wijken.  

 

Tot slot moeten plannen bijdragen tot een goede (omgevings-) kwaliteit van woonwijken 

en dorpscentra met voorzieningen en een duurzame samenleving. 

 

Bij voorliggend plan sluit de gemeente zich voor wat betreft het kunnen toevoegen van 

een compensatiewoning aan bij de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte en is de 

bouw van de woning beleidsmatig te onderbouwen.  

3.3.2 Structuurvisie Archeologie 

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

welke wijze de gemeente Tynaarlo wil omgaan met het archeologisch erfgoed. De 

Structuurvisie Archeologie inventariseert de bekende en verwachte archeologische 

waarden en geeft invulling aan het ruimtelijke beleid. Het belangrijkste instrument 

daarbij zijn de bestemmingsplannen. In deze bestemmingsplannen zullen te 

beschermen zones worden aangewezen en van op maat gesneden bestemmingsregels 

voorzien. Paragraaf 4.1 gaat hierop in. 
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3.3.3 Structuurvisie Cultuurhistorie 

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie 

Cultuurhistorie 2014-2024 vastgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van 

cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het waarborgen van het erfgoed en de 

ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale boodschap: de gemeente 

wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit bewaken 

en de historische gelaagdheid in acht nemen. Paragraaf 4.3 gaat hierop in. 

3.3.4 Welstandsnota 

Op het moment van de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de 

compensatiewoningen zal er worden getoetst aan de welstandsnota en aan het 

beeldkwaliteitsplan. Ten aanzien van welstand bevindt het gebied zich in 

welstandsgebied 15, het zogenaamde ‘Essenlandschap’.  

 

Hierna volgen de welstandscriteria voor dit gebied: 

 

Ligging 

• Bestaande oriëntatie bebouwing handhaven 

• Nieuwe bebouwing, indien niet aan een rooilijn gebonden, in overeenstemming met 

plaatsing van bestaande bebouwing (tenzij conflicterend met omliggende 

bebouwing); 

• Bijgebouwen ondergeschikt in positie maar als onderdeel van een cluster van 

gebouwen 

 

Massa en vorm 

• De hoofdvorm van bestaande bebouwing is te handhaven 

• Nieuwe bebouwing met een dominerende, eenvoudige hoofdvorm 

• Kap is dominant in het beeld 

• Aan- en uitbouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdvorm 

• Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa 

 

Gevelopbouw 

• In overeenstemming met de kenmerken van de bestaande bebouwing 

• Gesloten, verticaal gelede gevelopbouw 

• Doorbrekingen van dakvlakken ondergeschikt aan het karakter van gesloten 

dakvlakken 

 

Detaillering 

• Bestaande detailleringen handhaven 

• Eenvoudige, materiaalgerichte detaillering 
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Materiaal en kleurgebruik 

• Gevelmetselwerk van baksteen in aardgebonden kleur (bruin- en roodachtig) 

eventueel in combinatie met donkere houten geveldelen 

• Houten gevels in donkere kleur 

• Voor agrarische bedrijfsgebouwen (stallen, schuren) zijn donker gecoate, metalen 

gevelbeplatingen toegestaan 

• Dakbedekking van bedrijfsgebouwen in donkere kleur, b.v. antracietkleurig 

• Bij bestaande bebouwing soort dakbedekking handhaven, nieuwbouw met pannen 

in donkere kleur, indien geglazuurd: mat 

• Indien dakpannen in de directe omgeving van het bouwplan niet aan de vorige 

voorwaarden voldoen, is het mogelijk de dakpannen te laten aansluiten bij de 

pannen in de directe omgeving om de eenheid te versterken. 

• Materiaal en kleuren van bijgebouwen onopvallend maar in overeenstemming met 

het hoofdgebouw. 
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4 Hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten 

Ruimtelijke plannen kunnen van invloed zijn op de omgeving. Anderzijds kan ook de 

zichtbare en soms niet zichtbare omgeving van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van 

de voorgenomen plannen. In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren beschreven. 

Daarnaast wordt per omgevingsfactor beoordeeld wat de invloed op het plan kan zijn. 

4.1 Archeologie 

In de toelichting moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd 

in relatie tot de wettelijke bepalingen (Wet op de archeologische monumentenzorg) en 

hoe met het oog op het noodzakelijk onderzoek met het aspect archeologie is 

omgegaan. Eventuele onderzoeksrapporten moeten als bijlage bij de toelichting worden 

gevoegd.  

 

 
 

Ter plaatse geldt de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologische verwachting 2’. Bij 

ruimtelijke (en daarmee gepaard gaande bode verstorende) ingrepen van meer dan 

1.000 m² en dieper dan 0,30 meter is onderzoek naar archeologie nodig.  

 

Getuige onderstaande weergave wordt de compensatiewoning gebouwd op grond die 

over deze bestemming beschikt, maar hierin zal de verstoring minder dan 1.000 m² 

groot zijn qua ingreep. Er is op basis hiervan geen onderzoek nodig.  
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4.2 Bodem 

In het bestemmingsplan dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van de bodem ter 

plaatse van het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor (Ministeriële regeling 

omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit 

bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend bodemonderzoek 

toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een locatie wordt de 

norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek).  

 

De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 

• een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist; 

• waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (1,5 of meer uren per dag) mensen 

kunnen verblijven; 

• die de grond raken; 

• waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing van niet-verblijfsruimte 

naar verblijfsruimte); 

• die niet naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk genoemd in het Besluit 

bouwwerken; 

• waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn; 

• die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de 

locatie onverdacht is. 

 

Er wordt straks voorzien in de bouw van een compensatiewoning. Een woning is aan te 

merken als een verblijfsruimte waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend verbleven 

kan worden. Er is een verkennend bodemonderzoek nodig. 

 

Door onderzoeksbureau Bodemvisie Milieu en Veiligheid is vervolgens een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Het bij het onderzoek behorende rapport is als bijlage bij 

dit bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen de bevindingen van het uitgevoerde 

onderzoek.   
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In de grond ter plaatse van de nieuw te bouwen woning is voor PAK lokaal een lichte 

verontreiniging aangetoond. In de grond ter plaatse van het aan te leggen erfbos zijn 

geen verontreinigingen gemeten. Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt, dat 

ter plaatse van de nieuwbouwlocatie en het aan te leggen erfbos een licht verhoogde 

concentratie met barium is aangetoond. Hiervan wordt verwacht dat deze een 

natuurlijke oorsprong hebben. 

 

Algehele conclusie 

De analyseresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend 

onderzoek. Op basis van de onderzoeksresultaten worden, vanuit milieu hygiënisch 

oogpunt, geen belemmeringen verwacht ten aanzien de voorgenomen ontwikkelingen 

op het perceel. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat rekening gehouden dient te worden gehouden 

met het gegeven, dat bij eventuele toekomstige grondwerkzaamheden mogelijk 

aanvullende analyses noodzakelijk zijn en de grond mogelijk niet zonder restricties 

buiten de locatie kan worden toegepast. Het Besluit Bodemkwaliteit zal dan van kracht 

kunnen worden. 

4.3 Cultuurhistorie 

Modernisering Monumentenwet (MoMo)/Wijziging Bro 

Per 1 januari 2012 is de wijziging van het Bro in werking getreden die een verplichting 

inhoudt om in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving op te nemen 

van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in 

de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

 

Wat zijn cultuurhistorische waarden? De Memorie van Toelichting bij het Besluit 

ruimtelijke ordening zegt met betrekking tot artikel 3.1.6 het volgende: 

 

"Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, 

objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van 

onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In 

veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of 

gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Deze 

cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of 

gezicht aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, 

inrichten en gebruiken" 

 

Het begrip cultuurhistorie heeft drie aspecten: 

1. Historische (stede)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg; bijvoorbeeld 

kastelen, kerken, oude boerderijen of landhuizen, maar ook stedenbouwkundige 

elementen als beschermde stads- of dorpsgezichten; 

2. Archeologie; sporen en vondsten van menselijk handelen in het verleden in de 

bodem zijn achtergebleven, bijvoorbeeld potscherven, resten van voedselbereiding, 

graven, maar ook verkleuringen in de grond die duiden op bewoning of 

infrastructuur. Een verzamelterm hiervoor is 'archeologische waarden'. Alle 

archeologische waarden bij elkaar zijn het 'bodemarchief'. Deze sporen kunnen zich 

ook onder water bevinden zoals bijvoorbeeld verdronken nederzettingen of 

scheepswrakken; 
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3. Cultuurlandschap/historische geografie: alle landschappelijke elementen die het 

gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld 

verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen. 
 

Ter plaatse is de bestaande boerderij of het erf niet als karakteristiek aangeduid. Er is 

geen belemmering voor eventuele cultuurhistorische waarden op perceelsniveau.  

4.4 Ecologie 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is in werking getreden op 1 januari 2017. Deze wet 

vervangt de volgende drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 

(gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet 

(houtopstanden). De provincie is bij de Wnb het bevoegd gezag voor de toetsing van 

werkzaamheden en handelingen bij Natura 2000-gebieden en dier- en plantensoorten. 

Het Rijk blijft bevoegd gezag bij ruimtelijke ingrepen met grote nationale belangen.  

Voor gemeenten geldt dat zij het bevoegd gezag zijn voor omgevingsvergunningen. 

 

In het bestemmingsplan dient rekening te worden gehouden met Europese en nationale 

wetgeving en beleid ten aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid 

gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. 

4.4.1 Gebiedsbescherming 

4.4.1.1 Natura 2000 

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 vergunningplichtig. Relevant 

daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als 

activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een 

Natura 2000-gebied. Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen voor soorten 

en vegetatietypen opgesteld. 

 

Het plangebied is geen onderdeel van het netwerk Natura 2000. Het dichtstbij zijnde 

Natura 2000-gebied is het Natura 2000-gebied Drentsche Aa op circa 600 meter 

afstand.  
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4.4.1.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) - voorheen Ecologische Hoofdstructuur - is een 

samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke 

natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. Ten aanzien van 

ontwikkelingen binnen het NNN geldt het 'nee, tenzij-principe'. Het NNN is als 

beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn 

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

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

uitgewerkt in de Provinciale Omgevingsvisie en de bijbehorende Provinciale 

Omgevingsverordening. Op de kaart weergegeven op de volgende bladzijde is 

weergegeven of er zich in of in de nabijheid van het plangebied NNN gebieden 

bevinden. 
 

 
 

De onderzochte locatie ligt niet in het NNN-gebied zelf. Nabij het plangebied zijn wel 

NNN-gebieden gelegen op circa 600 meter afstand  Er is geen onderzoek nodig naar de 

invloed van het plan op het NNN zelf.  

4.4.2 Soortenbescherming 

Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming 

van soorten.  

 

De bescherming is opgedeeld in vijf categorieën met soorten: 

1. Vogels met jaarrond beschermde nesten; 

2. Overige vogels; 

3. Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) 

en Bonn (bijlage I); 

4. Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn en waarvoor 

provinciaal geen vrijstelling geldt; 

5. Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, maar waarvoor 

provinciaal wel een vrijstelling geldt. 

 



 

 

Gemeente Tynaarlo Blad 28 van 42 

Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte, Parallelweg 9 Februari 2022 

 Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.1730.BPParallelweg9Ty-0401  

Toelichting  

 

Van belang is om na te gaan in hoeverre er sprake is of kan zijn van één of meerdere 

van de bovengenoemde ‘verboden activiteiten’.  Er wordt voormalige agrarische 

bebouwing gesloopt. Er is daarom een ecologische QuickScan nodig. 

 

Door onderzoeksbureau Alcedo Natuurprojecten is vervolgens een ecologische 

QuickScan uitgevoerd. Het bij het onderzoek behorende rapport is als bijlage bij dit 

bestemmingsplan gevoegd.  

 

Op basis van het onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

• Op de onderzochte locatie kan worden uitgesloten dat er jaarrond beschermde 

nestplaatsen van vogels aanwezig zijn; 

• Op de onderzochte locatie kan worden uitgesloten dat er vaste verblijfplaatsen 

zoals holen en burchten van grondgebonden zoogdieren aanwezig zijn; 

• Op de onderzochte locatie kan worden uitgesloten dat er vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen aanwezig zijn; 

• De onderzochte locatie is geen belangrijk foerageerbied voor vleermuizen en 

vervult ook geen onmisbaar onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen; 

• De onderzochte locatie grenst niet aan of ligt niet in Natuurnetwerk Nederland en 

de geplande werkzaamheden zijn niet van dien aard dat de kernwaarden van het 

NNN zullen worden aangetast; 

• De onderzochte locatie ligt op circa 600 meter afstand van N2000 gebied, maar de 

aard van de geplande werkzaamheden is niet van dien aard dat de kernwaarden 

van N2000 kunnen worden aangetast. 

 

Op basis van het onderzoek wordt het volgende geadviseerd: 

• Richt de nieuwbouw in op een natuur-inclusieve wijze. Dat wil zeggen: integreer 

huismussen- en vleermuiskasten in de spouwmuur. Informatie hierover is te vinden 

op www.vivara-pro.nl; 

• Gebruik voor de beplanting rondom de nieuwbouw inheems bosplantsoen. 

Informatie hierover en plantgoed is te vinden op www.arborealis.nl 

4.4.3 Stikstofdepositie 

Woningbouwplannen of vergelijkbare projecten kunnen leiden tot een toename van de 

stikstofdepositie ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in een Natura 2000-

gebied. Deze toename van de stikstofdepositie kan het gevolg zijn van 

bouwwerkzaamheden in de aanlegfase (bijvoorbeeld als gevolg van de aanvoer van 

bouwmaterialen naar en grondverzet op de bouwplaats) en de gebruiksfase.  

 

Ten behoeve van het plan is een Aerius – berekening uitgevoerd. De gehele berekening 

en de bijbehorende toelichting zijn als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Hierna 

volgt het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Gelet op de beperkte omvang , de aard van het project en de depositieberekening kan 

geconcludeerd worden dat het plan niet zal leiden tot een toename van de 

stikstofdepositie in de kritische gebieden en dat het daarom duidelijk is dat deze in 

redelijkheid, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de 

kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied niet 

kunnen verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten 

waarvoor dat gebied is aangewezen. Ofwel: het is voldoende duidelijk dat de toename 

van stikstofdepositie op gebieden waarvan de kritische depositiewaarde wordt 
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overschreden ten hoogste 0,00 mol/hectare/jaar is. Er is sprake van een uitvoerbaar 

initiatief in het kader van de Wet natuurbescherming. 

4.5 Fysieke en externe veiligheid 

Het aspect externe veiligheid bestaat uit verschillende onderdelen. Externe veiligheid 

gaat onder andere over buisleidingen (geregeld in het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen), het transport van gevaarlijke stoffen over bepaalde transportassen 

(geregeld in het Besluit externe veiligheid transportroutes), de opslag van explosieven 

(geregeld in het Bestluit algemene regels ruimtelijke ordening) en het Bevi. Het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen richt zich primair op inrichtingen zoals bedoeld in de Wet 

milieubeheer. In artikel 2, lid 1 van het Bevi staan de inrichtingen genoemd waarop het 

besluit van toepassing is. 

 

Onderstaand is weergave gedaan van de risicokaart ter plaatse van het plangebied en 

omgeving.  

 

 

4.5.1.1 Bevi-inrichtingen binnen het plangebied 

Binnen het plangebied zelf bevinden zich geen Bevi-inrichtingen. 

4.5.1.2 Bevi-inrichtingen buiten het plangebied 

Nabij het plangebied bevinden zich geen Bevi-bedrijven die invloed hebben op de 

planlocatie. De propaantank op Camping ’t Veenmeer ligt op ca. 240 meter. Het 

invloedsgebied blijft hiermee buiten het plangebied. Externe veiligheid speelt hier geen 

rol.  

4.5.1.3 Buisleidingen 

Op ca. 400 meter ten noorden van het plangebied lopen 2 hogedruk 

aardgastransportleidingen van de NAM. Het plangebied ligt tussen de 1% en 100% 

letaliteitszone van beide gasleidingen. Omdat de compensatiewoning (worst case 4 
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personen) buiten de 100% letaliteitszone (invloedsgebied van beide gasleidingen) ligt 

zal er geen toename plaatsvinden van het groepsrisico en kan verantwoording van het 

groepsrisico achterwege blijven.  

4.5.1.4 Route gevaarlijke stoffen 

In de directe nabijheid van het plangebied bevindt zich de spoorlijn Zwolle – Groningen, 

waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het aspect externe veiligheid 

moet worden beoordeeld wanneer een ruimtelijke ontwikkeling binnen 200 meter vanaf 

een transportroute met gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Daarvan is hier sprake. 

 

De compensatiewoning valt binnen de 100% letaliteitszone (100 meter) van het spoor 

en ook binnen het invloedsgebied  (200 meter) van het spoor. Echter zal ook in dit geval 

geen sprake zijn van een toename van de hoogte van het groepsrisico en kan 

verantwoording van het groepsrisico achterwege blijven. 

 

Palsbrandaandachtsgebied 

Voor de nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de ligging van het 

plasbrandaandachtsgebied (PAG) van het spoorvervoer. Het PAG bedraagt 30 meter 

vanaf de buitenste spoorstaaf, waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Wanneer 

binnen deze afstand nieuwbouw plaatsvindt gelden op grond van het Bouwbesluit 

aanvullende brandveiligheidsmaatregelen voor de gevels die binnen het PAG worden 

gebouw. Deze brandveiligheidsmaatregelen hebben betrekking op een mogelijke brand 

van buitenaf, als gevolg van een plasbrand van brandbare vloeistoffen die in de 

ketelwagons worden vervoerd. De compensatiewoning ligt ruim buiten het PAG. Dit 

houdt in dat er geen rekening met het PAG hoeft te worden gehouden.  

4.5.1.5 Hoogspanningsleidingen 

Er bevinden zich geen hoogspanningsmasten in de nabijheid van het plangebied. 

4.5.2 Conclusie 

Er is geen belemmering vanuit het aspect externe veiligheid aanwezig.  

 

Vanuit de RUD is de paragraaf over externe veiligheid beoordeeld. Het adviesdocument 

is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. De RUD heeft aangegeven dat het 

aspect externe veiligheid geen knelpunt vormt voor het ruimtelijk plan.  

4.6 Geluid 

De eventuele verplichting tot uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in 

de Wet geluidhinder (Wgh). De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de 

toelaatbaarheid van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, 

industrielawaai en luchtvaartlawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 

moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een 

bestemmingsplan, indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een 

geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron 

mogelijk maakt. Een eventueel akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke 

voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke 

maatregelen nodig zijn om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 
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In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones. 

Uitzondering hierop zijn wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt en 

wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied. 

 

Op de Parallelweg mag harder dan 50 km/uur worden gereden, zodat er vanuit het 

wettelijke kader vanuit de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek nodig is. Tevens 

is er sprake van de spoorlijn Zwolle – Groningen.  

 

Door onderzoeksbureau Geluidmeesters BV is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. 

Het bij het onderzoek behorende rapport is als bijlage bij het bestemmingsplan 

gevoegd. Hierna volgen de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. 

 

De te realiseren woning ligt binnen het wettelijk gezoneerde railverkeerstraject Assen – 

Groningen. Uit de resultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 53 dB Lden wordt 

overschreden. Wel wordt voldaan aan de (ontheffingswaarde) van ten hoogste 68 dB 

Lden. Redelijkerwijs zijn er geen doelmatige en/of effectieve maatregelen in de vorm 

van bron en overdracht mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de 

voorkeursgrenswaarde. Het bevoegd gezag dient dan ook verzocht te worden een 

hogere waarde van 65 dB Lden vast te stellen.  

 

Op de Parallelweg rijdt uitsluitend bestemmingsverkeer en gaat uiteindelijk over in een 

(onverharde) weg. De te realiseren woning is de laatste woning aan de weg waardoor 

het verkeer zeer minimaal is en ten opzichte van het spoor akoestisch niet relevant. Het 

wegverkeer is  dan ook niet nader beschouwd.   

 

De woning wordt op een afstand van circa 30 meter van de naastgelegen inrichting 

(sportboerderij MV Moves) gerealiseerd. Daarmee wordt voldaan aan de richtafstand 

van 30 meter in gemengd gebied uit de VNG publicatie bedrijven en milieuzonering op 

basis van het omgevingstype ‘gemengd gebied’. In het ruimtelijk kader is aanvullend 

akoestisch onderzoek naar deze inrichting dan ook niet noodzakelijk. 

4.7 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wet milieubeheer in 

werking getreden. Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL).  

 

Projecten die ‘niet in betekende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 

hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de 

AMvB-nibm zijn de criteria vastgelegd om te kunnen beoordelen of voor een project 

sprake is van nibm.  

 

Zo is een project waarbij in totaal 1.500 woningen aan één ontsluitingsweg worden 

gebouwd nog aangemerkt als een Nibm-project. Voorliggend project blijft ruimschoots 

onder deze drempelnorm. Nader onderzoek naar luchtkwaliteit is niet nodig.. 
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4.8 M.e.r-beoordeling 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 

een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 

aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 

plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure (wijzigingsplanprocedure), of 

een milieuvergunningsprocedure.  

 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 

Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 

plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 

parkeerterreinen): indien: 
- De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare en groter dan 

2000 woningen betreft. 
 

Qua aard, omvang en ligging is voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te stellen aan de 

betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.  

 

Echter in juli 2017 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. Daardoor 

is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D noodzakelijk, zelfs 

al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde gelegen. 

 

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

en die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije m.e.r.-

beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden: 

➢ Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.-

beoordeling noodzakelijk; 

➢ Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 

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

m.e.r. 

 

In bijlage III van de EU-richtlijn m.e.r staan de criteria genoemd waarnaar moet worden 

gekeken bij de beoordeling. Het algemene uitgangspunt bij een dergelijke beoordeling 

is dat er geen MER hoeft worden opgesteld, tenzij er sprake is van bijzondere 

omstandigheden. Deze bijzondere omstandigheden kunnen betrekking hebben op: 

1. de kenmerken van het project; 

2. de plaats van het project; 

3. de kenmerken van het potentiële effect. 

 

In de volgende tabel is opgesomd of er sprake is van significante nadelige invloed op 

het milieu.  

 

Archeologie Het initiatief valt binnen de grenswaarden van de 

dubbelbestemming Archeologie 2 en vormt hiermee 

geen belemmering/ noodzaak voor onderzoek.  

Bodem Het aspect bodem is onderzocht. De bodem is 

geschikt voor de beoogde woonfunctie.  

Externe veiligheid Het aspect Externe veiligheid is niet belemmerd voor 

het planvoornemen.   
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Ecologie Vanuit het uitgevoerde ecologische onderzoek is 

gebleken dat het plan uitvoerbaar is vanuit het aspect 

ecologie.  

Geluid Er is een ontheffing hogere grenswaarde benodigd 

van 65 dB daarmee is het plan uitvoerbaar vanuit het 

aspect geluid.  

Milieuhinder Het plan leidt niet tot wederzijdse milieuhinder van en 

naar de omgeving.  

Luchtkwaliteit Het project is aan te merken als Nibm, hetgeen 

betekent dat er geen nadelige invloed is op de 

luchtkwaliteit. 

Water Met de gegeven adviezen gaat rekening worden 

gehouden. Er is geen watercompensatie nodig.  

 

Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4 – Omgevingsfactoren – is inzichtelijk 

gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. 

Verder hebben de locatie en de omgeving verder geen bijzondere kenmerken die 

geschaad worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn verder geen 

negatieve effecten te verwachten, zodat op basis hiervan verder kan worden afgezien 

van het verrichten van een verdergaande (vorm)vrije m.e.r.-beoordeling. 

4.9 Milieu(hinder) 

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel 

bedrijven. Er dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel milieu 

hygiënisch inpasbaar is. Daartoe is beoordeeld hoe het bestemmingsplan zich verhoudt 

tot hetgeen is verwoord in de VNG-Reeks ‘Bedrijven en Milieuzonering’ en is daaraan 

getoetst en gemotiveerd.  

 

De (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering 2009”, uitgegeven door de Vereniging 

Nederlandse gemeenten, geeft weer wat de richtafstanden zijn voor milieubelastende 

activiteiten. In deze publicatie worden de indicatieve richtafstanden gegeven voor de 

vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. 

 

Bij het bepalen van de richtafstanden wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

- het betreft gemiddeld moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke 

productieprocessen en voorzieningen; 

- de richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstypen ‘rustige woonwijk’ 

en ‘rustig buitengebied’; 

- de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de 

bedrijfsactiviteiten; 

- bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten kunnen 

deze activiteiten desgewenst als afzonderlijk te zoneren activiteiten worden 

beschouwd, bijvoorbeeld bij de ligging van de activiteit binnen zones met een 

verschillende milieucategorie. 

 

De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde 

afstandseisen. Ze moeten daarom gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat 

geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Het is aan te bevelen deze 

afwijkingen te benoemen en te motiveren. 
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Van belang is om na te gaan welke functies of bedrijven zich rondom het plangebied 

bevinden. Hierna volgt een weergave vanuit het bestemmingsplan waarbij de diverse 

bestemmingen rondom het plangebied zichtbaar zijn en wetend dat er nog een 

compensatiewoning wordt gebouwd op het perceel.   
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Rondom het plangebied bevinden zich aan de zuidkant en westkant een tweetal 

woonbestemmingen. Aan de noord- en noordoostkant bevindt zich een bestemming 

Bedrijf – Zandwinning en naar het zuiden, gelegen aan de zuidkant van de 

woonbestemming, een bestemming Recreatie.   

 

Naar de woonbestemmingen toe is er onderling geen sprake van milieuhinder.  

4.10 Watertoets 

Ten behoeve van het plan is op 28 september 2021 de watertoets uitgevoerd. Het 

plangebied bevindt zich binnen het beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa’s.  

 

Via de digitale watertoets is het Waterschap op de hoogte gesteld van dit plan. De 

aanmelding heeft ertoe geleid dat er eigendommen van het waterschap en/of 

belangen in het watersysteem zijn geraakt. De normale procedure wordt doorlopen. 

Dit houdt in dat het waterschap een maatwerk wateradvies levert, in de vorm van 

de uitgangspuntennotitie. 

 

Het initiatief voor de sloop van de gebouwen en verhardingen brengt een vermindering 

van 2.000 m² ontstening met zich mee. Het nieuwe initiatief voor de compensatiewoning 

levert een toename van ca. 400 m² aan bebouwing en verharding op. Het netto 

resultaat is een vermindering van ca. 1.600 m² aan bebouwing en bestrating. Er is geen 

watercompensatie nodig.  

 

Verder liggen er binnen het plangebied een aantal watergangen, waaronder een 

schouwsloot. Als gevolg van de uitvoering van het plan vinden er geen wijzigingen 

plaats aan de aanwezige watergangen. 

 

Vanuit de uitgevoerde watertoets is verder naar voren gekomen dat er in het plangebied 

rioolpersleidingen en/of rioolgemalen aanwezig zouden zijn. Het waterschap heeft 

daarover aangegeven dat deze, in tegenstelling tot hetgeen vanuit de watertoets was 

aangegeven, niet aanwezig zijn binnen het plangebied. 

 

Huishoudelijk afvalwater dient bij voorkeur te lozen op een vuilwaterriool. Alle woningen 

in de directe omgeving zijn ook aangesloten op het vuilwaterriool. Bij de bouw van een 

nieuwe woning moet rekening worden gehouden met kosten zoals voor de aanleg van 

nutsvoorzieningen en afvoer van afvalwater. De gemeente stelt de aanvrager/eigenaar 

hier dan ook tijdig van in kennis. De gemeente heeft de zorgplicht om het stedelijk 

afvalwater in te zamelen en te transporteren. De kosten voor de aanleg van riolering 

brengt de gemeente bij de nieuwe eigenaar/project ontwikkelaar in rekening. Dit maakt 

vaak onderdeel uit van de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit. 

 

In plaats van het aanleggen van een rioolstelsel voor inzameling van stedelijk 

afvalwater kan de gemeente ook een alternatief bieden. Bijvoorbeeld door het 

gebruiken van kleine zuiveringen, zoals een IBA. Waarschijnlijk zullen de kosten dan 

iets lager uitvallen. Maar het is in eerste instantie aan de gemeente om hier eventueel 

gezamenlijk met de initiatiefnemer een beslissing in te nemen. De lozing zal dan bij 

voorkeur plaatsvinden op ruim oppervlaktewater, omdat er anders af en toe 

geuroverlast kan ontstaan. 
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Verder zal er zo weinig als mogelijk is gebruik worden gemaakt van uitlogende 

materialen. En ten aanzien van schoon hemelwater kan worden aangegeven dat deze 

wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

4.11 Trillinghinder 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de kans op trillinghinder 

afgewogen, ten aanzien van de spoorlijn Groningen‐Assen gelegen in de directe 

nabijheid van het plangebied. Er is daartoe een QuickScan (zie bijlage 8) uitgevoerd 

waarin wordt ingegaan op de kans dat trillinghinder zich voor gaat doen ten aanzien van 

de te bouwen woning. Relevante aspecten zijn de bodemgesteldheid, de planinvulling, 

het treinbeeld en de bouwwijze. Op basis van deze aspecten wordt een inschatting 

gemaakt op de kans op trillinghinder: 

Voor de locatie aan de Parallelweg 9 geldt dat de bodem bestaat uit 

veldpodzolgronden, lemig fijn zand (dinoloket.nl). De bodemopbouw heeft invloed op de 

overdracht van trillingen. Zandgronden kunnen trillingen over een grotere afstand 

doorgeven. Tevens bevinden zich twee greppels tussen het spoor en de bouwkavel 

welke tot reductie van trillingen kunnen leiden. 

 

De woning wordt op 60 meter afstand van het spoor gebouwd. Er bevinden zich in de 

directe omgeving woningen op een kortere afstand van het spoor. Aangezien er geen 

klachten over trillinghinder in de naastgelegen woningen bekend zijn, is het niet 

aannemelijk dat voor dit project zich klachten voor zullen doen. 

 

De afstand tot het spoor is dermate groot dat er niet op voorhand trillingonderzoek 

gevraagd zal worden. 

 

Op het traject Groningen‐Assen vindt zowel passagiersvervoer als goederenvervoer 

plaats. Op basis van de QuickScan is de locatie met name gevoelig voor 

goederenvervoer. Het traject Groningen‐Assen wordt echter weinig intensief gebruikt 

t.a.v. goederenvervoer. 

 

De bouwwijze heeft eveneens invloed op de kans op trillinghinder. Afhankelijk van de 

bouwwijze zoals bij lichte bouwconstructies (bijv. houtskeletbouw) kan de kans op 

trillinghinder worden vergroot. Voor de te bouwen nieuwbouwwoning wordt echter 

uitgaan van een normale fundering, waar kansen op trillinghinder klein blijven. 

Daarnaast zullen de aanbevelingen uit de QuickScan meegenomen kunnen worden bij 

het uitwerken van een bouwplan. 

 

Conclusie 

Hoewel het risico op trillinghinder niet geheel kan worden uitgesloten is de kans dat zich 

op een afstand van 60 meter van het spoor trillingen in een hinderlijke vorm voordoen 

klein. Woningen in de directe omgeving bevinden zich dichter aan het spoor (circa 30 

meter) met geen noemenswaardige overlast. 

 

Nieuwbouwwoningen worden over het algemeen goed gefundeerd met een zwaardere 

bouwwijze, waarmee kansen op trillinghinder verder worden gereduceerd. Op basis 

hiervan is de kans op trillinghinder dermate klein dat het risico aanvaardbaar wordt 

geacht, met in acht neming van de verdere aanbevelingen uit de QuickScan. 
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5 Hoofdstuk 5 Economische uitvoerbaarheid 

De kosten die gemoeid zijn met het opstellen van het bestemmingsplan zijn voor 

rekening van initiatiefnemers. Tevens is tussen de gemeente en de initiatiefnemer een 

planschade-afwentelingsovereenkomst gesloten. 
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6 Hoofdstuk 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In deze paragraaf worden, wanneer deze beschikbaar zijn en indien noodzakelijk, de 

resultaten van het overleg op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 

uiteengezet. Ook de resultaten van de inspraak dan wel ter visie legging worden hier 

uiteengezet wanneer deze beschikbaar is. 

 

Vooroverleg 

Op 22 april 2021 heeft initiatiefnemer een principebesluit ontvangen voor de Ruimte 

voor Ruimte-regeling aan de Parallelweg 9 te Tynaarlo. Het college van B&W heeft 

hierin aangegeven in principe akkoord te gaan met het plan voor de sloop van ca. 1.000 

m² aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de voorgestelde en de 

voorgestelde compensatiewoning. 

 

Vanuit de provincie is aangegeven dat ingestemd kan worden met het voorontwerp-

bestemmingsplan. Het waterschap heeft verzocht   

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 4 januari 2022 gedurende zes 

weken ter inzage gelegen. Er is 1 zienswijze ingediend.  
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7 Hoofdstuk 7 Juridische vormgeving 

7.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 

binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden 

vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de op 1 juli 2008 in werking getreden 

Wet ruimtelijke ordening, en door het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening en 

de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, zoals deze per 1 oktober 2012 in 

werking is getreden. De verbeelding dient in samenhang met de planregels te worden 

gelezen. 

 

In de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke ordening 

(hierna Bro) heeft het bestemmingsplan een belangrijke rol als normstellend instrument 

voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, provincies en het rijk. In de ministeriële 

Regeling standaarden ruimtelijke ordening (hierna Rsro) is vastgelegd dat de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP2012) de norm is voor de 

vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP2012 zijn ook het 

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (hierna IMRO2012) en de Standaard 

Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (hierna STRI2012) normerend bij het 

vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. 

 

Conform Wro en Bro wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting 

in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. 

Daarnaast kent de Wro een papieren versie van (hetzelfde) bestemmingsplan. 

Indien de inhoud van digitale stukken tot een andere uitleg leidt dan de stukken op 

papier, dan is de digitale inhoud beslissend. Het bestemmingsplan is daarmee een 

digitaal juridisch authentiek document. De informatie die is vastgelegd in het plan moet 

in elektronische vorm volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale 

verbeelding genoemd. 

 

De SVBP2012 geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale 

verbeelding van het bestemmingsplan. De standaard heeft geen betrekking op de 

toelichting van het bestemmingsplan. Er worden geen normen gesteld omtrent de 

vormgeving en inrichting van de analoge weergave van het bestemmingsplan. De 

SVBP2012 heeft ook geen betrekking op de totstandkoming van de inhoud van een 

bestemmingsplan. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag. In de 

SVBP2012 is wel aangegeven hoe de inhoud van een bestemmingsplan digitaal 

moet worden weergegeven. 

 

De SVBP2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het 

bestemmingsplan. De verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan zijn 

opgesteld conform deze standaarden. 

7.2 Toelichting 

De informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig 

toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd. 

De digitale verbeelding is de verbeelding van het bestemmingsplan in een interactieve 

raadpleegomgeving, waarin alle relevante bestemmingsplaninformatie wordt getoond: 

de combinatie van (plan)kaart en regels met de toelichting. 
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Een raadpleger van het bestemmingsplan moet alle relevante 

bestemmingsplaninformatie op eenvoudige wijze voor ogen kunnen krijgen. De 

relevante bestemmingsplaninformatie heeft betrekking op de bestemmingen, 

dubbelbestemmingen en aanduidingen met bijbehorende regels in het 

bestemmingsplan. Voor zowel bestemmingen als aanduidingen geldt, dat deze zonder 

interactie zichtbaar moeten zijn in de digitale verbeelding. Uit interactie met de digitale 

verbeelding blijkt dan de inhoud van de bestemming en/of aanduiding. 

7.3 Toelichting op de planregels 

De inrichting van de planregels is deels voorgeschreven door de SVBP2012. De 

groepering van de planregels, de naamgeving van een aantal planregels en zelf de 

inrichting van bestemmingen is deels bepaald door de ministeriële regeling. Een aantal 

planregels is zelfs geheel voorgeschreven: het overgangsrecht, de anti-dubbeltelregel 

en de slotregel. De regels zijn standaard ingedeeld in vier hoofdstukken. Bij elke 

planregel (elk artikel) wordt hieronder een nadere toelichting gegeven. 

 

Toelichting Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

 

Artikel 1 : Begrippen 

De begripsbepalingen in artikel 1 zijn noodzakelijk bij de interpretatie van de regels. In 

dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. De 

begrippen die hierin zijn opgenomen zijn terug te vinden in de bestemmingsbepalingen. 

Bij de toetsing aan het bestemmingsplan wordt uitgegaan van de in dit artikel aan de 

betreffende begrippen toegekende betekenis. Voor zover geen begrippen zijn 

gedefinieerd wordt aangesloten bij het normaal spraakgebruik. 

Met uitzondering van de eerste twee begrippen (plan en bestemmingsplan) zijn de 

begrippen alfabetisch gerangschikt. De begrippen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op 

vaste jurisprudentie. In de loop der tijd hebben de meeste begrippen zich ontwikkeld tot 

een standaard, waarvan ook in dit bestemmingsplan gebruik is gemaakt.  

 

Artikel 2 : Wijze van meten 

De bepalingen over de wijze van meten zijn in artikel 2 opgenomen. Dit artikel geeft aan 

hoe de hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht genomen dienen te worden, 

gemeten moeten worden.  

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

 

Artikel 3 : Groen 

De op de verbeelding voor "Groen" aangewezen gronden zijn bestemd voor openbare 

groenvoorziening, bos, (erf)toegangswegen, fietsstroken, voetpaden, voorziening ten 

behoeve van de waterhuishouding en nutsvoorzieningen. Binnen de bestemming groen 

is geen bouwmogelijkheid opgenomen.  

 

Artikel 4 : Wonen 

Binnen dit artikel zijn de bouwregels opgenomen voor de te bouwen woningen.  

 

Artikel 5 : Waarde – Archeologie 2 

De waarde-archeologie bestemmingen zijn afgestemd op de beleidsadvieskaart 

van de gemeente. De archeologische verwachtingskaart is onderverdeeld in een 

aantal categorieën. Aan elke categorie zijn bepaalde beleidsadviezen gekoppeld. 
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Deze beleidsadviezen zijn ‘vertaald’ in de waarde-archeologie bestemmingen in 

dit bestemmingsplan. 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels 

 

Artikel 6 : Anti-dubbeltelbepaling 

Deze regel is geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (in artikel 

3.2.4 Bro). Deze standaardbepaling strekt ertoe te voorkomen dat van ruimte die in een 

bestemmingsplan voor de realisering van een bepaald gebruik of functie mogelijk is 

gemaakt, na realisering daarvan, ten gevolge van feitelijke functie- of 

gebruiksverandering van het gerealiseerde, nogmaals zou kunnen worden gebruik 

gemaakt. 

 

Artikel 7 : Algemene gebruiksregels 

In deze regels wordt expliciet weergegeven welk gebruik van gronden en gebouwen in 

strijd is met het bestemmingsplan. 

 

Artikel 8 : Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel zijn de algemene afwijkingsregels geformuleerd en is zichtbaar met welke 

afwijkingen binnen het plan het bevoegd gezag, onder genoemde voorwaarden, mee 

wenst te werken aan (kleinschalige) afwijkingen van het bestemmingsplan. 

 

Artikel 9 : Overige regels 

In de Overige regels is een uitsluiting van het gebruik als seksinrichting en een 

afstemmingsregel met de Wet natuurbescherming opgenomen. In verband met het 

schrappen van artikel 9, lid 2 van de Woningwet geldt voor bestemmingsplannen die na 

29 november 2014 worden vastgesteld dat voor de parkeernormen niet langer kan 

worden teruggevallen op de Bouwverordening. In de Overige regels is daarom nu een 

regeling voor het parkeren opgenomen die is geënt op de regeling zoals die in de 

Bouwverordening stond. 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 

 

Artikel 10 : Overgangsrecht 

Deze regels zijn geheel voorgeschreven door het Besluit ruimtelijke ordening (artikelen 

3.2.1 en 3.2.2 Bro). Omdat een bestemmingsplan elke tien jaar moet worden herzien, 

betreffen de meeste bestemmingsplannen gebieden die reeds in gebruik en ingericht 

zijn. Een bestemmingsplan kan ruimte bieden voor ontwikkelingen en daarom soms 

ander gebruik en/of bebouwing toelaten dan er in werkelijkheid in het gebied aanwezig 

is. Bestaande rechten worden beschermd met overgangsrecht. Er is overgangsrecht 

voor bouwwerken en overgangsrecht voor gebruik van de gronden en bouwwerken. 

 

Artikel 11 : Slotregel 

Deze regel is geheel voorgeschreven door de Ministeriële regeling Standaard 

Vergelijkbare BestemmingsPlannen. Deze regel geeft aan hoe de planregels van dit 

plan kunnen worden aangehaald. Hiermee wordt de naam van het bestemmingsplan 

vastgelegd. Voor de digitale uitwisseling van plannen krijgt elk plan ook een unieke 

code van letters en cijfers. 



 

 

Gemeente Tynaarlo Blad 42 van 42 

Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte, Parallelweg 9 Februari 2022 

 Versie 01 

 

   

 

  

 

NL.IMRO.1730.BPParallelweg9Ty-0401  

Toelichting  

 

  

 

 

Projectgegevens   

Project    : Parallelweg 9 Tynaarlo 

Projectnummer   : RB 10.562 

IMRO   : NL.IMRO.1730.BPParallelweg9Ty-0401 

Versie    : 01 

Datum    : Februari 2022 

 

 

RooBeek Advies 

Nautilusstraat 7b 

7821 AG Emmen 

H. de Roo & M.Beek 

 

www.roobeek-advies.nl 

 

 

 

http://www.roobeek-advies.nl/


 

 

 

 

  

  

Titel: Akoestisch onderzoek realisatie woning   

Parallelweg 9 in Tynaarlo 

 

Kenmerk:  0060-R-21-B 

 

Datum:  31 mei 2021 

 

Versie:   1 

 

Adviseur:  ing. Aljan Gal  

 

Opdrachtgever: AgriPlaza Bouwadvies  

   Jeffrey Akkerman 

Industrieweg 4F 

9482 TT  Tynaarlo 

   



 
 

Titel: Akoestisch onderzoek realisatie woning Parallelweg 9 te Tynaarlo 

Kenmerk: 0060-R-21-A 

Versie: 1  Bladzijde 2 

 

Inhoud 

1 Inleiding ................................................................................................................................................. 3 

2 Ontwerp ................................................................................................................................................. 4 

3 Industrielawaai (sportboerderij MV Moves) ..................................................................................... 5 

4 Railverkeerslawaai (Assen - Groningen) ............................................................................................ 6 

4.1 Toetsingskader ............................................................................................................................. 6 

4.2 Rekenmethode/-model ............................................................................................................... 6 

4.3 Brongegevens ............................................................................................................................... 6 

4.4 Resultaten ..................................................................................................................................... 7 

5 Conclusie ............................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1) Invoergegevens rekenmodel  

2) Resultaten  

 



 
 

Titel: Akoestisch onderzoek realisatie woning Parallelweg 9 te Tynaarlo 

Kenmerk: 0060-R-21-A 

Versie: 1  Bladzijde 3 

1 Inleiding 

In opdracht van AgriPlaza Bouwadvies is door GeluidMeesters BV uit Groningen een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd in het kader van een ruimtelijke procedure. Aanleiding zijn de plannen om 

een nieuwe (compensatie)woning te realiseren aan de Parallelweg 9 in Tynaarlo. 

 

Het erf aan de Parallelweg 9 te Tynaarlo is een voormalig agrarisch erf. Het kent echter al jaren 

geen agrarische functie meer. Op het erf staat een boerderij met aan de noordzijde de stallen en 

kuilvoeropslagen. Deze worden opgeruimd en de voormalige ligboxenstal wordt gesaneerd. 

Middels de ruimte voor ruimte regeling kan ter compensatie een “extra” woning worde 

gerealiseerd. 

 

De te realiseren woning komt te liggen binnen de wettelijke geluidzone van het railverkeerstraject 

Assen-Groningen. Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat aangetoond dient te worden dat aan 

de grenswaarden uit de Wet geluidhinder wordt voldaan. In voorliggend onderzoek wordt hierop 

ingegaan.  

 

Op de Parallelweg rijdt uitsluitend bestemmingsverkeer en deze gaat uiteindelijk over in een 

(onverharde) weg. De te realiseren woning is de laatste woning aan de weg waardoor het verkeer 

zeer minimaal is en ten opzichte van het spoor akoestisch niet relevant. Het wegverkeer wordt 

dan ook niet nader beschouwd.  

 

De “extra” woning vormt een eigen ensemble en zal ruimtelijk geen relatie kennen met de te 

behouden woning en schuren. Hier is sportboerdij MV Moves (verder genoemd: inrichting) 

gevestigd. Aangetoond moet worden dat bij de “extra” woning sprake is van een goed woon- en 

leefklimaat vanwege deze inrichting. In voorliggend onderzoek wordt hierop ingegaan. 

 

In afbeelding 1.1 is de ontwikkelingslocatie ten opzichte van de omgeving weergegeven.   

 
Afbeelding 1.1: ontwikkelingslocatie (bron: Google Maps) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Titel: Akoestisch onderzoek realisatie woning Parallelweg 9 te Tynaarlo 

Kenmerk: 0060-R-21-A 

Versie: 1  Bladzijde 4 

2 Ontwerp 

Door dé Erfontwikkelaar is een “praatplan ruimte voor ruimte” opgesteld. Het plan, met 

projectnummer 2046, is het laatst gewijzigd op 30 maart 2021 en hierin is een tekening van de 

voorgenomen situatie opgenomen. In afbeelding 2.1 is de tekening weergegeven. De tekening is 

in voorliggend onderzoek als uitgangspunt gehanteerd. 

 

In dit voorliggend onderzoek is voor de te realiseren woning uitgegaan van twee geluidgevoelige 

bouwlagen. Voor het bijgebouw is uitgegaan van een bouwhoogte van 2,5 meter.  

 
Afbeelding 2.1: ontwerp “inrichtingsplan” 
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3 Industrielawaai (sportboerderij MV Moves) 

Bij de afweging of ten aanzien van het aspect geluid sprake is van een goede ruimtelijke ordening 

is aansluiting gezocht bij de VNG publicatie “Bedrijven en milieuzonering” editie 2009. 

Milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen op een 

verantwoorde afstand van elkaar worden gesitueerd. In de beoordeling wordt rekening 

gehouden met de aard van de omgeving. In de VNG publicatie wordt onderscheidt gemaakt in:  

 
1) Omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied:  

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van 

wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en kantoren) voor. Langs de 

randen (in de overgang naar mogelijk bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer.  

Een vergelijkbare omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief 

verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.  

 

2) Omgevingstype gemengd gebied 

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere 

functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend 

agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.  

Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied.   

 

De onderzoekslocatie bevindt zich aan de hoofdinfrastructuur (railverkeerstraject Assen – 

Groningen) en is daarmee te typeren als “gemengd gebied”. In de VNG publicatie is een 

stappenplan, voor ruimtelijk inpassing met betrekking tot geluid, opgenomen. 

 

Overeenkomstig stap 1 kan, indien de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt 

overschreden, verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven. De 

sportboerderij MV Moves is op basis van de VNG publicatie te typeren als een milieucategorie 2 

(sportscholen SBI-2008 931) inrichting waarvoor in gemengd gebied de richtafstand voor geluid 

10 meter bedraagt. Uit afbeelding 3.1 blijkt dat met een afstand van circa 30 meter daaraan 

wordt voldaan. In het ruimtelijk kader is aanvullend akoestisch onderzoek dan ook niet 

noodzakelijk. 

 
Afbeelding 3.1: afstand  
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4 Railverkeerslawaai (Assen - Groningen) 

4.1 Toetsingskader 

Langs het spoor Assen – Groningen ligt als gevolg van de Wet milieubeheer aan weerszijden een 

wettelijke zonebreedte van 200 tot 600 m. Deze breedte is afhankelijk van de vastgestelde GPP-

waarden op de referentiepunten langs het spoor (artikel 1.4a, eerste lid Besluit geluidhinder). Op 

basis van de GPP-waarden (ref. punt 5152 -> 65,0 dB Lden) is geconstateerd dat ter plaatse van de 

ontwikkelingslocatie de zone 300 meter bedraagt. 

 

De afstand van de te realiseren woning tot het spoor bedraagt circa 60 meter. De te realiseren 

woning ligt daarmee binnen de zone. 

 

De grenswaarden voor nieuwe situaties zijn vastgelegd in het Besluit geluidhinder. In eerste 

instantie wordt ervan uitgegaan dat de zogenaamde voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden niet 

mag worden overschreden (artikel 4.9, eerste lid). De maximaal toelaatbare waarde 

(ontheffingswaarde) bedraagt 68 dB Lden (artikel 4.10).  

4.2 Rekenmethode/-model 

De berekeningen van de geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer zijn uitgevoerd 

overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012 (kortweg: RMG 2012). 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van een 3d- computerrekenmodel. In de 

overdrachtsberekening zijn de van invloed zijnde factoren zoals geometrische uitbreiding, 

reflectie, bodemdemping en dergelijke in rekening gebracht. De relevante hoogtes van gebouwen 

in de omgeving zijn vastgesteld op basis van openbaar raadpleegbaar kaart-/fotomateriaal en 

veldwerk ter plaatse. 

 

Voor de standaardbodemfactor is uitgegaan van een absorberend oppervlak. Harde 

oppervlakken, zoals wegen, fietspaden, water etc., zijn bodemgebieden ingevoerd met een 

reflecterende eigenschap.  

 

Het spoortraject ligt ter hoogte van de ontwikkelingslocatie verhoogd. Deze verhoging is in het 

rekenmodel ingevoerd met hoogtelijnen. De verhoogde ligging is ingevoerd op 0,5 meter 

(vastgesteld met Actueel Hoogtebestand Nederland) ten opzichte van het maaiveldniveau van de 

ontwikkelingslocatie. 

 

De positie van de te realiseren woning is overgenomen uit de door de opdrachtgever verstrekte 

tekening (zie hoofdstuk 2). De geluidbelasting is vastgesteld op de beoordelingshoogte van 1,5 en 

4,5 meter boven plaatselijk maaiveld. Daarmee is rekening gehouden met twee geluidgevoelige 

bouwlagen.   

  

Gedetailleerde informatie van het rekenmodel is opgenomen in de bijlagen. 

4.3 Brongegevens   

De brongegevens zijn gebaseerd op het geluidregister spoor (download 24 mei 2021). Het gaat 

om de intensiteiten (hoeveel treinen en van welk type rijden er over deze spoortak), 
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snelheidsprofielen (hoe snel rijden de treinen), bovenbouw (eigenschappen van de spoorbaan 

zelf die de geluidproductie beïnvloeden) en de plafondcorrectiewaarde (werkruimte).  

 

Voor getailleerde informatie wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlagen.  

4.4 Resultaten 

De positie van de beoordelingspunten is weergegeven in afbeelding 4.1 en in de bijlagen. In  

tabel 4.1 zijn de maatgevende resultaten op de verschillende gevels opgenomen. De 

geluidniveaus zijn conform de wetgeving als invallend beschouwd. Voor een meer gedetailleerd 

overzicht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlagen. 

 
Afbeelding 4.1: positie beoordelingspunten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 4.1: rekenresultaten railverkeerslawaai 

Tp 

 

Omschrijving 

 

Geluidbelasting [Lden] 

1,5 mtr. 4,5 mtr. 

01 Westgevel 62 65 

02 Zuidgevel 58 60 

03 Oostgevel ≤30 ≤30 

04 Noordgevel 59 61 

tekst 
de voorkeursgrenswaarde van ≤55 dB Lden wordt niet overschreden. Het spoortraject vormt akoestisch geen 

belemmeringen. 

tekst 
de voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden wordt overschreden. Wel wordt voldaan aan de ontheffingswaarde 

van 68 dB Lden.  

 

Uit de resultaten blijkt dat op meerdere gevels de voorkeursgrenswaarde van 55 dB Lden wordt 

overschreden. De maximale ontheffingswaarde (68 dB Lden) wordt niet overschreden. Op basis 

van de volgende argumenten wordt het bevoegd gezag verzocht hogere waarden vast te stellen 

(zie tabel 4.1 oranje en cursief gedrukte waarden): 

 

- Bronmaatregelen. Hoewel niet bekend is of er op het spoortraject raildempers aanwezig 

zijn zal het aanbrengen van een dergelijk maatregel vanuit financieel oogpunt, gelet op de 

omvang van het project (slechts één woning), financieel niet doelmatig zijn. Daarnaast is 

het theoretisch effect van deze maatregel, met een geluidreductie van circa 3 dB, niet 

voldoende om de voorkeursgrenswaarde te behalen.  
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- Overdrachtsmaatregelen. Gelet op de omvang van het project (slechts één woning) zal het 

financieel niet doelmatig zijn om een geluidscherm te plaatsen. Dit is dan ook niet nader 

onderzocht.  

 

De afstand tussen de woning en het spoor bedraagt circa 60 meter. Hierbij wordt de 

woning reeds op grotere afstand dan de omliggende woningen van het spoor 

gerealiseerd. Het nog verder vergroten van de afstand is m.b.t. de indeling en vanuit 

landschappelijk oogpunt niet gewenst. 

 

- Cumulatie. Er zijn geen andere akoestisch relevante geluidbronnen in de omgeving.  

 

- Geluidluwe gevel. De te realiseren woning beschikt over een geluidluwe oostgevel. 

 

- Karakteristieke geluidwering. De Karakteristieke geluidwering van de uitwendige 

scheidingsconstructie (die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de 

buitenlucht), zal ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de vast te stellen hogere 

waarde op die uitwendige scheidingsconstructie en de binnengrenswaarde. De 

grenswaarde voor het binnenniveau bedraagt 33 dB (eis nieuwbouw Bouwbesluit). Dit 

komt neer op een geluidwering van ten hoogste (65-33 =) 32 dB. Voor de berekening van 

de geluidwering zal een aanvullend rapport moeten worden opgesteld. 
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5 Conclusie 

In opdracht van AgriPlaza Bouwadvies is door GeluidMeesters BV uit Groningen een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd in het kader van een ruimtelijke procedure. Aanleiding zijn de plannen om 

een nieuwe (compensatie)woning te realiseren aan de Parallelweg 9 in Tynaarlo. 

 

De te realiseren woning ligt binnen het wettelijk gezoneerde railverkeerstraject Assen – 

Groningen. Uit de resultaten blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 53 dB Lden wordt 

overschreden. Wel wordt voldaan aan de (ontheffingswaarde) van ten hoogste 68 dB Lden. 

Redelijkerwijs zijn er geen doelmatige en/of effectieve maatregelen in de vorm van bron en 

overdracht mogelijk om de geluidbelasting te reduceren tot de voorkeursgrenswaarde. Het 

bevoegd gezag dient dan ook verzocht te worden een hogere waarde van 65 dB Lden vast te 

stellen. 

 

Op de Parallelweg rijdt uitsluitend bestemmingsverkeer en gaat uiteindelijk over in een 

(onverharde) weg. De te realiseren woning is de laatste woning aan de weg waardoor het verkeer 

zeer minimaal is en ten opzichte van het spoor akoestisch niet relevant. Het wegverkeer is  dan 

ook niet nader beschouwd.  

 

De woning wordt op een afstand van circa 30 meter van de naastgelegen inrichting 

(sportboerderij MV Moves) gerealiseerd. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de 

richtafstand van 10 meter in gemengd gebied uit de VNG publicatie bedrijven en milieuzonering. 

In het ruimtelijk kader is aanvullend akoestisch onderzoek naar deze inrichting dan ook niet 

noodzakelijk. 

 

 

Groningen, 31 mei 2021 

GeluidMeesters BV 

 

 

ing. Aljan Gal 
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Bijlage 10060-R-21-B
Invoergegevens rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Railverkeer

Model eigenschap

Omschrijving Railverkeer

Verantwoordelijke GeluidMeesters BV

Rekenmethode #2|Railverkeerslawaai|RMR-2012|

    

Aangemaakt door Gebruiker op 21-5-2021

Laatst ingezien door Gebruiker op 31-5-2021

Model aangemaakt met Geomilieu V5.21

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Lden

Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Zoekafstand [m] --

Max. reflectie afstand tot bron [m] --

Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --

Standaard bodemfactor 1,00

Zichthoek [grd] 2

Maximale reflectiediepte 1

Reflectie in woonwijkschermen Ja

Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Luchtdemping Conform standaard

Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Meteorologische correctie Conform standaard

Waarde voor C0 3,50
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Bijlage 10060-R-21-B
Invoergegevens rekenmodel

Model: Railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Hdef. Maaiveld Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k

10 Gebouwen     238130,09     567304,83     2,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Gebouwen     238134,19     567297,23     2,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 Gebouwen     238125,05     567377,83     6,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 Gebouwen     237998,62     567741,76     7,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Gebouwen     238068,56     567243,06     7,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 Gebouwen     238069,78     567213,24     6,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Gebouwen     237986,61     567670,84     7,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 Gebouwen     238133,65     567306,60     7,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 Gebouwen     238127,83     567338,58     4,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Gebouwen     238149,72     567296,59     2,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Gebouwen     238069,49     567234,06     3,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

21 Gebouwen     238139,43     567377,27     3,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

22 Gebouwen     238162,64     567455,37     7,00 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

23 Gebouwen     238138,16     567450,45     2,50 Relatief      0,00 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

24 Gebouwen     238148,59     567364,95     8,00 Relatief      0,00 2 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Gebouwen     238155,40     567405,48     6,00 Relatief      0,00 2 dB False 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Bijlage 10060-R-21-B
Invoergegevens rekenmodel

Model: Railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

10 0,80 0,80 0,80

11 0,80 0,80 0,80

12 0,80 0,80 0,80

13 0,80 0,80 0,80

14 0,80 0,80 0,80

15 0,80 0,80 0,80

16 0,80 0,80 0,80

17 0,80 0,80 0,80

18 0,80 0,80 0,80

19 0,80 0,80 0,80

20 0,80 0,80 0,80

21 0,80 0,80 0,80

22 0,80 0,80 0,80

23 0,80 0,80 0,80

24 0,00 0,00 0,00

25 0,00 0,00 0,00
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Bijlage 10060-R-21-B
Invoergegevens rekenmodel

Model: Railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf

30 inrit/open verharding/betonstraatstenen     238110,02     567387,38 0,00

31 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     238111,17     567301,05 0,00

32 spoorbaan     237983,09     569353,46 1,00

33 voetpad/half verhard/gravel     238238,19     567278,55 0,00

34 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     238019,04     566980,74 0,00

35 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     238430,02     568091,23 0,00

36 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     238143,73     566681,57 0,00

37 rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa     238119,26     567238,85 0,00

38 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     238067,94     567714,28 0,00

39 rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt     238086,52     567707,46 0,00

40 spoorbaan     238094,49     567406,82 1,00

41 rijbaan lokale weg/open verharding     238077,88     567716,46 0,00

42 overweg/gesloten verharding     238073,21     567715,92 0,00

43 overweg/gesloten verharding     238073,32     567711,14 0,00

44 rijbaan lokale weg/open verharding     238067,94     567714,28 0,00

45 waterloop/sloot     238114,28     567283,21 0,00

46 waterloop/sloot     238109,39     567399,61 0,00

47 waterloop/sloot     238451,79     567424,48 0,00

48 waterloop/sloot     238011,35     567701,89 0,00

49 waterloop/sloot     238083,38     567207,33 0,00

50 waterloop/sloot     238118,44     567226,10 0,00

51 waterloop/sloot     238051,23     567447,84 0,00

52 waterloop/sloot     238094,79     567684,86 0,00

53 waterloop/sloot     238071,93     567446,26 0,00

54 waterloop/sloot     238345,02     567325,38 0,00

55 waterloop/sloot     237783,71     567380,01 0,00

56 waterloop/sloot     238072,95     567446,91 0,00

57 waterloop/sloot     238083,16     567696,81 0,00

58 watervlakte/meer, plas, ven, vijver     238212,05     567462,54 0,00

59 waterloop     238042,80     568003,37 0,00

60 terreinverharding     238102,51     567464,08 0,00

61 terreinverharding     238109,99     567391,52 0,00

62 waterloop/sloot     238106,07     567460,25 0,00
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Bijlage 10060-R-21-B
Invoergegevens rekenmodel

Model: Railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n ISO_H ISO M. Hdef. Hbron

70 60169404 - 60200000     237055,44     560800,69     238143,13     566482,59      0,00      0,50 Relatief aan onderliggend item   0,20

71 60477344 - 60513000     238143,13     566482,59     238124,27     566796,06      0,00      0,50 Relatief aan onderliggend item   0,20

72 66082888 - 66111000     238124,27     566796,06     238304,17     572352,08      0,00      0,50 Relatief   0,20

73 60128213 - 60200000     236561,93     558979,52     238135,87     566483,61      0,00      0,50 Relatief aan onderliggend item   0,20

74 66103641 - 66111000     238135,87     566483,61     238300,01     572351,58      0,00      0,50 Relatief   0,20
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Bijlage 10060-R-21-B
Invoergegevens rekenmodel

Model: Railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Banen, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Type Cpl Cpl_W bb m Lwissel

70 Intensiteit True -0,8 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

71 Intensiteit True -0,8 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

72 Intensiteit True -0,4 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

73 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30

74 Intensiteit True  1,5 1 - Betonnen dwarsliggers 1 - Doorgelaste spoorstaaf  30
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Bijlage 10060-R-21-B
Invoergegevens rekenmodel

Model: Railverkeer
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Railverkeerslawaai - RMR-2012

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Gevel

01 west     238147,25     567461,93      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

02 zuid     238154,79     567454,99      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

03 oost     238162,59     567459,54      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja

04 noord     238151,10     567465,00      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- Ja
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Bijlage 20060-R-21-B
Resultaten

Rapport: Resultatentabel
Model: Railverkeer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A west 238147,25 567461,93 1,50 59,0 58,6 53,7 61,9

01_B west 238147,25 567461,93 4,50 61,6 61,2 56,3 64,6

02_A zuid 238154,79 567454,99 1,50 54,7 54,3 49,3 57,6

02_B zuid 238154,79 567454,99 4,50 57,3 56,9 52,0 60,3

03_A oost 238162,59 567459,54 1,50 1,3 0,9 -3,8 4,3

03_B oost 238162,59 567459,54 4,50 3,3 3,0 -1,7 6,4

04 _A noord 238151,10 567465,00 1,50 56,5 56,1 51,2 59,4

04 _B noord 238151,10 567465,00 4,50 58,1 57,7 52,8 61,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING 

 
In opdracht van HB Milieutechniek BV is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de Parallelweg 9 te Tynaarlo.   

 
Aanleiding tot het uitvoeren van het onderzoek betreffen de voorgenomen ontwikkelingen op de 

locatie. Het onderzoek heeft als doel, inzicht te verschaffen in de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem ter plaatse, teneinde vast te kunnen stellen, of deze al dan niet een belemmering vormt voor de 

beoogde ontwikkelingen. 

 
1.1 Voorwaarden en uitgangspunten 

Bij een verkennend bodemonderzoek dienen de volgende normen te worden gevolgd.  

- Voorafgaand aan het bodemonderzoek dient een vooronderzoek conform de richtlijnen in de 

Nederlandse Eind Norm (NEN) 5725: “Bodem, leidraad voor het uitvoeren van vooronderzoek 

bij verkennend, oriënterend en nader onderzoek” te worden verricht; 

- Het verkennend bodemonderzoek dient te voldoen aan de richtlijnen in de Nederlandse Eind 

Norm (NEN) 5740: “Bodem, onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”.  

 
Volledigheidshalve merken wij op dat Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een onafhankelijk opererend 

adviesbureau is, welke op generlei wijze verbonden is met de opdrachtgever voor het onderzoek of de 

eigenaar van de onderzoekslocatie. 

 
1.2 Indeling rapportage 

In het onderhavige rapport wordt eerst ingegaan op de locatiegegevens en het vooronderzoek. 

Vervolgens komen de veldwerkgegevens, het laboratoriumonderzoek en de analyseresultaten aan 

bod. De rapportage wordt afgesloten met een bespreking van de analyseresultaten en de bijbehorende 

conclusies. 
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2 VOORONDERZOEK  

 
2.1 Algemeen 

Het vooronderzoek is gebaseerd op de NEN 5725. In het kader van het vooronderzoek is informatie 

ingewonnen uit de volgende bronnen: 

- informatie van de opdrachtgever; 

- informatie van het bodeminformatiesysteem (Bodemloket.nl); 

- interpreteren van topografische en geohydrologische kaarten; 

- interpretatie van tekeningen van de huidige en toekomstige situatie; 

- een locatie-inspectie. 

 
2.2  Bekende gegevens 

De onderzoekslocatie aan de Parallelweg 9 is gelegen in een landelijk gebied, ten noordoosten van de 

woonkern van Tynaarlo. Het adres grenst aan een grootschalige zandwindplas en staat kadastraal 

bekend als: gemeente Vries, sectie W, nummers 1364, 1365 en 1914 (deels).   

 
Op het adres was in het verleden een agrarisch bedrijf actief. De boerderij is omstreeks 1930 

gerealiseerd. Het voornemen bestaat om ter plaatse van het noordelijke terreindeel een nieuwe woning 

te realiseren. De nieuwbouwlocatie is in de huidige situatie onbebouwd. Ter plaatse zijn enkele 

sporttoestellen aanwezig. Ter compensatie voor de nieuwbouw zal een stal, direct ten zuiden van de 

nieuwbouwlocatie, worden gesloopt. De dakbeplating is reeds recentelijk verwijderd. Tevens zal de 

betonnen erfverharding, rondom de stal, worden verwijderd. Op de locatie van de stal zal een erfbos 

worden aangelegd. Beide locaties worden separaat onderzocht. De nieuwbouwlocatie (deellocatie A) 

heeft een oppervlakte van circa 1.875 m2 (25 m1 x 77 m1). De locatie van het aan te leggen erfbos 

(deellocatie B) heeft een oppervlakte van circa 1.350 m2 (75 m1 x 15 m1).  

 
Op basis van de aangeleverde gegevens blijkt, dat in het verleden reeds een verkennend 

bodemonderzoek op de locatie is uitgevoerd (MH Nederland B.V., dossiernummer: B05.103.V1, d.d. 

juli 2005). Enkele aangrenzende agrarische percelen maakten eveneens onderdeel uit van het 

bodemonderzoek. In de bovengrond, ter plaatse van de Parallelweg 9, is destijds een licht verhoogd 

gehalte aan minerale olie aangetoond. In het grondwater zijn voor chroom en koper licht verhoogde 

concentraties gemeten.   

 
Ter plaatse van de nieuwbouwlocatie is een puinhoudend pad aanwezig. Door de opdrachtgever is een 

productcertificaat aangeleverd behorende bij het recyclinggranulaat. Het puin op de locatie is in 2018 

aangebracht. Het puin is afkomstig van Recycling Maatschappij Veendam BV (nummer: BG-316/4). 

Gezien de recente toepassing en herkomst wordt aangenomen, dat het puin geen asbest of overige 

verontreinigingen bevat. 

 
Uit informatie van het geraadpleegde bodeminformatiesysteem (bodemloket.nl) blijkt, dat voor de te 

onderzoeken locatie, ter hoogte van de stal, melding wordt gemaakt van de volgende voormalige 

milieuverdachte activiteiten: 

 Melkinrichting en melkontvangststation (onbekende datum); 

 Bovengrondse dieseltank (start 1981); 

 Bestrijdingsmiddelenopslagplaats (start 1981); 

 Lasinrichting (start 1981). 
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De locatie van de (voormalige) bovengrondse dieseltank is bij de opdrachtgever, huidige bewoner en 

na raadplegen van historische inrichtingstekeningen echter niet bekend.  

 
2.3 Conclusies vooronderzoek en onderzoekshypothese 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren 

van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 

grond. Voor de nieuwbouwlocatie (deellocatie A) is de onderzoeksstrategie voor een onverdachte, niet-

lijnvormige locatie (ONV-NL) gehanteerd. Voor het aan te leggen erfbos (deellocatie B) is op basis van 

het langdurige (bedrijfsmatige) gebruik de onderzoeksstrategie voor een diffuus belaste niet-lijnvormige 

locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming (VED-HE-

NL) gehanteerd. In verband met de voormalige bestrijdingsmiddelenopslag is het analysepakket 

uitgebreid met OCB’s (bestrijdingsmiddelen). 

 
NB: Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksgegevens dient, gezien de gehanteerde strategie 

(gebaseerd op de Nederlandse Norm NEN 5707 en 5740) welke is gericht op een indicatieve 

beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, rekening gehouden te worden met een 

zeker restrisico. Tevens wordt erop gewezen, dat onderhavig onderzoek een momentopname is. 
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3 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN 

 
3.1 Algemeen 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van de BRL SIKB 2000 protocol 2001: ‘Plaatsen van 

handboringen en peilbuizen en nemen van grondmonsters etc’. en protocol 2002: ‘Het nemen van 

grondwatermonsters’. Voor deze protocollen is Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV in het bezit van een 

procescertificaat (certificaatnummer: VB-079), welke is afgegeven door SGS Intron Certificatie BV.  

 
De chemische analyses zijn uitgevoerd door het de door de Raad voor Accreditatie (RvA) 

geaccrediteerde laboratorium SGS Environmental Analytics B.V. te Rotterdam. Het 

onderzoeksprogramma is in tabel 3.1 opgesomd. 

 

Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 
Locatie Boringen Boorpuntnr. Analyses 

A. Nieuwbouwlocatie 
(1.875 m2) 

9 x boring tot 0,5/1,0 m -mv 
2 x boring tot grondwater 
1 x boring met peilbuis 

01 t/m 12 3 x standaardpakket grond  

1 x standaardpakket grondwater  

B. Locatie aan te leggen erfbos 
(1.350 m2) 

7 x boring tot 1,0 m -mv 
2 x boring tot grondwater 
1 x boring met peilbuis 

13 t/m 22 3 x standaardpakket grond + OCB’s 

1 x standaardpakket grondwater 

 

Toelichting op tabel: 
m -mv: meter minus maaiveld; 
Standaardpakket grond: metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK (VROM 10), 

minerale olie, PCB’s; 
Standaardpakket grondwater: metalen, vluchtige aromaten (BTEXN en styreen), vluchtige chloorkoolwaterstoffen (18 verbindingen), 

minerale olie. 

 
3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 18 mei 2021 (plaatsen boringen en peilbuizen) door de heer E. Rijpstra 

en D.M. Reitsema. De bemonstering van grondwater is uitgevoerd op 25 mei 2021, door de heer D.M. 

Reitsema. De locaties van de boringen en peilbuizen zijn weergegeven op de situatietekening (bijlage 

2). 

 
Het opgeboorde materiaal is beoordeeld op textuur, kleur en zintuiglijk waarneembare 

verontreinigingen. De gegevens van de monsterpunten zijn verwerkt tot boorprofielen, welke zijn 

opgenomen als bijlage 3. De globale bodemopbouw en de relevante zintuiglijke waarnemingen zijn 

beschreven in paragraaf 4.1. 

  
Voor het vaststellen van een eventueel aanwezige olieverontreiniging is gebruik gemaakt van de olie-

op-water-test. De grootte en de kleurschakering van de oliefilm op het werkwater geven een indicatie 

van de mate van verontreiniging.  

 
Voor het laboratoriumonderzoek zijn van de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) uit iedere boring 

grondmonsters genomen. Uit de boringen tot 2,0 m-mv is per iedere halve meter een grondmonster 

genomen. Bodemlagen met afwijkende kenmerken (textuur, kleur, aanwezigheid bodemvreemd 

materiaal, etc.) zijn apart bemonsterd.  
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3.3 Chemisch-analytisch onderzoek 

De samenstelling van de analysepakketten is als volgt: 
Standaardpakket grond: 
- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 
- Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK); 
- PCB’s (Polychloorbifenyl); 
- minerale olie (GC). 
 
Aanvullend: 
- OCB’s (bestrijdingsmiddelen). 
 
Standaardpakket grondwater: 
- zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink; 
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN); 
- vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 
- minerale olie (GC). 

 
3.4 Toetsingskader 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Wet Bodembescherming. Het 
toetsingskader bestaat uit achtergrond- (voor grond) en streefwaarden (voor grondwater) alsmede 
interventiewaarden. Het gemiddelde van achtergrondwaarde (voor grond) of streefwaarde (voor 
grondwater) en de interventiewaarde wordt als tussenwaarde aangeduid. Een beschrijving van de 
waarden is hieronder weergegeven: 
 
Achtergrondwaarden (AW) (alleen voor grond) 
De achtergrondwaarden geven de milieuhygiënische kwaliteit voor bodem, waarop geen locatie-
specifieke bodembelasting is opgetreden. De achtergrondwaarden geven derhalve de gemiddelde 
gehalten van de parameters in gebieden, waarin geen antropogene beïnvloeding van de bodem heeft 
plaatsgevonden. 
 
Streefwaarden (S) (alleen voor grondwater) 
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De 
streefwaarden hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of 
detectiegrenzen bij stoffen die niet in natuurlijke milieus voorkomen. Ook is er een risicobenadering in 
de streefwaarden geïntegreerd. 
 
Tussenwaarden (T) 
De tussenwaarde ofwel het criterium voor nader onderzoek (gemiddelde van achtergrond- en 
interventiewaarde) is vastgesteld om aan te geven dat een nader onderzoek nodig is. Voor stoffen 
waarvoor geen achtergrondwaarde is vastgesteld, dient ½ (interventiewaarde) gehanteerd te worden. 
 
Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigende stoffen aan waarboven 
sprake is van ernstige bodemverontreiniging.  
 
Indien de interventiewaarde voor grond een bodemvolume van 25 m³ of voor grondwater een 
bodemvolume van 100 m³ overschrijdt, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 
Voor asbest geldt dit omvangscriterium niet en is er al sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, als de interventiewaarde in enig bodemvolume wordt overschreden.  
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In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden sprake zijn van een 
geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico’s voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. De achtergrond- en interventiewaarden in de grond zijn 
gerelateerd aan het gehalte aan lutum en organische stof (humus) van de bodem.  
 
Wanneer een gehalte tussen de achtergrondwaarde/ streefwaarde en de tussenwaarde ligt, wordt dit in 
de tekst aangeduid als een licht verhoogd gehalte. Een gehalte tussen de tussenwaarde en de 
interventiewaarde wordt aangeduid als een matig verhoogd gehalte. Een gehalte boven de 
interventiewaarde wordt aangeduid als een sterk verhoogd gehalte. 
 
Het toetsingskader bevat een aantal voorschriften voor toetsing in het geval het gehalte/ de 
concentratie van één parameter of de gehalten/ concentraties van één of meer stoffen behorend bij 
een somparameter beneden de detectiegrens liggen. 
 
In dit geval dient de detectiegrens met een factor 0,7 vermenigvuldigd te worden en vervolgens 
getoetst. In de onderhavige rapportage zijn overschrijdingen van de achtergrond- of streefwaarden, die 
uitsluitend het gevolg van dergelijke statistische bewerkingen, genegeerd. Dergelijke 
toetsingsresultaten hebben ons inziens geen toegevoegde waarde. Uitsluitend, wanneer sprake is van 
significante overschrijding van de toetsingswaarden door de detectiegrenzen, worden waarden 
beneden detectiegrenzen behandeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Project : Verkennend bodemonderzoek Parallelweg 9, Tynaarlo 
Projectnummer : 210172 

 

 
 
©Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV, Singel 60, 9001 XP GROU 9 van 14 

 
4 RESULTATEN 

 
4.1 Zintuiglijke waarnemingen 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In 
tabel 4.1 is de globale bodemopbouw weergegeven zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden is 
aangetroffen. Hierbij is uitgegaan van peilbuis 05. Een beschrijving van de bodemopbouw, per 
afzonderlijk boorpunt, is opgenomen in de boorprofielen (bijlage 3). 
 
Tabel 4.1: globaal overzicht bodemopbouw 
Diepte (m-mv) Samenstelling 

0,0 - 0,3 Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus 

0,3 - 2,4 Zand, matig fijn, zwak siltig 

2,4 - 2,7 Leem, sterk zandig  

2,7 - 3,3* Zand, matig fijn, zwak siltig 

* = maximale boordiepte  
 
Tijdens de veldwerkzaamheden is lokaal in de bodem een bijmenging met bodemvreemde materialen 

waargenomen. De waarnemingen zijn weergegeven in tabel 4.2. 
 

Tabel 4.2: overzicht bijmengingen in de bodem 
Boring  Diepte ( m-mv)  Bijmenging 

02 0,10 - 0,90 Puin (uiterst)  

06 0,00 - 0,50 Puin (matig) 

07 0,00 - 0,30 Puin (matig) 

 
In tabel 4.3 zijn de resultaten van metingen tijdens de bemonstering van het grondwater weergegeven. 
 
Tabel 4.3: resultaten van metingen aan het grondwater 

Peilbuis nr. Filterdiepte  
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH-waarde 
( -/-) 

Troebelheid 
(NTU) 

EC 
(µS/cm) 

05 2,30 - 3,30 1,6 6,8 31,3 1.150 
13 2,20 - 3,20 1,7 6,8 10,9 850 

 
De gemeten waarden in het grondwater wijken, met uitzondering van een verhoogde NTU, niet af van 

de waarden welke onder de natuurlijke omstandigheden verwacht kunnen worden. Een nader 

onderzoek naar de verhoogde NTU (>10) ter plaatse van de peilbuis 05 wordt echter niet noodzakelijk 

geacht.
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4.2 Analyseresultaten grond 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de analyseresultaten 

getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. De resultaten van de toetsing van 

nieuwbouwlocatie (deellocatie A) zijn in tabel 4.4 opgesomd. De resultaten van de toetsing van het aan 

te leggen erfbos (deellocatie B) zijn in tabel 4.5 opgesomd. 

 
Tabel 4.4: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
    
Monstercode MM-A11 MM-A22 M-A33 

 or br  or br  or br  
    
 
droge stof(gew.-%) 86.3 -- -- 87.0 -- -- 88.9 -- -- 
organische stof (% vd DS) 3.5 -- -- 1.9 -- -- 0.7 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) <2 -- -- <2 -- -- <2 -- -- 
    
METALEN 
barium+ <20 54.2  <20 54.2  <20 54.2  
cadmium <0.2 0.225  <0.2 0.241  <0.2 0.241  
kobalt <1.5 3.69  <1.5 3.69  <1.5 3.69  
koper <5 6.89  <5 7.24  <5 7.24  
kwik° <0.05 0.0497  <0.05 0.0503  <0.05 0.0503  
lood <10 10.7  13 20.5  <10 11  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel <3 6.12  <3 6.12  <3 6.12  
zink 24 54.9  20 47.5  <20 33.2  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) 
(0.7 factor) 0.294 0.294  1.937 1.94 * 0.073 0.073  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.9 14  4.9 24.5 a 4.9 24.5 a 
    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 40  <20 70  <20 70  

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13463825-001     MM-A1, 01: 10-50, 03: 0-50, 04: 10-60, 05: 0-30, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-50, 12: 0-50 
2  13463825-002     MM-A2, 06: 0-50, 07: 0-30 
3  13463825-003     M-A3, 02: 90-110 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 
juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 
30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in 
de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

* 
 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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Tabel 4.5: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven 
 
Monstercode 

 
MM-B11 

 
MM-B22 

 
MM-B33 

 or br  or br  or br  
          

droge stof (gew.-%) 93.3 -- -- 88.2 -- -- 86.1 -- -- 
organische stof (% vd DS) <0.5 -- -- 2.7 -- -- 4.3 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) <2 -- -- <2 -- -- <2 -- -- 
    
METALEN 
barium+ <20 54.2  <20 54.2  <20 54.2  
cadmium <0.2 0.241  <0.2 0.233  <0.2 0.218  
kobalt <1.5 3.69  <1.5 3.69  <1.5 3.69  
koper <5 7.24  <5 7.07  <5 6.71  
kwik° <0.05 0.0503  <0.05 0.05  <0.05 0.0494  
lood <10 11  <10 10.9  <10 10.6  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel <3 6.12  <3 6.12  <3 6.12  
zink <20 33.2  <20 32.6  27 60.5  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.07 0.07  0.877 0.877  0.304 0.304  
    
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1 3.5  <1 2.59  <1 1.63  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9 24.5 a 4.9 18.1  4.9 11.4  
    
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4 7  1.4 5.19  1.4 3.26  
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4 7  1.4 5.19  1.4 3.26  
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4 7  1.4 5.19  1.4 3.26  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.2 -- -- 4.2 -- -- 4.2 -- -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 2.1 10.5  2.1 7.78  2.1 4.88  
isodrin(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 1.4 -- -- 1.4 -- -- 1.4 -- -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 2.8 -- -- 2.8 -- -- 2.8 -- -- 
heptachloor(µg/kgds) <1 3.5 a <1 2.59 a <1 1.63 a 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 1.4 7 a 1.4 5.19 a 1.4 3.26 a 
alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 3.5 a <1 2.59 a <1 1.63 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 -- a <1 --  <1 --  
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 1.4 7 a 1.4 5.19 a 1.4 3.26 a 
Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem(µg/kgds) 16.1 -- -- 16.1 -- -- 16.1 -- -- 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 14.7 -- -- 14.7 -- -- 14.7 -- -- 
    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 70  <20 51.9  <20 32.6  

    
 

Monstercode en monstertraject 
1  13463825-004     MM-B1, 13: 10-50, 14: 7-50, 15: 7-50 
2  13463825-005    MM-B2, 16: 0-40, 17: 0-50, 18: 0-50 
3  13463825-006    MM-B3, 19: 0-20, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 
juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 
december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 
30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in 
de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

* 
 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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4.3 Analyseresultaten grondwater 
Het analyserapport van het grondwatermonster is weergegeven in bijlage 4. In tabel 4.6 zijn de 
analyseresultaten getoetst aan de streef- en interventiewaarden.  
  
Tabel 4.6: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
Monstercode Pb051 Pb132 

     
   
METALEN 
barium 120 * 140 * 
cadmium <0.20  <0.20  
kobalt <2  2.7  
koper 2.9  12  
kwik <0.05  <0.05  
lood <2.0  <2.0  
molybdeen <2  4.0  
nikkel <3  <3  
zink 36  <10  
   
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2  
tolueen <0.2  <0.2  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a 
styreen <0.2  <0.2  
naftaleen <0.02 a <0.02 a 
interventie factor vluchtige 
aromaten 0.0002  0.0002  
   
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2  
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2  
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a 
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a 
dichloormethaan <0.2 a <0.2 a 
1,1-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
1,2-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
1,3-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42  0.42  
tetrachlooretheen <0.1 a <0.1 a 
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a 
trichlooretheen <0.2  <0.2  
chloroform <0.2  <0.2  
vinylchloride <0.2 a <0.2 a 
tribroommethaan <0.2  <0.2  
   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  

   
 

Monstercode en monstertraject 
1  13466968-001     1 Pb05, filterstelling: 230-330 
2  13466968-002     2 Pb13, filterstelling: 220-320 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 
2013, Nr. 16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
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4.4 Interpretatie onderzoeksresultaten 
De onderzoeksresultaten zijn als volgt samen te vatten: 

 In een matig puinhoudend mengmonster van de bovengrond (MM-A2; 0,0-0,5 m-mv), ter plaatse 

van de nieuwbouwlocatie, is voor PAK een gehalte boven de achtergrondwaarde aangetoond. Het 

puin is, volgens de opdrachtgever, afkomstig van een puincentrale en is in 2018 aangebracht. Voor 

de overige geanalyseerde parameters zijn geen verhoogde gehalten, ten opzichte van de geldende 

achtergrondwaarde, gemeten. In de twee overige (meng)monsters (MM-A1 en M-A3) ter plaatse 

van de nieuwbouwlocatie zijn geen verhoogde gehalten aangetoond, 

 In de geanalyseerde mengmonsters (MMB1 t/m MMB3) ter plaatse van het aan te leggen erfbos 

zijn voor de geanalyseerde parameters geen verhoogde gehalten aangetoond; 

 Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt, dat ter plaatse van peilbuis 05 en 13, voor 

barium concentraties boven de streefwaarde zijn aangetoond. Vermoedelijk hebben de licht 

verhoogde concentraties een natuurlijke oorsprong. Voor de overige geanalyseerde parameters zijn 

geen verhoogde concentraties (t.o.v. de streefwaarde) gemeten.  

 
4.5 Toetsing hypothese 

Op basis van het licht verhoogd gemeten gehalte aan PAK in de bovengrond dient de hypothese 

"onverdacht" voor de nieuwbouwlocatie formeel gezien te worden verworpen. Ter plaatse van het aan 

te leggen erfbos zijn in de grond geen verhoogde gehalten aangetoond. De hypothese "verdacht" 

wordt derhalve verworpen. 

 
Aangezien maximaal licht verhoogde gehalten/concentraties zijn aangetoond wordt aanvullend 

onderzoek, ongeacht de uiteindelijke oorzaak, niet noodzakelijk geacht. 
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 

 

In de grond ter plaatse van de nieuw te bouwen woning is voor PAK lokaal een lichte verontreiniging 

aangetoond. In de grond ter plaatse van het aan te leggen erfbos zijn geen verontreinigingen gemeten.   

 
Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt, dat ter plaatse van de nieuwbouwlocatie en het aan 

te leggen erfbos een licht verhoogde concentratie met barium is aangetoond. Hiervan wordt verwacht 

dat deze een natuurlijke oorsprong hebben.  

 
Algehele conclusie 
De analyseresultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek. Op basis van 

de onderzoeksresultaten worden, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen belemmeringen verwacht ten 

aanzien de voorgenomen ontwikkelingen op het perceel. 

 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat rekening gehouden dient te worden gehouden met het 

gegeven, dat bij eventuele toekomstige grondwerkzaamheden mogelijk aanvullende analyses 

noodzakelijk zijn en de grond mogelijk niet zonder restricties buiten de locatie kan worden toegepast. 

Het Besluit Bodemkwaliteit zal dan van kracht kunnen worden. 



 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1: 

 

REGIONALE LIGGING ONDERZOEKSLOCATIE 
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BIJLAGE 2: 

 

SITUATIE MET MONSTERNAMEPUNTEN 

  



Deellocatie A

01

03
02

04

05

06 07

08 09

11

12

10

13

14

15

16
17

18

19
21

20

22

Deellocatie B

Legenda

Grens locatie

Boring tot 0,5/1,0 m-mv01

Boring tot 1,5/2,0 m-mv02

Boring met peilbuis03

654321

1 2 3 4 5 6

D

C

B

A

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

Getekend door Gecontroleerd door

Formaat

A3

Opdrachtgever

Onderdeel

Project

Project nr. Tekeningnummer

Datum getekend

Schaal

Singel 60 9001 XP GROU

T: 06-26478457

E: info@bodemvisie.nl

I: www.bodemvisie.nl

1:400

03-06-2021 EW

1210172

FV

VO Parallelweg 9 te Tynaarlo

Overzicht locatie en situering monsternamepunten

HB Milieutechniek BV
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Paralle lw eg 9  t e  Tynaarlo

projectcode 2 1 0 1 7 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

150

0

-10

ow: geen

-10

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, crem e, ow: 
geen

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, beige, ow: geen, edelm an

Gestaakt  op 70 cm -m v

1

2

3

m eetpunt  01
27104530

0 2 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

0

-10

ow: geen, betonboor

-10

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, ow: geen, uiterst  puin, 
edelm an, puinfundering onder 
betonplaat

-90

-110

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, ow: geen, edelm an

1

2

3

m eetpunt  02
27104531

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

150

0

-80

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-80

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal beige, bruin, ow: 
geen, edelm an

-100

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, beige, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  03
27104532



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Paralle lw eg 9  t e  Tynaarlo

projectcode 2 1 0 1 7 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 4 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

0

-10

ow: geen, betonboor

-10

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, crem e, ow: geen, betonboor

1

m eetpunt  04
27104533

0 5 , m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

150

200

250

300

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-30

-240

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

-240

-270

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
ow: geen, edelm an

-270

-330

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

1

2

3

4

5

1

230

330

m eetpunt  05
27104534

m eetpunt  05, filter 1, m onster 1
27195685



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Paralle lw eg 9  t e  Tynaarlo

projectcode 2 1 0 1 7 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, m at ig puin, edelm an

1

m eetpunt  06
27104535

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

0

-30

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, m at ig puin, edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, ow: geen, edelm an

1

2

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

m eetpunt  08
27104536

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

m eetpunt  09
27104537



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Paralle lw eg 9  t e  Tynaarlo

projectcode 2 1 0 1 7 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

0

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, crem e, ow: geen, edelm an

1

2

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

m eetpunt  11
27104538

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

m eetpunt  12
27104539



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Paralle lw eg 9  t e  Tynaarlo

projectcode 2 1 0 1 7 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 3 beton, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

150

200

250

300

0

-10

ow: geen, betonboor

-10

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, crem e, ow: geen, edelm an

-140

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, oranje, ow: geen, edelm an

-200

-320

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

1

220

320

m eetpunt  13
27104540

m eetpunt  13, filter 1, m onster 1
27195686

1 4 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

0

-7

ow: geen, betonboor

-7

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, crem e, ow: geen, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, bruin, ow: geen, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Paralle lw eg 9  t e  Tynaarlo

projectcode 2 1 0 1 7 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 5 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

0

-7

ow: geen, betonboor

-7

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, crem e, ow: geen, edelm an

1

2

1 6 grind, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

0

-40

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

-40

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

2

3

1 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

150

200

0

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

-120

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, beige, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

m eetpunt  17
27104541



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Paralle lw eg 9  t e  Tynaarlo

projectcode 2 1 0 1 7 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

1

2

1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

150

200

0

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen, edelm an

-20

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-120

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, beige, ow: 
geen, edelm an

-140

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, ow: geen, edelm an

1

2

3

4

5

6

m eetpunt  19
27104542

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

0

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, ow: 
geen, edelm an

1

2

m eetpunt  20
27104543



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek VO Paralle lw eg 9  t e  Tynaarlo

projectcode 2 1 0 1 7 2

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

0

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-80

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal roestbruin, beige, 
ow: geen, edelm an

1

2

3

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 5 -2 0 2 1

boorm eester E. Rijpst ra

0

50

100

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, bruin, ow: 
geen, edelm an

-50

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal roestbruin, beige, 
ow: geen, edelm an

1

2

m eetpunt  22
27104544



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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ANALYSECERTIFICATEN 

  



SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Blad 1 van 16

SGS Environmental Analytics B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Feike Visser

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO Parallelweg 9 te Tynaarlo

Uw projectnummer : 210172

SGS rapportnummer : 13463825, versienummer: 1.

Rotterdam, 27-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 210172.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor

de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit

analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 16 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS

Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en

zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Blad 2 van 16

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM-A1 MM-A1, 01: 10-50, 03: 0-50, 04: 10-60, 05: 0-30, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-50, 12: 0-50

002 Grond (AS3000) MM-A2 MM-A2, 06: 0-50, 07: 0-30

003 Grond (AS3000) M-A3 M-A3, 02: 90-110

004 Grond (AS3000) MM-B1 MM-B1, 13: 10-50, 14: 7-50, 15: 7-50

005 Grond (AS3000) MM-B2 MM-B2, 16: 0-40, 17: 0-50, 18: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

monster voorbehandeling  S Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

droge stof gew.-% S 86.3
 

87.0
 

88.9
 

93.3
 

88.2
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

geen
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 3.5
 

1.9
 

0.7
 

<0.5
 

2.7
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <2
 

<2
 

<2
 

<2
 

<2
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

<1.5
 

koper mg/kgds S <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood mg/kgds S <10
 

13
 

<10
 

<10
 

<10
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

nikkel mg/kgds S <3
 

<3
 

<3
 

<3
 

<3
 

zink mg/kgds S 24
 

20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

<0.01
 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

0.10
 

<0.01
 

<0.01
 

0.07
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

0.04
2)

<0.01
 

<0.01
 

0.01
 

fluoranteen mg/kgds S 0.05
 

0.42
 

0.01
 

<0.01
 

0.16
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03
 

0.24
 

<0.01
 

<0.01
 

0.09
 

chryseen mg/kgds S 0.03
 

0.21
 

<0.01
 

<0.01
 

0.10
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03
 

0.16
 

<0.01
 

<0.01
 

0.09
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.04
 

0.29
 

<0.01
 

<0.01
 

0.12
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.04
 

0.25
 

<0.01
 

<0.01
 

0.12
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.04
 

0.22
 

<0.01
 

<0.01
 

0.11
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.294
1)

1.937
1)

0.073
1)

0.07
1)

0.877
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM-A1 MM-A1, 01: 10-50, 03: 0-50, 04: 10-60, 05: 0-30, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-50, 12: 0-50

002 Grond (AS3000) MM-A2 MM-A2, 06: 0-50, 07: 0-30

003 Grond (AS3000) M-A3 M-A3, 02: 90-110

004 Grond (AS3000) MM-B1 MM-B1, 13: 10-50, 14: 7-50, 15: 7-50

005 Grond (AS3000) MM-B2 MM-B2, 16: 0-40, 17: 0-50, 18: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

PCB 118 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

4.9
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

p,p-DDT µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S  
 

 
 

 
 

1.4
1)

1.4
1)

o,p-DDD µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

p,p-DDD µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S  
 

 
 

 
 

1.4
1)

1.4
1)

o,p-DDE µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

p,p-DDE µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S  
 

 
 

 
 

1.4
1)

1.4
1)

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

4.2
1)

4.2
1)

aldrin µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

dieldrin µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

endrin µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S  
 

 
 

 
 

2.1
1)

2.1
1)

isodrin µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

som aldrin/dieldrin (0.7

factor)

µg/kgds   
 

 
 

 
 

1.4
1)

1.4
1)

telodrin µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

alpha-HCH µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

beta-HCH µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

gamma-HCH µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

delta-HCH µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds   
 

 
 

 
 

2.8
1)

2.8
1)

heptachloor µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S  
 

 
 

 
 

1.4
1)

1.4
1)

alpha-endosulfan µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

endosulfansulfaat µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

trans-chloordaan µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

cis-chloordaan µg/kgds S  
 

 
 

 
 

<1
 

<1
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S  
 

 
 

 
 

1.4
1)

1.4
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM-A1 MM-A1, 01: 10-50, 03: 0-50, 04: 10-60, 05: 0-30, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-50, 12: 0-50

002 Grond (AS3000) MM-A2 MM-A2, 06: 0-50, 07: 0-30

003 Grond (AS3000) M-A3 M-A3, 02: 90-110

004 Grond (AS3000) MM-B1 MM-B1, 13: 10-50, 14: 7-50, 15: 7-50

005 Grond (AS3000) MM-B2 MM-B2, 16: 0-40, 17: 0-50, 18: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

Som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds   
 

 
 

 
 

16.1
1)

16.1
1)

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S  
 

 
 

 
 

14.7
1)

14.7
1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

fractie C22-C30 mg/kgds  <5
 

5
 

<5
 

<5
 

8
 

fractie C30-C40 mg/kgds  5
 

5
 

<5
 

<5
 

12
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

<20
 

<20
 

<20
 

<20
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 Er zijn componenten aanwezig die een storende invloed hebben op de meting. Om die reden is de onzekerheid in het

resultaat vergroot.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM-B3 MM-B3, 19: 0-20, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50

Analyse Eenheid Q 006     

monster voorbehandeling  S Ja
 

 
 

 
 

 
 

 
 

droge stof gew.-% S 86.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S <1.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S <0.5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 27
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S <0.01
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 0.14
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 0.03
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.02
 

 
 

 
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)

(0.7 factor)

mg/kgds S 0.304
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBENZENEN

hexachloorbenzeen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM-B3 MM-B3, 19: 0-20, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50

Analyse Eenheid Q 006     

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN

o,p-DDT µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDT µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDD µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDD (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

p,p-DDE µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDE (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som DDT,DDE,DDD (0.7

factor)

µg/kgds  4.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

aldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

dieldrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin/endrin

(0.7 factor)

µg/kgds S 2.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

isodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som aldrin/dieldrin (0.7

factor)

µg/kgds  1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

telodrin µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

beta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

gamma-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

delta-HCH µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) µg/kgds  2.8
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

heptachloor µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-heptachloorepoxide µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

alpha-endosulfan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

hexachloorbutadieen µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

endosulfansulfaat µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-chloordaan µg/kgds S <1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

som chloordaan (0.7 factor) µg/kgds S 1.4
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

Som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) waterbodem

µg/kgds  16.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som

organochloorbestrijdingsmidd

elen (0.7 factor) landbodem

µg/kgds S 14.7
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  <5
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grond (AS3000) MM-B3 MM-B3, 19: 0-20, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50

Analyse Eenheid Q 006     

fractie C22-C30 mg/kgds  8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  11
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.



Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

VO Parallelweg 9 te Tynaarlo

210172

13463825

19-05-2021

Feike Visser

19-05-2021

27-05-2021

Blad 10 van 16

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

monster voorbehandeling Grond (AS3000) Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 

16179

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 

15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan 

NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

hexachloorbenzeen Grond (AS3000) Conform AS3020-2

o,p-DDT Grond (AS3000) Conform AS3020-1

p,p-DDT Grond (AS3000) Idem

som DDT (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDD Grond (AS3000) Idem

p,p-DDD Grond (AS3000) Idem
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

som DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

o,p-DDE Grond (AS3000) Idem

p,p-DDE Grond (AS3000) Idem

som DDE (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

aldrin Grond (AS3000) Idem

dieldrin Grond (AS3000) Idem

endrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

isodrin Grond (AS3000) Idem

som aldrin/dieldrin (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode

telodrin Grond (AS3000) Conform AS3020-1

alpha-HCH Grond (AS3000) Idem

beta-HCH Grond (AS3000) Idem

gamma-HCH Grond (AS3000) Idem

delta-HCH Grond (AS3000) Conform AS3020-3

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up,  analyse m.b.v. 

GCMS

heptachloor Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

trans-heptachloorepoxide Grond (AS3000) Idem

som heptachloorepoxide (0.7

factor)

Grond (AS3000) Idem

alpha-endosulfan Grond (AS3000) Idem

hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem

endosulfansulfaat Grond (AS3000) Conform AS3020-3

trans-chloordaan Grond (AS3000) Conform AS3020-1

cis-chloordaan Grond (AS3000) Idem

som chloordaan (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

Som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) waterbodem

Grond (AS3000) Conform AS3220-1 en AS3220-2

som

organochloorbestrijdingsmiddelen

(0.7 factor) landbodem

Grond (AS3000) Conform AS3020

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y8885297 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

001 Y8885311 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

001 Y8885308 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

001 Y8885312 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

001 Y8885285 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

001 Y8885291 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

001 Y8885293 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

001 Y8885359 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

001 Y8885352 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  
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1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y8885353 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

002 Y8885367 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

003 Y8885306 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

004 Y8885348 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

004 Y8885354 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

004 Y8885319 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

005 Y9026969 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

005 Y8885307 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

005 Y9026975 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

006 Y9026927 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

006 Y9026943 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

006 Y9027009 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  

006 Y8765676 18-05-2021 18-05-2021 ALC201  
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM-A1MM-A1, 01: 10-50, 03: 0-50, 04: 10-60, 05: 0-30, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-50,

12: 0-50

001
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Analyserapport
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1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM-A2MM-A2, 06: 0-50, 07: 0-30

002
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Analyserapport

Paraaf :
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM-B2MM-B2, 16: 0-40, 17: 0-50, 18: 0-50

005
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM-B3MM-B3, 19: 0-20, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50

006
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SGS Environmental Analytics B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.sgs.com/analytics-nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV

Feike Visser

Singel 60

9001 XP  GROU

Uw projectnaam : VO Parallelweg 9 te Tynaarlo

Uw projectnummer : 210172

SGS rapportnummer : 13466968, versienummer: 1.

Rotterdam, 28-05-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 210172.

Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend

betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor

de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit

analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15

in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk

(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger

vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen

vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact

opnemen met de afdeling Customer Support.

Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS

Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en

zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter

Technical Director
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

1 Pb05, filterstelling: 230-330

002 Grondwater

(AS3000)

2 Pb13, filterstelling: 220-320

Analyse Eenheid Q 001 002    

METALEN

barium µg/l S 120
 

140
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

<0.20
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S <2
 

2.7
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S 2.9
 

12
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

<0.05
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S <2.0
 

<2.0
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

4.0
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

<3
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S 36
 

<10
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1)

0.21
1)

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

naftaleen µg/l S <0.02
 

<0.02
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1)

0.14
1)

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7

factor)

µg/l S 0.42
1)

0.42
1)

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
 

<0.1
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
 

<0.2
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater

(AS3000)

1 Pb05, filterstelling: 230-330

002 Grondwater

(AS3000)

2 Pb13, filterstelling: 220-320

Analyse Eenheid Q 001 002    

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

<25
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

<50
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen

voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING

HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17294-2

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-

dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1978464 25-05-2021 25-05-2021 ALC204  

001 G6924038 25-05-2021 25-05-2021 ALC236  

002 B1978470 25-05-2021 25-05-2021 ALC204  

002 G6924051 25-05-2021 25-05-2021 ALC236  



 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 5: 

 

TOETSING ANALYSERESULTATEN  

  



Projectnaam VO Parallelweg 9 te Tynaarlo 
Projectcode 210172 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode MM-A11 MM-A22 M-A33 
Bodemtypebt) 1 2 3 

 or br  or br  or br  
    
 
monster voorbehandeling() Ja  -- Ja  -- Ja  -- 
droge stof(gew.-%) 86.3 -- -- 87.0 -- -- 88.9 -- -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% 
vd DS) 3.5 -- -- 1.9 -- -- 0.7 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) <2 -- -- <2 -- -- <2 -- -- 
    
METALEN 
barium+ <20 54.2  <20 54.2  <20 54.2  
cadmium <0.2 0.225  <0.2 0.241  <0.2 0.241  
kobalt <1.5 3.69  <1.5 3.69  <1.5 3.69  
koper <5 6.89  <5 7.24  <5 7.24  
kwik° <0.05 0.0497  <0.05 0.0503  <0.05 0.0503  
lood <10 10.7  13 20.5  <10 11  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel <3 6.12  <3 6.12  <3 6.12  
zink 24 54.9  20 47.5  <20 33.2  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.294 0.294  1.937 1.94 * 0.073 0.073  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.9 14  4.9 24.5 a 4.9 24.5 a 
    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 40  <20 70  <20 70  

    
 
Monstercode en monstertraject 
1  13463825-001     MM-A1 MM-A1, 01: 10-50, 03: 0-50, 04: 10-60, 05: 0-30, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-50, 12: 0-50 
2  13463825-002     MM-A2 MM-A2, 06: 0-50, 07: 0-30 
3  13463825-003     M-A3 M-A3, 02: 90-110 
 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, 
Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. 
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en 
de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

*  het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan 

de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK 
rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging en geen sprake 
is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg d.s. voor 
organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan daarin geen verder 
onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten geldt een default 

waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  1: lutum 2%  humus 3.5% 
  2: lutum 2%  humus 1.9% 
  3: lutum 2%  humus 0.7% 
  



Projectnaam VO Parallelweg 9 te Tynaarlo 
Projectcode 210172 
  
Tabel: Analyseresultaten  grond (as3000)  monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 
    
Monstercode MM-B11 MM-B22 MM-B33 
Bodemtypebt) 4 5 6 

 or br  or br  or br  
    
 
monster voorbehandeling() Ja  -- Ja  -- Ja  -- 
droge stof(gew.-%) 93.3 -- -- 88.2 -- -- 86.1 -- -- 
    
 
organische stof (gloeiverlies)(% vd 
DS) <0.5 -- -- 2.7 -- -- 4.3 -- -- 
    
KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem)(% vd DS) <2 -- -- <2 -- -- <2 -- -- 
    
METALEN 
barium+ <20 54.2  <20 54.2  <20 54.2  
cadmium <0.2 0.241  <0.2 0.233  <0.2 0.218  
kobalt <1.5 3.69  <1.5 3.69  <1.5 3.69  
koper <5 7.24  <5 7.07  <5 6.71  
kwik° <0.05 0.0503  <0.05 0.05  <0.05 0.0494  
lood <10 11  <10 10.9  <10 10.6  
molybdeen <0.5 0.35  <0.5 0.35  <0.5 0.35  
nikkel <3 6.12  <3 6.12  <3 6.12  
zink <20 33.2  <20 32.6  27 60.5  
    
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 -- -- <0.01 -- -- <0.01 -- -- 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.07 0.07  0.877 0.877  0.304 0.304  
    
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) <1 3.5  <1 2.59  <1 1.63  
    
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor)(µg/kgds) 4.9 24.5 a 4.9 18.1  4.9 11.4  
    
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4 7  1.4 5.19  1.4 3.26  
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4 7  1.4 5.19  1.4 3.26  
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 1.4 7  1.4 5.19  1.4 3.26  
som DDT,DDE,DDD (0.7 
factor)(µg/kgds) 4.2 -- -- 4.2 -- -- 4.2 -- -- 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 2.1 10.5  2.1 7.78  2.1 4.88  
isodrin(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som aldrin/dieldrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 1.4 -- -- 1.4 -- -- 1.4 -- -- 
telodrin(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som a-b-c-d HCH (0.7 
factor)(µg/kgds) 2.8 -- -- 2.8 -- -- 2.8 -- -- 
heptachloor(µg/kgds) <1 3.5 a <1 2.59 a <1 1.63 a 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 1.4 7 a 1.4 5.19 a 1.4 3.26 a 
alpha-endosulfan(µg/kgds) <1 3.5 a <1 2.59 a <1 1.63 a 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) <1 -- a <1 --  <1 --  
endosulfansulfaat(µg/kgds) <1 -- -- <1 -- -- <1 -- -- 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 1.4 7 a 1.4 5.19 a 1.4 3.26 a 
Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem(µg/kgds) 16.1 -- -- 16.1 -- -- 16.1 -- -- 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem(µg/kgds) 14.7 -- -- 14.7 -- -- 14.7 -- -- 
    
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <20 70  <20 51.9  <20 32.6  

    
 
Monstercode en monstertraject 
1  13463825-004     MM-B1 MM-B1, 13: 10-50, 14: 7-50, 15: 7-50 
2  13463825-005     MM-B2 MM-B2, 16: 0-40, 17: 0-50, 18: 0-50 
3  13463825-006     MM-B3 MM-B3, 19: 0-20, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50 



 
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit, 
Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van 
een aantal OCB (per 30-07-2008)  (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met 
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
 

* 
 het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en 

interventiewaarde 

** 
 het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde 
***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 

--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar 

wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag 
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn. 

b  gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de 
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

+  De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene 
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie. 

°  Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4 mg/kg 
d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik. Er kan 
daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van 36 mg/kg 
d.s. gehanteerd. 

or  Origineel resultaat 
br  Omgerekend resultaat 
   
bt)  De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
  Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten 

geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.) 
  4: lutum 2%  humus 0.5% 
  5: lutum 2%  humus 2.7% 
  6: lutum 2%  humus 4.3% 
  



Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders 
aangegeven 
     
Toetsingswaarden1) AW 1/2(AW+I) I RBK eis 

     
     
METALEN 
barium   920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 
     
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 
     
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 
factor)(µg/kgds) 20 510 1000 4.9 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 190 2595 5000 35 
     
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen(µg/kgds) 8.5 1004 2000 1.0 
     
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
som DDT (0.7 factor)(µg/kgds) 200 950 1700 2.0 
som DDD (0.7 factor)(µg/kgds) 20 17010 34000 1.4 
som DDE (0.7 factor)(µg/kgds) 100 1200 2300 1.4 
aldrin(µg/kgds)   320 1.0 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor)(µg/kgds) 15 2008 4000 2.1 
alpha-HCH(µg/kgds) 1.0 8500 17000 1.0 
beta-HCH(µg/kgds) 2.0 801 1600 1.0 
gamma-HCH(µg/kgds) 3.0 602 1200 1.0 
heptachloor(µg/kgds) 0.70 2000 4000 1.0 
alpha-endosulfan(µg/kgds) 0.90 2000 4000 1.0 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor)(µg/kgds) 2.0 2001 4000 1.4 
hexachloorbutadieen(µg/kgds) 3.0   1.0 
som chloordaan (0.7 
factor)(µg/kgds) 2.0 2001 4000 1.4 

     
 
1) AW achtergrondwaarde 
 1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
 De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling. 
 De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard bodem type 10% humus en 25% lutum. 
  



Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater 
    
Grond (AS3000) Humus:3.5, Lutum:2 Achtergrondwaarde 

overschrijding 
Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

MM-A1 MM-A1, 01: 10-50, 03: 0-50, 04: 10-60, 
05: 0-30, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-30, 11: 0-50, 
12: 0-50 

- - - 

    
Grond (AS3000) Humus:1.9, Lutum:2 Achtergrondwaarde 

overschrijding 
Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

MM-A2 MM-A2, 06: 0-50, 07: 0-30 pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor)(1.937) 

- - 

    
Grond (AS3000) Humus:0.7, Lutum:2 Achtergrondwaarde 

overschrijding 
Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

M-A3 M-A3, 02: 90-110 - - - 
    
Grond (AS3000) Humus:0.5, Lutum:2 Achtergrondwaarde 

overschrijding 
Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

MM-B1 MM-B1, 13: 10-50, 14: 7-50, 15: 7-50 - - - 
    
Grond (AS3000) Humus:2.7, Lutum:2 Achtergrondwaarde 

overschrijding 
Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

MM-B2 MM-B2, 16: 0-40, 17: 0-50, 18: 0-50 - - - 
    
Grond (AS3000) Humus:4.3, Lutum:2 Achtergrondwaarde 

overschrijding 
Tussenwaarde 
overschrijding 

Interventiewaarde 
overschrijding 

MM-B3 MM-B3, 19: 0-20, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 
0-50 

- - - 

 



Projectnaam VO Parallelweg 9 te Tynaarlo 
Projectcode 210172 
  
Tabel: Analyseresultaten  grondwater (as3000)  monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven) 
   
Monstercode Pb051 Pb132 

     
   
METALEN 
barium 120 * 140 * 
cadmium <0.20  <0.20  
kobalt <2  2.7  
koper 2.9  12  
kwik <0.05  <0.05  
lood <2.0  <2.0  
molybdeen <2  4.0  
nikkel <3  <3  
zink 36  <10  
   
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen <0.2  <0.2  
tolueen <0.2  <0.2  
ethylbenzeen <0.2  <0.2  
xylenen (0.7 factor) 0.21 a 0.21 a 
styreen <0.2  <0.2  
naftaleen <0.02 a <0.02 a 
interventie factor vluchtige 
aromaten 0.0002  0.0002  
   
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan <0.2  <0.2  
1,2-dichloorethaan <0.2  <0.2  
1,1-dichlooretheen <0.1 a <0.1 a 
trans-1,2-dichlooretheen <0.1 -- <0.1 -- 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 a 0.14 a 
dichloormethaan <0.2 a <0.2 a 
1,1-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
1,2-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
1,3-dichloorpropaan <0.2 -- <0.2 -- 
som dichloorpropanen (0.7 factor) 0.42  0.42  
tetrachlooretheen <0.1 a <0.1 a 
tetrachloormethaan <0.1 a <0.1 a 
1,1,1-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a 
1,1,2-trichloorethaan <0.1 a <0.1 a 
trichlooretheen <0.2  <0.2  
chloroform <0.2  <0.2  
vinylchloride <0.2 a <0.2 a 
tribroommethaan <0.2  <0.2  
   
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 <50  <50  

   
 
Monstercode en monstertraject 
1  13466968-001     1 Pb05, filterstelling: 230-330 
2  13466968-002     2 Pb13, filterstelling: 220-320 
 
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 
16675. 
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd: 

*  het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde 
**  het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde 

***  het gehalte is groter dan de interventiewaarde 
--  geen toetsingswaarde voor opgesteld 
-  niet geanalyseerd 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
a  gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner dan de RBK 

rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld worden kleiner dan de 
streefwaarde te zijn. 

b  gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in 
de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 

  



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)  
     
Toetsingswaarden1) S 1/2(S+I) I RBK 

     
     
METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 
     
VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
vluchtige aromaten   1 
     
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis,trans) 1,2- 
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan   630 0.20 
     
MINERALE OLIE 
totaal olie C10 - C40 50 325 600 50 

     
 
1) S streefwaarde 
 1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
 I interventiewaarde 
 RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen),  Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
  



Overzicht gemeten verontreinigingen in grond en grondwater 
    
Grondwater (AS3000) Streefwaarde overschrijdingTussenwaarde overschrijdingInterventiewaarde overschrijding
1 Pb05, filterstelling: 230-330barium(120) - - 
2 Pb13, filterstelling: 220-320barium(140) - - 
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KENMERKEN VAN DE OMGEVING:

De jonge ontginningslandschappen zijn

de gebieden, op de overgang van het beekdal 

naar het meer besloten essenlandschap. Het 

landschaps is functioneel en kent een duidelijk 

agrarische functie.. 

Het plangebied ligt op de overgang van het beek-

dal naar het ontginningslandschap en ligt opgeslo-

ten tussen een zandwinplas en het spoor. Het erf 

zal omgevormd worden naar wonen/sporten. 

De ambitie vanuit het vigerend beleid is om de 

erven landschappelijk in te passen door middel 

van stevige (rand-)beplanting. 

De ambitie is om de hier aanwezige stapstenen 

hun bestaande ecologische kwaliteiten te behou-

den en de potenties te benutten. Tussen de stap-

stenen worden koppelstukken aangelegd, die ook 

recreatief een medegebruik kennen. Met de aanleg 

van de zandwinplas aan de oostzijde en de daar-

omheenliggende groene zoom is het landschap erg 

verdicht. De functie van het landschap verschuift 

hier naar recreatie, natuur en energie (zonnepane-

len op de zandwinplassen). Het landschap wordt 

daarmee meer besloten.
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 laat je erf groeien!

Het erf aan de Parallelweg 9  te Tynaarlo is een voormalig agrarisch erf. Het 

kent echter al jaren geen agrarische functie meer. Op het erf staat een 

boerderij met aan de noordzijde de stallen en kuilvoeropslagen. Deze wor-

den opgeruimd en de voormalige ligboxenstal wordt gesaneerd. Middels 

de ruimte voor ruimte regeling kan ter compensatie van de sloopkosten 

een woning met bijgbouw gerealiseerd worden. Gekozen is om deze in de 

noordelijke hoek te situeren. De woning met het bijgebouw vormt een 

eigen ensemble en zal ruimtelijk geen relatie kennen met de te behouden 

woning en schuren. De beoogde architectuur van de compensatiewoning 

is modern landelijk. (geen schuurwoning). Door te kiezen voor passende 

materialen die mooi verouderen wordt de woning een onderdeel van de 

beoogde natuurlijk omgeving. 

Middels een forse aanplant van struweel wordt het erf meer onderdeel van 

de beplanting rondom de zandwinplas. Vanuit het LOP wordt een robuuste 

erfinrichting verwacht. Het bestaande erf wordt ingericht als (buiten-) be-

wegingsruimte. Daarbij zal het erf wel de agrarische verschijning behouden. 

Het is niet wenselijk om een te stedelijk of industrieel beeld te krijgen. Het 

erf is onderdeel van het buitengebied en zal ook deze landelijke verschij-

ning moeten behouden. Deels komt dit tot uiting in de architectuur van de 

schuren en deels door de inrichting van het erf. Op het erf is ruimte om te 

keren en te parkeren. Een passende vervolgfunctie in Vrijkomende Agrari-

sche Bedrijfsgebouwen zorgt dat het buitengebied leefbaar blijft en het erf 

een passende eenheid binnen de omgeving is. 
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Alcedo Natuurprojecten heeft dit rapport opgesteld in opdracht van AgriPlaza Bouwadvies. Daarmee is dit rapport eigendom van 
bovengenoemde opdrachtgever. Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
microfilm, fotokopie, of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Alcedo 
Natuurprojecten. Het is ook niet toegestaan dit rapport zonder toestemming te gebruiken voor enig ander werk dan waarvoor dit product 
is ontwikkeld. Alcedo Natuurprojecten is niet aansprakelijk voor gevolgschade of schade welke voortvloeit uit toepassingen van resultaten 
van werkzaamheden of andere Gegevens verkregen van Alcedo Natuurprojecten; opdrachtgever vrijwaart Alcedo Natuurprojecten van 
aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en vraag 

Initiatiefnemer is voornemens om aan de Parallelweg 9 te Tynaarlo bebouwing te slopen om ter 

plaatse in het kader van ruimte-voor-ruimte te maken voor nieuwbouw. Deze voorgenomen 

ingreep kan betekenen dat er via de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde diersoorten die 

ter plaatse of in de directe omgeving leven in het geding komen. Een onderzoek zal moeten 

uitwijzen of er mogelijk sprake is van de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten 

en tevens in hoeverre de voorgenomen ingreep een eventueel effect op het nabijgelegen N2000 

gebied. Daartoe zal een quickscan flora & fauna moeten worden uitgevoerd. De resultaten van 

deze quickscan kunnen bepalend zijn voor vervolgonderzoek op basis van kennisdocumenten. 

AgriPlaza Bouwadvies heeft het ecologisch adviesbureau Alcedo Natuurprojecten uit Zwolle 

verzocht deze quickscan uit te voeren. In deze rapportage wordt uiteengezet hoe de opdracht is 

uitgevoerd en wat de conclusies daarvan zijn. 

 

De quickscan flora & fauna is uitgevoerd op basis van de vraag: wat is het effect van de 

voorgenomen ingreep op de eventueel aanwezig beschermde planten- en diersoorten? 

 

1.2. Doel 

Het doel van het onderzoek, de ecologische quickscan, is het controleren en onderzoeken van de 

locatie op de aanwezigheid van via de Wnb beschermde diersoorten en het uitbrengen van 

advies ten aanzien van eventuele vervolgstappen. 

Het uitgevoerde onderzoek is samen te vatten in vijf vragen: 

1. Welke beschermde soorten, zoals genoemd in de Wnb zijn op de locatie aanwezig? 

2. Wat zijn de effecten van de voorgenomen plannen op deze beschermde soorten? 

3. Worden bij uitvoer van de voorgenomen plannen verbodsbepalingen van de Wnb 

overtreden? 

4. Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te 

minimaliseren of te voorkomen?  

5. Is vervolgonderzoek noodzakelijk? 
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1.3. Leeswijzer 

In dit hoofdstuk is beschreven hoe dit onderzoek, het uitvoeren van ecologisch onderzoek in het 

kader van soort- en gebiedsbescherming, tot stand is gekomen en werd de doelstelling vertaald 

naar onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethodiek besproken. In hoofdstuk 

3 wordt het wettelijk kader uiteengezet. In hoofdstuk 4 volgt een algemene beschrijving van de 

onderzochte locatie en de voorgenomen ingrepen. In hoofdstuk 5 volgt de synthese van de 

resultaten en wordt een effectentoetsing uitgevoerd op beschermde soorten in het kader van de 

WNB. In hoofdstuk 6 volgt een effectentoetsing op de gebiedsbescherming Wnb. In hoofdstuk 7 

volgen de conclusies en aanbevelingen met eventuele mitigerende maatregelen en wordt de 

eventuele noodzaak aangegeven tot vervolgonderzoek. Hierna volgen de geraadpleegde bronnen 

en bijlagen met een foto impressie van de onderzochte locatie. 
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2. Onderzoeksmethodiek 

 

2.1. Algemene opzet en werkwijze 

 

Dit onderzoek betreft een quickscan.  Op basis van een grondig onderzoek op locatie is een 

inschatting gemaakt van de aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- 

en diersoorten en de mogelijke nadelige effecten van de voorgenomen ingreep op deze soorten.  

Deze inschatting is gemaakt op basis van parate veldkennis van de onderzoeker met betrekking 

tot beschermde planten- en diersoorten. Naar aanleiding van de bevindingen is een 

deskundigenoordeel gevormd van te verwachten negatieve effecten op de aanwezige en/of 

mogelijk aanwezige beschermde planten- en diersoorten. De mogelijk negatieve effecten zijn 

getoetst aan de Wnb.  

 

2.2. Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek wordt gebruikt als aanvulling op tijdens het veldonderzoek verzamelde 

waarnemingen en gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een actueel overzicht 

van beschermde planten- en diersoorten die in de regio voorkomen kunnen 

verspreidingsgegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), internetmedia en 

diverse verspreidingsatlassen van relevante soortgroepen en verslagen van Particuliere 

Gegevens-beherende Organisaties (PGO’s) worden geraadpleegd. 

 

2.3. Oriënterend terreinbezoek 

Het bezoek vindt over het algemeen overdag plaats onder geschikte weercondities. Tijdens dit 

bezoek is op basis van de opdrachtgever aangeleverde Gegevens zoveel mogelijk concrete 

informatie te verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde planten- en 

diersoorten, via zicht- en gehoorwaarnemingen, sporenonderzoek zoals de aanwezigheid van 

nesten, holen, uitwerpselen, uilenballen, veertjes, eischalen. Ook is de wijde omgeving van de te 

onderzoeken locatie of locaties bekeken en is er een inschatting gemaakt van hoe dieren deze en 

het omliggende terrein kunnen gebruiken als plaats om te foerageren, erlangs te trekken, er te 

rusten of het anderszins te benutten.  

2.4. Volledigheid van het onderzoek 

Gedurende het veldonderzoek wordt een inschatting van het onderzoeksgebied gemaakt, maar 

met een dergelijk veldonderzoek is het nooit zeker dat alle aanwezige soorten ook daadwerkelijk 

waargenomen worden. Een ervaren veldbioloog kan wel een goede inschatting maken van de 

kans dat beschermde soorten een plangebied benutten. Dit deskundigheidsoordeel komt tot 

stand aan de hand van parate kennis van beschermde planten- en diersoorten, hun 

habitatvoorkeur, ecologie en op basis van vooronderzoek met betrekking tot de te onderzoeken 

locatie of locaties.  



 

Quickscan Flora & Fauna Parallelweg 9 Tynaarlo    

 

8 

2.5. Verantwoording 

Alcedo Natuurprojecten 

Uitvoer veldwerk: Rudmer Zwerver 

Rapportage: Evert Ruiter 

Fotografie: Rudmer Zwerver, tenzij anders vermeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quickscan Flora & Fauna Parallelweg 9 Tynaarlo    

 

9 

3. Wettelijk kader 

3.1. Algemeen 

De bescherming van planten- en diersoorten is in Nederland geregeld in de Wet 
natuurbescherming (verder te noemen Wnb). Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden 
en beschermt ruim 900 soorten in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten. 
Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. 

3.2. Doelstelling van de Wnb 

• het beschermen en ontwikkelen van de natuur; 
• het behouden en herstellen van biologische diversiteit; 
• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur en het verzekeren van een 

samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen. 

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. 
Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of 
planten. Dit betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van uw activiteiten op beschermde 
soorten. Heel vaak gaan activiteiten en werkzaamheden en de bescherming van soorten prima 
samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt aan beschermde soorten, 
dan hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat schade ontstaat aan 
beschermde dieren of planten. In die situaties is het nodig dat u vooraf bekijkt of hiervoor een 
vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd (‘nee-tenzij’-beginsel).  

3.3. Welke soorten worden beschermd? 

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten:  
  

• Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels volgens het beschermingsregime van 
de Vogelrichtlijn; 

• Soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag 
van Bonn; 

• Andere soorten waaronder soorten vallen die vanuit nationaal oogpunt bescherming 
behoeven.  
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3.4. Zorgplicht 

In de Wnb is ook een zorgplicht vastgelegd. Deze plicht geldt te allen tijde en houdt in dat 
nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze plicht 
geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, beschermd of niet. De Memorie van 
Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen 
voor de in het wild levende dieren en planten, en ook voor hun directe leefomgeving. 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van 
bestuursdwang worden gehandhaafd”.  
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3.5. De verbodsbepalingen 

                           Beschermingsregimes 

Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

 

Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb Andere soorten § 3.3 Wnb 

Artikel 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild 

levende vogels opzettelijk te 

doden of te vangen. 

Artikel 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te 

vangen. 

Artikel 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten 

opzettelijk te doden of te 

vangen. 

Artikel 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk 

nesten, rustplaatsen en eieren 

van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van 

vogels weg te nemen. 

Artikel 3.5 lid 2 

Het is verboden om dieren 

opzettelijk te verstoren.  

 

Artikel 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren 

opzettelijk te beschadigen of te 

vernielen. 

Artikel 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te 

rapen en deze onder zich te 

hebben. 

Artikel 3.5 lid 3 

Het is verboden om eieren van 

dieren in de natuur opzettelijk 

te vernielen of te rapen. 

Artikel 3.10 lid 1c 

Het is verboden planten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

Artikel 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels 

opzettelijk te verstoren, tenzij 

de verstoring niet van 

wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van 

de desbetreffende vogelsoort. 

Artikel 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen van dieren te 

beschadigen of te vernielen. 

 

 
Artikel 3.5 lid 5 

Het is verboden planten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen. 

 

  Tabel 1. Overzicht verbodsbepalingen 
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3.6. Beschermingsregimes 

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de 

Vogelrichtlijn en een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag 

van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die 

vanuit nationaal oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen 

verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. Alle vogels, in 

totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en 

nationale soorten (flora, fauna en avifauna) beschermd. Om af te mogen wijken van de 

verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan: 

• Er mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

• Er moet tegenover een afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De wet 

geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

• De ingreep mag geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 
Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 
handelingen zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale 
verordening of een gedragscode. 

3.7. Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland, oftewel NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS), is een 

netwerk van natuurgebieden waarin de natuur (planten en dieren) voorrang heeft en daarom 

wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen 

en dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. Het NNN kan 

worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur en het is daarom van belang dit 

netwerk te bespreken in het kader van natuurbescherming. Het NNN moet uiteindelijk samen 

met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten pan-Europees Ecologisch 

Netwerk (PEEN) vormen. 

Sinds 1990 zijn de provincies en het Rijk drukdoende met de aanleg van verbindingszones tussen 

verschillende natuurgebieden om zo een duurzaam, samenhangend netwerk van gebieden te 

creëren. De NNN heeft als doel van bestaande en nieuwe natuur een goed werkend netwerk te 

maken. Het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van 

het NNN is hierbij het uitgangspunt. Net als bij de Wnb geldt hier het ‘nee-tenzij’-beginsel. Dit is 1 

oktober 2012 vastgelegd in het Besluit Algemene Regelingen Ruimtelijke Ordening (BARRO). Dit 

betekent dat er geen activiteiten plaats mogen vinden waardoor de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het NNN in het geding komen, tenzij er sprake is van een groot openbaar belang, 

tenzij er geen reële alternatieven zijn of tenzij negatieve effecten zo veel mogelijk beperkt 

worden en de overblijvende effecten worden gecompenseerd. 
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Rijk en provincies hebben in 2011 met elkaar afgesproken dat natuurbeheer meer een regionale 

verantwoordelijkheid wordt. Dat is vastgelegd in het Natuurakkoord. Als gebiedsregisseurs van 

het landelijke gebied zetten de provincies zich in voor een versterking van de natuur. Zij dienen 

de begrenzing van het NNN vast te leggen in een provinciale verordening, waar ook de regels 

omtrent de inhoud van en de toelichting bij bestemmingsplannen in het belang van de realisatie, 

bescherming, instandhouding en verdere ontwikkeling van de beoogde natuurkwaliteit van het 

NNN worden beschreven. De provincies dienen hierbij ook de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het NNN vast te leggen. Dit zijn de huidige en potentiële waarden, gebaseerd op de natuur-

doelen van het desbetreffende gebied. Per perceel worden deze doelen vaak in natuurdoeltypen 

en/of beheertypen vastgelegd. 

Bij een aanvraag voor een ecologische quickscan en/of flora- en fauna-onderzoek gaat Alcedo 
Natuurprojecten dus ook altijd na of het plangebied binnen de begrenzingen van het NNN ligt en 
wat de effecten van de voorgenomen ingreep/activiteit zullen zijn. 
 
De onderzochte locatie maakt geen onderdeel uit van het NNN, maar ligt daar op minder dan 3 
kiolometer vanaf. Zie figuur 1.  

   
 
     
  
 
 

 

Figuur 1: Ligging van onderzochte locatie (in rode cirkel) ten opzichte van het NNN (groen). Bron: Geoportaal Drenthe 
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3.8. Natura 2000 

Bij een aanvraag voor een ecologische quickscan en/of flora- en fauna-onderzoek wordt ook 
onderzocht of het plangebied binnen de begrenzingen of directe invloedsfeer (minder dan 3 
kilometer) van een N2000 gebied ligt en wat de effecten van de voorgenomen ingreep/activiteit 
op dat gebied zullen zijn. 
 
 De onderzochte locatie bevindt zich op 0,6 kilometer afstand van het dichtstbijzijnde N2000 
gebied (Drentsche Aa). Zie figuur 2. 
 

 

  
  

 
 

 

 

 

 
     

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2: Ligging van de onderzochte locatie (in rode cirkel) ten opzichte van N2000 (lichtgroen). Bron: ArcGis.com 
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4. Beschrijving locatie en ingrepen 

4.1. Beschrijving locatie 

 

De onderzochte locatie is gelegen aan de Parallelweg 9 te Tynaarlo (gemeente Tynaarlo) in de 

provincie Drenthe. Het betreft een voormalige schuur waarvan het dak al is verwijderd in verband 

met instortingsgevaar. De betonnen vloer en bakstenen muren zijn nog aanwezig. Voor het overige 

bestaat de locatie voornamelijk uit gazon en grasland. De directe omgeving van de schuur is verhard 

met betonplaten. Het geheel is gelegen in het landelijk gebied ten noorden van Tynaarlo en de 

parallelweg loopt evenwijdig aan het spoor Hoogeveen - Groningen. Ten oosten van de locatie ligt 

zandplas Roelofs met het grootste drijvende zonnepark van Europa. Daar ten oosten van ligt op 

minder dan een kilometer afstand het stroomdal van de Drentsche Aa.  

Voor een foto impressie van de onderzochte locatie, zie bijlage op pagina 23. 

 
  

   

 

 

 

 

 

Figuur 3: Ligging van de onderzochte locatie t.o.v. Tynaarlo.  Bron: Google Maps. 
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4.2.              Beschrijving ingreep 

 

De voorgenomen ingreep bestaat uit de sloop van het gehele complex binnen het gele kader in 

figuur 4. In het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling zal er ter plaatse een 

compensatiewoning worden gebouwd. 

Zie: Praatplan ruimte voor ruimte Parallelweg 9 Tynaarlo (AgriPlaza/Erfontwikkelaar). 

Zie: Bijlage 2 voor overzicht van het voorgenomen plan. 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: Overzicht van de onderzochte locatie. Binnen geel kader. Bron: Google Earth 
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5. Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de (potentiële) aan- of afwezigheid van de onderzochte plant- en 

diersoorten in het onderzoeksgebied onderbouwd. De relevante soorten zijn nader toegelicht. 

5.1. Veldbezoek 

Tijdens het veldbezoek is voor zover mogelijk een inventarisatie uitgevoerd van de 

beschermde soorten binnen de Wnb met de nadruk op de niet vrijgestelde beschermde 

soorten. In onderstaande tabel zijn het tijdstip en de waarnemings-condities van het 

uitgevoerde veldbezoek weergegeven. 

Waarnemingscondities veldbezoek 

Datum Begintijd Eindtijd Weersomstandigheden 

12.05.2021 10.00 uur 11.00 uur Wind: 2 bft, bewolking 50%, circa 15 C̊., geen neerslag 

Tabel 2. Waarnemingscondities veldbezoek 

5.2. Flora 

De onderzochte locatie betreft een industrieel/agrarisch gebruikt terrein dat vrijwel geheel 

is verhaard met betonplaten. Tussen de stoeptegels en op onbestrate delen schieten wel 

allerlei kruiden op zoals weegbree, paardenbloem en soortgelijke planten. Van het 

voorkomen van beschermde wilde planten is echter geen sprake.  

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen ingreep zullen geen beschermde 

plantensoorten in het geding komen. 

5.3. Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens dit onderzoek is gericht gekeken naar of en hoe grondgebonden zoogdieren de 

locatie kunnen benutten. Er werden geen holen of burchten aangetroffen en ook geen 

andere aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van vaste rust- en 

verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren.  

 

Effectenbeoordeling: Door de geplande ingreep zullen geen beschermde grondgebonden zoogdieren 

in het geding komen of vaste voortplantings- en rustplaatsen tijdelijk of permanent worden verstoord 

of beschadigd.  
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5.4. Vleermuizen 

In de directe omgeving van deze locatie komen diverse soorten vleermuizen voor, 

waaronder gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger (bron: NDFF). 

Omdat er alleen een voornemen bestaat om gebouwen af te breken enkel onderzoek 

gedaan naar de geschiktheid van de locatie als vaste verblijfplaatsen voor gebouw-

bewonende vleermuizen. Ook is er gekeken naar de geschiktheid als foerageergebied en 

essentiële vliegroutes voor vleermuizen. 

 

Vaste verblijfplaatsen 
Vanwege het ontbreken van een spouwmuur en de aanwezigheid van golfplaten daken kan 
worden uitgesloten dat er ter plaatse kraamkolonies of winterverblijfplaatsen van 
vleermuizen aanwezig zijn.  
 
Foerageerplaatsen 

De functie van de onderzochte locatie als foerageerplaats voor vleermuizen is marginaal. 

Mogelijk dat er zo nu en dan op warme en insectenrijke nachten wel eens vleermuizen bij de 

locatie jagen, maar deze vormt echter geen belangrijk foerageergebied vanwege het 

ontbreken van hoge oude bomen, en een kruidenrijke en beschutte, snel opwarmende 

omgeving. 

Vliegroutes 

De onderzochte locatie vormt naar alle waarschijnlijkheid geen belangrijk onderdeel van een 

vliegroute voor vleermuizen. De spoorlijn en de parallelweg vormen met de bomen en 

struiken daarlangs mogelijk wel een migratieroute voor vleermuizen, maar deze functie zal 

vanwege het voorgenomen plan niet veranderen of worden verstoord.  

Effectenbeoordeling: De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen is op de 

onderzochte locatie uit te sluiten.  

Foerageermogelijkheden en vliegroutes voor en van vleermuizen zijn aanwezig, maar deze 

vormen naar verwachting geen belangrijke functie voor deze soortgroep. De voorgenomen 

ingreep zal geen grote impact kunnen hebben op deze soortgroep.  

 

5.5. Vogels 

Tijdens dit onderzoek is gericht gekeken naar de functie die de onderzochte locatie voor 

vogels kan vervullen en gezocht naar jaarrond beschermde nestplaatsen. 

Tijdens het veldbezoek werden geen jaarrond beschermde nestplaatsen aangetroffen. De 

onderzochte locatie is arm aan vogels. Er werden geen huismussen, spreeuwen of andere 

gebouw-bewonende soorten aangetroffen. Voor gierzwaluwen is de locatie vanwege het 

ontbreken van een pannendak ongeschikt. Er werden ook geen sporen (uitwerpselen, 

braakballen, veren) van uilen gevonden.  

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen plannen zullen geen jaarrond beschermde 

nestplaatsen worden vernietigd of in gevaar komen.  
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5.6. Amfibieën, reptielen en vissen 

Er is geen gericht onderzoek naar het voorkomen naar deze soortgroepen omdat op basis van 

terreineigenschappen kon worden bepaald dat er voor deze soortgroepen geen bijzondere of 

streng beschermde soorten onvervangbaar biotoop zal verdwijnen.  

Effectenbeoordeling: Door de geplande ingreep zullen geen beschermde amfibieën-, 

reptielen- of vissensoorten in het geding komen. 

5.7. Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden 

Er is geen gericht onderzoek naar het voorkomen van deze soortgroepen verricht. Afgaand 

op biotoopkenmerken kan worden bepaald dat er ter plaatse geen via de Wnb beschermde 

dagvlinders, libellen, sprinkhanen of andere ongewervelden voorkomen. 

 

Effectenbeoordeling: Door de geplande ingreep zullen geen beschermde dagvlinder- en 

libellensoorten of overige ongewervelden in het geding komen.  
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6. Toetsing aan de Wnb 

              Welke verbodsbepalingen kunnen worden overtreden?  

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn § 3.1 

Artikel 3.1. lid 2 ‘het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen’ en lid 4 en 5 ‘het is verboden 

vogels opzettelijk te storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende vogelsoort’  

➢ Dit is niet van toepassing, omdat op basis van de bevindingen in deze quickscan kan 

worden uitgesloten dat er via de Wnb beschermde vogelsoorten met jaarrond 

beschermde nestplaatsen op de onderzochte locatie broeden.  

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 

➢ Dit is niet van toepassing, omdat op basis van de bevindingen van deze quickscan kan 

worden uitgesloten dat er ter plaatse vaste verblijfplaatsen van via de habitatrichtlijn 

beschermde planen- of diersoorten aanwezig zijn. 

Beschermingsregie andere soorten § 3.3 

Artikel 3.10 lid 1b ‘het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

dieren opzettelijk te beschadigen of te vernielen’  

➢ Dit is niet van toepassing, omdat op basis van de bevindingen van deze quickscan kan 

worden uitgesloten dat er ter plaatse vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van 

overige diersoorten aanwezig zijn. 

 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Natura 2000 (N2000) 

De onderzochte locatie is niet gelegen in en/of grenst niet aan Natuurnetwerk Nederland. 

Door de geplande ingreep zullen de kernwaarden van het NNN dus niet in het geding komen. 

De onderzochte locatie ligt op 0,6 kilometer afstand van N2000 gebied. Wanneer er ter 

plaatse zal worden gestart met de werkzaamheden, is het mogelijk noodzakelijk om 

voorafgaand aan de werkzaamheden een Aerius calculatie te laten uitvoeren.  
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van deze quickscan kan het volgende worden geconcludeerd: 

• Op de onderzochte locatie kan worden uitgesloten dat er jaarrond beschermde 

nestplaatsen van vogels aanwezig zijn; 

• Op de onderzochte locatie kan worden uitgesloten dat er vaste verblijfplaatsen zoals 

holen en burchten van grondgebonden zoogdieren aanwezig zijn; 

• Op de onderzochte locatie kan worden uitgesloten dat er vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen aanwezig zijn; 

• De onderzochte locatie is geen belangrijk foerageerbied voor vleermuizen en vervult 

ook geen onmisbaar onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen;  

• De onderzochte locatie grenst niet aan of ligt niet in Natuurnetwerk Drenthe en de 

geplande werkzaamheden zijn niet van dien aard dat de kernwaarden van het NNN 

zullen worden aangetast; 

• De onderzochte locatie ligt op 0,6 kilometer afstand van N2000 gebied, maar de aard 

van de geplande werkzaamheden is niet van dien aard dat de kernwaarden van N2000 

kunnen worden aangetast. 

 

Op basis van deze quickscan wordt het volgende geadviseerd: 

• Richt de nieuwbouw in op een natuur-inclusieve wijze. Dat wil zeggen: integreer 

huismussen- en vleermuiskasten in de spouwmuur. Informatie hierover is te vinden op 

www.vivara-pro.nl; 

• Gebruik voor de beplanting rondom de nieuwbouw inheems bosplantsoen. Informatie 

hierover en plantgoed is te vinden op www.arborealis.nl 

 

NB: Dit zijn vrijblijvende adviezen en deze zijn niet gebaseerd op de conclusies van deze 

rapportage. Het wordt echter wel van harte aanbevolen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vivara-pro.nl/
http://www.arborealis.nl/
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8. Bronvermeldingen 

Disclaimer: Bronvermeldingen staan in dit document doorgaans vermeld in de tekst 

of bij de figuren. Veel van de informatie aangaande (mogelijke) aan- of afwezigheid 

van planten- en diersoorten wordt tijdens het veldwerk van de quickscan vergaard. 

Ten behoeve van het verkrijgen van overige relevante informatie over de 

verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland en/of een te onderzoeken 

locatie, alsmede relevante en actuele informatie aangaande de Wnb, 

kennisdocumenten, te hanteren protocollen en soortgelijke documentatie, 

raadpleegt Alcedo Natuurprojecten regelmatig de volgende informatiebronnen: 

 

Literatuur: 

• De meest recente verspreidingsatlassen van alle beschikbare soortgroepen in 

Nederland. Met name de serie verspreidingsatlassen Nederlandse Fauna; 

• Ecologische atlassen. Alle beschikbare soortgroepen; 

• De meest recente provinciale verspreidingsatlassen van vogels, 

paddenstoelen, libellen, dagvlinders, vissen en overige soortgroepen; 

• Veldgidsen van KNNV Uitgeverij. Alle soortgroepen; 

• Topografische atlassen; 

• Relevante artikelen uit De Levende Natuur; 

• Relevante artikelen uit vakbladen van SOVON, RAVON, FLORON en overige 

PGO’s; 

Websites en online tools: 

• Arcgis 

• Bagviewer/Kadaster 

• Synbiosis.alterra 

• Waarneming.nl 

• Verspreidingsatlas.nl 

• Quickscanhulp.nl 

• Provinciale geoportalen 

• Google Maps 

• Google Earth 
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Bijlage 1: Foto-overzicht  

 

 

 

 

 



 

Quickscan Flora & Fauna Parallelweg 9 Tynaarlo    

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quickscan Flora & Fauna Parallelweg 9 Tynaarlo    

 

25 

 

Bijlage 2: Overzicht voorgenomen plan 
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1. AANLEIDING 

Aan de Parallelweg 9 te Tynaarlo ligt het voornemen om gebruik te maken van de Ruimte-voor-Ruimte 
regeling. Met de Ruimte-voor-Ruimte regeling hebben de provincie en de gemeente als doel de 
ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied te verbeteren door de afbraak van landschap ontsierende 
bebouwing te stimuleren. Ter compensatie van de sloop wordt een compensatiewoning mogelijk 
gemaakt bij de sloop van 750 m² en bij de sloop van meer dan 2.000 m² twee compensatiewoningen. 
Het eerst genoemde is het geval in onderhavige plan.   
 
Op het erf van voormalige boerderij wordt aan de noordzijde een compensatiewoning gebouwd. De 
nieuw te bouwen compensatiewoning wordt gebouwd op basis van een All-Eletric concept, dit mede 
vanwege de wettelijk verplichting tot gasloos bouwen van nieuwe woningen. Vanwege eventuele 
stikstofdepositie dient berekend te worden of dit initiatief effect heeft op stikstofgevoelige habitattypen 
in een Natura 2000-gebied.   
 
Het voorliggende rapport weergeeft de stikstofdepositie die vrij komt met de realisatie van dit initiatief 
en het uiteindelijke gebruik.  
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2. BEOORDELINGSKADER 

 
De Wet natuurbescherming dient te voorkomen dat ontwikkelingen geen significant negatief effect 
leveren op stikstofgevoelige habitattypen in een Natura 2000-gebied. Voor elk habitattype is een 
kritische depositiewaarde vastgesteld. De ontwikkelingen mogen deze waarde niet overschrijden tenzij 
hiervoor (directe) bron en/ of herstelmaatregelen voor worden getroffen. Voor het berekenen van de 
depositie wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS Calculator. Hiermee wordt 
aangetoond of een ontwikkeling wel of geen significante negatieve effecten met zicht meebrengen.  
 
Woningbouwplannen of vergelijkbare projecten kunnen leiden tot een toename van de stikstofdepositie 
ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen in een Natura 2000-gebied. Deze toename van de 
stikstofdepositie kan het gevolg zijn van zowel de bouw- als gebruiksfase. In de bouwfase kan deze 
toename plaats vinden door toenemende verkeersintensiteit van werkverkeer en het gebruik van  
benodigd materieel. In de gebruiksfase kan deze toename plaats vinden door het verwarmen van het 
gebouw of de (toegenomen) verkeersintensiteit. 
 
Bij kleine stedelijke ontwikkelingsprojecten, zoals woningbouwplannen, gemengde stedelijke functies of 
solitaire bedrijven met een beperkte milieubelasting geldt dat er in de gebruiksfase alleen vanuit de 
verkeersintensiteit enige stikstofemissie te verwachten is, aangezien er vanaf nu gasloos gebouwd moet 
worden. Effecten van stikstof vanwege verkeer hebben een beperkt bereik. Dergelijke bronnen zijn 
namelijk dicht bij de grond geplaatst. De potentiële effecten van kleine bouwlocaties zijn uitsluitend het 
gevolg van werkverkeer en het tijdelijke gebruik van materiaal gedurende de bouwfase. De 
stikstofemissie vanuit materieel is vergelijkbaar met die van verkeer. Ook deze emissie vindt vlak aan 
de grond plaats en wordt ook niet mechanisch hoog de lucht in geblazen. 
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2.1 Planlocatie  

 
De planlocatie van het voornemen is gelegen op het erf van de Parallelweg 9 te Tynaarlo. De locatie is 
gelegen op een afstand van circa 615 van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, namelijk het 
Drentsche Aa-gebied (afbeelding 1).  
 

Afbeelding 1 – Afstand tot Natura 2000-gebied (bron: AERIUS-calculator) 
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2.1 Beschrijving Natura 2000-gebied 
 
Het Drentsche Aa-gebied in het midden en noorden van Drenthe is een van de laatste gave stroomdalen 
van ons land. Het bestaat uit oud Drents cultuurlandschap met madelanden (graslanden), bosjes, 
houtwallen, essen (akkers), heide, jeneverbesstruwelen, esdorpen, hunebedden en landgoederen. Door 
het gebied lopen een groot aantal beken en beekjes, waaronder de Drentsche Aa, Schipborgsche Diep, 
Zeegser loopje, Anloër diepje, Gasterensche Diep, Deurzerdiep, Andersche Diep en Amerdiep. Het 
Natura 2000 gebied bestaat, naast de madelanden van de Drentsche Aa, uit de onderdelen Balloërveld, 
Oudemolen, Gasterse Duinen (in weerwil van de naam vooral een nat gebied), Gasterse Holt, 
Kampsheide, Eexterveld, De Strubben, De Vijtig Bunder en de omgeving van Zeegse. Ten zuiden van 
dit gebied liggen nog de afzonderlijke bijbehorende terreinen Geelbroek, omgeving van Amen en 
Andersche Diep. Het Ballooërveld (Defensie) is een uitgebreid heidegebied met enig naaldbos en 
archeologisch belangrijke elementen (grafheuvels, celtic fields, hessenwegen). De Gasterse Duinen is 
een heuvelachtig gebied met stuifzand, heide, gagelstruwelen en bos. Kampsheide omvat droge en 
vochtige heide, jeneverbesstruwelen, ven, naald- en loofbos, alsmede grafheuvels en celtic fields. De 
Vijftig Bunder is een heidegebied in het noorden, op de overgang van het stroomdal van de Drentsche 
Aa.--- 
 
Bron: https://www.natura2000.nl/gebieden/drenthe/drentsche-aa-gebied  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uw idee naar werkelijkheid!  
                  Alle kennis onder één dak! 

|7 

3. STIKSTOFDEPOSITIE 

3.1 Planlocatie 

 
Het plangebied ligt op een afstand van 615 tot het Drentsche Aa-gebied. Het initiatief betreft een 
(gasloze) ontwikkeling met een zeer beperkte omvang van één wooneenheid.  
 
 

3.1.1 Bouwfase 

 
In de bouwfase van de compensatiewoning vinden er verkeersbewegingen plaats door het af- en aan 
rijden van technisch personeel en de aanvoer van bouwmaterialen, maar ook voor het transport van het 
benodigde materieel zoals kranen en graafmachines en de sloop van de agrarische schuur. Voor de 
berekening wordt uitgegaan van een bouwtijd van 12 maanden, omdat alle waarden gebaseerd zijn op 
die van 1 jaar, de werkelijke bouwtijd wordt geschat op 7 maanden.  
 
In onderstaand overzicht worden de uitgangspunten ten behoeve van de bouwfase omschreven:   
 
Mobiele werktuigen: 

 
Mobiele kraan 
Bouwjaar: 2020 
Vermogen: 75-130 kW 
Dieselverbruik: 7 dagen x 60l = 420l 
Stationaire uren: 7 
Cilinderinhoud: 5l 
 
Mini kraan 
Bouwjaar: 2020 
Vermogen: 56-75 kW 
Dieselverbruik: 3 dagen x 30l = 90l 
Stationaire uren: 3 
Cilinderinhoud: 3l 
 
Tele-kraan 
Bouwjaar: 2019 
Vermogen: 130-300 kW 
Dieselverbruik: 3 dagen x 110l = 330l 
Stationaire uren: 3 
Cilinderinhoud: 10l  
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Overige uitgangspunten: 
 

• sloop van de voormalige agrarische schuren; 

• bouwrijp maken van het plangebied; 

• graven van nutsvoorzieningen en hemelwaterriolering; 

• gesloten grondbalans; 

• afwerken van het plangebied. 
 
De verkeersintensiteit gedurende de bouwfase neemt toe. Voor de bereikbaarheid van het plangebied 
wordt er van uit gegaan dat het verkeer rijdt vanaf de Parallelweg richting de N386. Voor de 
verkeersintensiteit worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 

• een bezoek staat voor 2 verkeersbewegingen; 

• ontsluiting via buitenwegen; 

• vakanties en vrije dagen; 

• weekenden; 
 
Werkverkeer: 
 
 Personeel/ aannemer: 
 1x  personenauto’s per dag  = 21 per maand 

1,5x  busjes per dag    = 32 per maand 
 1x  vrachtwagen per 2 week  = 4 per maand 
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De AERIUS-berekening voor de bouwfase geeft de volgende uitslag: “er zijn geen rekenresultaten hoger 
dan 0,00 mol/ha/j.  
  

Bron Mobiele werktuigen, werkverkeer 
brandstof 
(liter/jr) 

Emissie NOx/ 
NH3 [kg/jr] 

1 Mobiele kraan 

 
Bouwjaar: 2020 

Vermogen: 75-130 kW 
 

420 1,60 / < 1 

1 
 
Mini kraan 
 

 
Bouwjaar: 2020 

Vermogen: 56-75 kW 
 

90 0,40 / < 1 

1 Tele-kraan 

 
Bouwjaar: 2019 

Vermogen: 130-300 kW 
 

330 1,40 / < 1 

Totale emissie mobiele werktuigen, landbouw 3,40 / < 1  

Bron Vervoersbewegingen, werkverkeer 
aantal/ 
maand 

Emissie NOx/ 
NH3 [kg/jr] 

2 
Wegverkeer, buitenwegen; 
licht verkeer 

Standaard 21  0,10 / < 1 

2 
Wegverkeer, buitenwegen; 
middelzwaar 
vrachtverkeer 

Standaard 43  0,80 / < 1 

2 
Wegverkeer, buitenwegen; 
zwaar vrachtverkeer 

Standaard 4 0.10 / < 1 

Totale emissie vervoersbewegingen, wegverkeer  1,00 / < 1 
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3.2.2 Gebruiksfase  
 
In de gebruiksfase neemt de huidige verkeersintensiteit toe. Er wordt in de berekening rekening 
gehouden met verkeersbewegingen van zowel bewoners als voor dienstverleners. De toename van het 
aantal verkeersbewegingen van zwaar verkeer is nihil, maar vanwege de minimale invoer van 1 voertuig 
in het AERIUS-model wordt de werkelijke situatie fors overschat. 
 
De volgende toename van de verkeersintensiteit is opgenomen in de berekening: 
 

• 90x  per maand personenauto’s 

• 5x  per maand busjes 

• 1x  per jaar vrachtwagen 
 

 

 

 
De woning wordt gebouwd op basis van een all-electric concept, oftewel gasloos. Het gebruik van een 
cv-installatie is niet aan de orde. De emissie factor hiervoor is 0,0 NOx.  
 
Voor de berekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
 

• dezelfde toegangsweg als die voor de bouwfase; 
 

De AERIUS-berekening voor de gebruiksfase geeft de volgende uitslag: “er zijn geen rekenresultaten 
hoger dan 0,00 mol/ha/j.  
  

Bron Overige bronnen; woningen 
Emissie NOx/ 
NH3 [kg/jr] 

1 Compensatiewoning 1  0,00 / < 1 

Bron Vervoersbewegingen, wegverkeer 
aantal/ 
maand 

Emissie NOx/ 
NH3 [kg/jr] 

3 
Wegverkeer, buitenwegen; 
licht verkeer 

Standaard 90  0,40 / < 1 

3 
Wegverkeer, buitenwegen; 
middelzwaar 
vrachtverkeer 

Standaard 5  0,20 / < 1 

3 
Wegverkeer, buitenwegen; 
zwaar vrachtverkeer 

Standaard 1 (p/jaar) 0,00 / < 1 

Totale emissie vervoersbewegingen, wegverkeer  0,60 / < 1 
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4. CONCLUSIE 

Gelet op de beperkte omvang , de aard van het project en de depositieberekening kan geconcludeerd 
worden dat het plan niet zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie in de kritische gebieden en 
dat het daarom duidelijk is dat deze in redelijkheid, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een 
Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied niet 
kunnen verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 
aangewezen. Ofwel: het is voldoende duidelijk dat de toename van stikstofdepositie op gebieden 
waarvan de kritische depositiewaarde wordt overschreden ten hoogste 0,00 mol/hectare/jaar is.  
  
Er is sprake van een uitvoerbaar initiatief in het kader van de Wet natuurbescherming.  
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5. BIJLAGE – AERIUS BEREKENING BOUWFASE 
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6. BIJLAGE – AERIUS BEREKENING GEBRUIKSFASE 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Bouwfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

S1RuKSfYSzkJ (16 juni 2021)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

AgriPlaza Bouwadvies Parallelweg 9, 9482TS Tynaarlo

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Bouwfase ruimtelijk initiatief
Parallelweg 9 Tynaarlo

S1RuKSfYSzkJ

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 juni 2021, 08:46 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 4,29 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Depositieberekening bouwfase aanleg woning Parallelweg 9 te Tynaarlo

S1RuKSfYSzkJ (16 juni 2021)Resultaten Bouwfase

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Bouwfase

Emissie
Bouwfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Mobiele werktuigen; bouwfase
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 3,36 kg/j

vervoersbewegingen, werkverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

S1RuKSfYSzkJ (16 juni 2021)Resultaten Bouwfase

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)

Bouwfase

Naam Mobiele werktuigen;
bouwfase

Locatie (X,Y) 238149, 567440
NOx 3,36 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE V, 56 <= kW
< 75, bouwjaar 2020
(Diesel)

Mini-kraan 90 3 3,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

STAGE V, 130 <= kW
< 300, bouwjaar
2019 (Diesel)

Tele-kraan 330 3 10,0 NOx
NH3

1,38 kg/j
< 1 kg/j

STAGE V, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2020 (Diesel)

Mobiele kraan 420 7 4,0 NOx
NH3

1,62 kg/j
< 1 kg/j

Naam vervoersbewegingen,
werkverkeer

Locatie (X,Y) 238126, 567023
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 21,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

32,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 2,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

S1RuKSfYSzkJ (16 juni 2021)Resultaten Bouwfase

Resultaten

pagina 4/5



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

S1RuKSfYSzkJ (16 juni 2021)Resultaten Bouwfase

Resultaten

pagina 5/5
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6. BIJLAGE – AERIUS BEREKENING GEBRUIKSFASE 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Gebruiksfase

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RnX62JkWhvkR (16 juni 2021)

pagina 1/5



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

AgriPlaza Bouwadvies Parallelweg 9, 9482TS Tynaarlo

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Gebruiksfase ruimtelijk initiatief
Parallelweg 9 Tynaarlo

RnX62JkWhvkR

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 juni 2021, 08:49 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx < 1 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Depositieberekening gebruiksfase woning Parallelweg 9 te Tynaarlo

RnX62JkWhvkR (16 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten

pagina 2/5



Locatie
Gebruiksfase

Emissie
Gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Woning
Wonen en Werken | Woningen

- -

vervoersbewegingen, wegverkeer
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j < 1 kg/j

RnX62JkWhvkR (16 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten

pagina 3/5



Emissie
(per bron)
Gebruiksfase

Naam Woning
Locatie (X,Y) 238155, 567463
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele variatie Continue emissie

Naam vervoersbewegingen,
wegverkeer

Locatie (X,Y) 238126, 567023
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 90,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 / maand NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RnX62JkWhvkR (16 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten

pagina 4/5



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210525_2040287d5b

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

RnX62JkWhvkR (16 juni 2021)Resultaten Gebruiksfase

Resultaten

pagina 5/5



Digitale	Watertoets
	

28-09-2021,	13:36 Pagina	1	van	7 https://dewatertoets.nl

Resultaat	van	de	check	gedaan	op	28-09-2021

Digitale	watertoets	in
De	watertoets	helpt	u	om	aan	de	hand	van	de	locatie	van	uw	ruimtelijke	plan	en	een
aantal	vragen	te	toetsen	of	u	de	belangen	van	het	Waterschap	raakt.	Indien	dit	het
geval	is 	krijgt	u	tekst	en	uitleg	over	het	vervolg	proces.

VOOR	DE	ACTIVITEIT	DIGITALE	WATERTOETS	IN	DE	GEMEENTE	IS	OP	BASIS	VAN	DE
GEGEVEN	ANTWOORDEN	NODIG:

1.	 normale	procedure

2.	 Advies	pers leiding

3.	 Advies	rioolgemaal

4.	 advies	schouwsloten

OP	BASIS	VAN	ONDERSTAANDE	LOCATIE
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VRAGEN	EN	ANTWOORDEN	UIT	DE	CHECK

1.	 Betreft	uw	plan	één	van	de	volgende	planvormen:	uits luitend	een	wijziging	van	de
bestemmingsfunctie	zonder	fys ieke	aanpassingen	OF	een	M.E.R.	procedure	OF	een
bestemmingsplan	Buitengebied	OF	een	Structuurvis ie?

nee

2.	 Neemt	in	het	plan	het	totale	verharde	oppervlak	van	bebouwing	en	bestrating	toe
met	meer	dan	150	m2	binnen	de	bebouwde	kom,	een	uitbreidingsplan	of	in	een
glastuinbouwgebied,	of	met	meer	dan	1500	m2	in	het	buitengebied?

nee

3.	 Worden	in	het	plan	fys ieke	veranderingen	aan	het	oppervlaktewatersysteem
uitgevoerd,	zoals 	het	dempen	of	verleggen	van	watergangen	of	het	verwijderen	of
verplaatsen	van	kunstwerken	(zoals 	duikers)?

nee

4.	 Verandert	de	afvoer	van	hemelwater	binnen	het	plan	ten	opzichte	van	de	huidige
situatie	(bijvoorbeeld	door	afkoppeling	van	het	gemengde	rioolstelsel	naar	een
gescheiden	stelsel	of	door	afvoer	op	een	andere	watergang)?

nee

5.	 Is 	het	blijvend	aanpassen	van	waterpeilen	voor	het	plan	gewenst?

nee

6.	 hoofdwatergang

nee

7.	 bergingsgebied

nee

8.	 zeekering

nee

9.	 rioolgemaal

nee

10.	 pers leiding
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ja

11.	 s ifons/zinkers

nee

12.	 schouwsloten

ja
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1.	 normale	procedure

Voor	uw	plan	wordt	de	normale	procedure	doorlopen.

Wat	moet	ik	doen?
Via	de	digitale	watertoets	is 	het	Waterschap	op	de	hoogte	gesteld	van	dit	plan.	De
aanmelding	heeft	ertoe	geleid	dat	er	eigendommen	van	het	waterschap	en/of
belangen	in	het	watersysteem	zijn	geraakt.	De	normale	procedure	wordt	doorlopen.
Dit	houdt	in	dat	het	waterschap	een	maatwerk	wateradvies	levert,	in	de	vorm	van
de	uitgangspuntennotitie.

Waar	moet	ik	op	letten?
De	definitieve	Uitgangspuntennotitie	zal	een	maatwerk	wateradvies	zijn	dat	specifiek
voor	uw	ruimtelijke	plan	van	toepassing	zal	zijn.	Dit	kunnen	aanvullende	kaarten	zijn
met	aanvullende	maatwerk	teksten	voor	uw	specifieke	plan	en	directe	omgeving.
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2.	 Advies	persleiding

Binnen	uw	plangebied	liggen	rioolpers leidingen	van	het	waterschap.

Wat	moet	ik	doen?
Rioolpers leidingen	verzorgen	het	transport	van	vuilwater	naar	RWZI's .	Het
eigendom,	beheer	en	onderhoud	ligt	bij	het	waterschap	en	kent	een	keurzonering
boven	de	pers leiding	van	5	meter	aan	beide	zijden.

Waar	moet	ik	op	letten?
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3.	 Advies	rioolgemaal

In	het	plangebied	zijn	rioolpers leidingen	en/of	rioolgemalen	van	het	waterschap
aanwezig.

Wat	moet	ik	doen?
Het	waterschap	heeft	de	ontvangstplicht	van	het	afvalwater	uit	het	gemeentelijke
rioleringsstelsel.	Via	rioolgemalen	en	rioolpers leidingen	van	het	waterschap	wordt
het	vuile	water	naar	de	RWZI	getransporteerd.	In	of	direct	langs	het	plangebied	is
een	rioolpers leiding	van	het	waterschap	aanwezig.	Binnen	een	zonering	rond	de
pers leiding	is 	het	niet	toegestaan	zonder	toestemming	van	het	waterschap
werkzaamheden	uit	te	voeren	in	de	bodem	of	bestemmingen	te	wijzigingen.
Beschadigingen	aan	de	pers leiding	kunnen	immers	als 	gevolg	hebben	dat	vuilwater
in	het	milieu	terecht	komt.

Waar	moet	ik	op	letten?
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4.	 advies	schouwsloten

Binnen	uw	plangebied	liggen	schouwsloten.

Wat	moet	ik	doen?
Binnen	het	plangebied	zijn	schouwsloten	gelegen.	Schouwsloten	zijn	s loten	die	niet
in	eigendom	zijn	van	het	waterschap	maar	wel	een	belangrijke	functie	vervullen	voor
de	ontwatering.	Vanwege	deze	ontwateringsfunctie	is 	het	van	belang	dat	een
schouwsloot	schoon	is ;	De	eigenaren	van	de	schouwsloot	zijn	verplicht	de
schouwsloot	jaarlijks 	schoon	te	maken	en	het	waterschap	ziet	hierop	toe.	Het
profiel	van	een	schouwsloot	mag	niet	zonder	toestemming	van	het	waterschap
gewijzigd	worden	(Keur	Waterschap	Hunze	en	Aa’s).

Waar	moet	ik	op	letten?

Achtergrondinformatie

DETAILS
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SAMENVATTING VAN DEZE QUICKSCAN 

In deze quickscan zijn de (on)mogelijkheden onderzocht om een grondgebonden woning te realiseren op de 

locatie Parallelweg 9 in Tynaarlo. Omdat de ontwikkellocatie op korte afstand van het spoor is gelegen, is in het 

kader van een Bestemmingsplanwijziging een quickscan uitgevoerd om vast te stellen of er op de 

ontwikkellocatie een kans is op trillingshinder als gevolg van spoorverkeer. Hierbij is getoetst aan de SBR B-

richtlijn voor trillingshinder. 

Uit het onderzoek volgt dat trillingshinder niet kan worden uitgesloten voor deze locatie. De trillingen zijn vooral 

het gevolg van goederentreinen. 

Omdat trillingshinder in de toekomstige bebouwing niet kan worden uitgesloten, is nader onderzoek naar 

trillingen noodzakelijk. Dit onderzoek dient te bestaan uit een combinatie van meet- en modelonderzoek, conform 

de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen. In deze quickscan is namelijk nog worst-case (bovengrens) 

gerekend, omdat er geen locatiespecifieke metingen zijn uitgevoerd en detailinformatie over de bebouwing 

ontbreekt. Door die informatie toe te voegen in vervolgonderzoek, neemt de onzekerheid in de trillingen af en kan 

worden vastgesteld of er ook echt een kans is op trillingshinder op deze locatie. We adviseren om dat 

vervolgonderzoek zo vroeg mogelijk uit te voeren, zodat bij de verdere uitwerking van de plannen rekening kan 

worden gehouden met trillingen. Zo kun je voorkomen dat in een laat stadium ingrijpende en kostbare 

maatregelen nodig zijn om een prettig woon- en leefklimaat te garanderen. 

 

  



 

INLEIDING 

Aan de Parallelweg 9 in Tynaarlo wordt nieuwbouw ontwikkeld. Omdat de locatie op korte afstand van het spoor 

is gelegen, is trillingshinder als gevolg van treinverkeer niet op voorhand uit te sluiten. Daarom wordt, conform de 

Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, een quickscan 

uitgevoerd naar de kans op trillingshinder van treinverkeer. In dit memo toetsen we de verwachte trillingen op de 

ontwikkellocatie aan het van toepassing zijnde beoordelingskader, de SBR B-richtlijn.  

BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE 

De locatie van het plangebied is weergegeven in Figuur 1. De kortste afstand tot het spoor bedraagt ca. 19 meter.  

 
Figuur 1 Ligging plangebied 

Het aantal treinen per uur per richting en de rijsnelheid van de treinen is weergegeven in Tabel 1. Deze gegevens 

zijn gebaseerd op gegevens van de vervoerders en het Geluidregister Spoor. In de toekomst wordt geen 

verandering in het aantal treinen voorzien, zo blijkt uit projectgegevens van ProRail en de Nationale Milieu en 

Capaciteitsanalyse Spoor (NMCA Spoor). 

Tabel 1 Treindiensten langs de ontwikkellocatie, met snelheid en aantal treinen (gemiddeld per uur per richting) 

Treindienst Snelheid Aantal overdag Aantal ‘s avonds Aantal ‘s nachts 

Sprinters 140 km/h 2.75 2.00 0.50 

Intercity’s 140 km/h 2.00 2.25 0.75 

Goederentreinen 90 km/h 0.05 0.07 0.05 

De bodem is volgens gegevens uit Dinoloket opgebouwd uit zand, zie Figuur 2. In Figuur 2 laten we de opbouw 

van de bodem zien (op basis van een boring) en de stijfheid van de bodem (op basis van een sondering). De 

bodemopbouw heeft veel invloed op hoe hoog de trillingen zijn, en hoe snel de trillingen afnemen als de afstand 

tot het spoor groter wordt.  



 

 
Figuur 2 Bodemopbouw (links) en conusweerstand, indicatie van hoe stijf de grond is (rechts). 

De geplande bebouwing betreft een grondgebonden woning met een maximale bouwhoogte van 9 meter. In de 

berekeningen is uitgegaan van gebouwen met normale betonnen vloeren (kanaalplaat-, breedplaat-, ribben- of 

broodjesvloeren) en een conventionele bouwwijze (geen zeer grote overspanningen of open staalconstructies).  

ONZE AANPAK 

Om de trillingen in de geplande bebouwing te bepalen, is gebruik gemaakt van een door We-Boost ontwikkeld 

rekenmodel. Dit rekenmodel bepaalt op basis van informatie uit het Geluidregister Spoor, de lokale situatie en 

bodemopbouw en ruim 600 metingen, de trillingen in de geplande bebouwing. Schematisch laten we dat zien in 

Figuur 3. Deze aanpak geeft een betrouwbare indicatie van de verwachte trillingen op de ontwikkellocatie.  

 
Figuur 3 Trillingen gaan vanuit de trillingsbron, via de bodem naar een gebouw toe. De hoogte van de trillingen in het 
gebouw zijn afhankelijk van zowel de trillingsbron, de bodemopbouw als de constructie van het gebouw 



 

HOE TOETS JE TRILLINGEN? 

Er bestaat in Nederland geen wettelijk kader voor de beoordeling van trillingshinder in gebouwen. Wel geldt dat 

in het kader van een goede ruimtelijke ordening trillingen dienen te worden meegenomen bij de ontwikkeling van 

locaties waar trillingen een rol kunnen spelen. Op basis van jurisprudentie wordt al enkele decennia gebruik 

gemaakt van de SBR-richtlijn om trillingen in gebouwen te beoordelen. 

Deze SBR-richtlijn bestaat uit drie delen (deel A – schade in gebouwen, deel B – hinder voor personen in 

gebouwen en deel C – verstoring van gevoelige apparatuur) waarvan alleen deel B voor dit onderzoek relevant 

is. De afstand tussen het spoor en de onderzoekslocatie is dermate groot dat er geen schade aan de gebouwen 

zal ontstaan. Verstoring van gevoelige apparatuur als gevolg van de realisatie van dit plan is ook niet aan de orde. 

In de wel van toepassing zijnde SBR-richtlijn deel B zijn een aantal aspecten relevant: 

1. De richtlijn toetst zowel een maximaal optredende trillingssterkte (Vmax, treedt op bij de trein die gedurende 

de meetperiode de hoogste trillingen veroorzaakt) als het tijdsgemiddelde van de trillingen (Vper, deze 

grootheid is in tegenstelling tot Vmax dus ook afhankelijk van het aantal treinen). 

2. De richtlijn is strenger voor gebouwen met een overnachtingsfunctie (woningen, ziekenhuizen) dan voor 

gebouwen met een niet-overnachtingsfunctie (kantoren, scholen). De meeste hinder wordt namelijk vaak in 

rust ervaren. In de nacht zijn de streefwaarden voor gebouwen met een overnachtingsfunctie dan ook 

ongeveer een factor 2 strenger dan overdag. Winkels, sport- en industriepanden vallen buiten de richtlijn.  

3. Een gebouw kan op twee manieren voldoen aan de richtlijn: de trillingssterkte Vmax moet lager zijn dan de 

onderste streefwaarde A1 (zie Tabel 2), óf Vmax moet lager zijn dan de bovenste streefwaarde A2, waarbij 

tegelijkertijd de gemiddelde trillingssterkte Vper lager is dan de streefwaarde A3. 

Tabel 2 Streefwaarden in de SBR-richtlijn deel B voor nieuwbouw 

 Dag en avond Nacht 

Gebouwfunctie A1 A2 A3 A1 A2 A3 

Wonen 0.1 0.4 0.05 0.1 0.2 0.05 

Gezondheidszorg 0.1 0.4 0.05 0.1 0.2 0.05 

Onderwijs en kantoor 0.15 0.6 0.07 0.15 0.6 0.07 

Bijeenkomst 0.15 0.6 0.07 0.15 0.6 0.07 

Kritische werkruimte 0.1 0.1 -.-- 0.1 0.1 -.-- 

HOE HOOG ZIJN DE TRILLINGEN OP DEZE LOCATIE? 

De verwachte trillingen op de onderzoekslocatie zijn weergegeven in Tabel 3 en Figuur 4, inclusief een 

beoordeling op de SBR B-richtlijn. De trillingen zijn weergegeven als een bandbreedte, de werkelijke trillingen 

zijn namelijk afhankelijk van precieze afstand tot het spoor, de lokale bodem- en spooropbouw, spoorligging en 

constructiegegevens van de geplande bebouwing (denk aan constructietype, afmetingen, vloertypes, fundering). 

Voor een nauwkeuriger predictie met een kleinere bandbreedte (die verder gaat dan een quickscan) is daarom 

een locatiespecifiek onderzoek nodig. Deze werkelijke trillingen zullen doorgaans wel in de aangegeven 

bandbreedte liggen. 

 Tabel 3 Verwachte trillingen op onderzoekslocatie 

Parameter Bandbreedte Beoordeling 

Trillingssterkte Vmax 0.3 - 1.9 Voldoet niet, nader onderzoek en ontwerpoptimalisaties of maatregelen nodig 

Gemiddelde trillingssterkte Vper 0.01 - 0.14 Voldoet niet, nader onderzoek en ontwerpoptimalisaties of maatregelen nodig 

 



 

 
Figuur 4 Beoordeling van de trillingen in het plangebied 

ONS ADVIES 

Uit de quickscan volgt dat trillingshinder niet kan worden uitgesloten voor deze ontwikkellocatie. De trillingen zijn 

vooral het gevolg van goederentreinen. 

Omdat trillingshinder in de toekomstige bebouwing niet kan worden uitgesloten, is nader onderzoek naar 

trillingen noodzakelijk. Dit onderzoek dient te bestaan uit een combinatie van meet- en modelonderzoek, conform 

de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen. In deze quickscan is namelijk nog worst-case (bovengrens) 

gerekend, omdat er geen locatiespecifieke metingen zijn uitgevoerd en detailinformatie over de bebouwing 

ontbreekt. Door die informatie toe te voegen in vervolgonderzoek, neemt de onzekerheid in de trillingen af en kan 

worden vastgesteld of er ook echt een kans is op trillingshinder op deze locatie. We adviseren om dat 

vervolgonderzoek zo vroeg mogelijk uit te voeren, zodat bij de verdere uitwerking van de plannen rekening kan 

worden gehouden met trillingen. Zo kun je voorkomen dat in een laat stadium ingrijpende en kostbare 

maatregelen nodig zijn om een prettig woon- en leefklimaat te garanderen. 

Op basis van deze quickscan zijn al wel de volgende, algemene adviezen te geven: 

1. Positioneer gebouwen met een woonfunctie zo ver mogelijk van het spoor vandaan (vergroten afstand, of 

woonfuncties verder van spoor vandaan) 

2. Maximaliseer de bouwvolumes, grote volumes zijn doorgaans minder gevoelig voor trillingen 

3. Oriënteer de woning zodanig dat de trillingen lager zijn, met de dragende wanden haaks op het spoor.  

4. Creëer zware bebouwing met dikke vloeren, vermijd slappe, open staalconstructies of houtskeletbouw 



 

5. Overweeg om gebouwen met een zwaardere fundering (bijv. dikke plaatfundering) uit te voeren, zodat de 

gebouwen minder gevoelig zijn voor trillingen. 

6. Kijk of het mogelijk is om een waterpartij tussen woning en spoor te positioneren. 

Voor een specifiek advies op maat is nader onderzoek op deze locatie nodig.  


