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1 INLEIDING 
 

In opdracht van gemeente Tynaarlo is door Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV een verkennend en nader 

asbestonderzoek uitgevoerd op een perceel gelegen aan de Tynaarlosestraat 21-27 te Vries.. 

 

1.1 Aanleiding en doel 

De aanleiding voor het uitvoeren van het nader onderzoek asbest is het voornemen om de bestemming 

van het terrein te wijzigen, ten behoeve van woningbouw. In de periode december 2013 – januari 2014 

heeft op het terrein een bodemsanering plaatsgevonden. Hierbij is onder meer een asbesthoudende 

walbeschoeiing verwijderd. Volgens RUD Drenthe heeft de verificatie van de ontgravingswand destijds op 

niet geheel volgens de normen plaatsgevonden. Het nader onderzoek heeft als doel de situatie met 

betrekking tot de aanwezigheid van asbest op het betreffende locatiedeel definitief vast te stellen. 

 

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 en 

aanbevelingen. 
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2 VOORONDERZOEK  
 

2.1 Bekende gegevens  

Op de locatie in 2013 een bodemsanering uitgevoerd. De resultaten van de sanering zijn beschreven in 

het evaluatierapport: ‘Evaluatierapport Bodemsanering Tynaarlosestraat 21-27 Vries’ Bodemvisie Milieu & 

Veiligheid B.V., rapport 130057, d.d. 15-4-2014. Zoals hiervoor is aangegeven, is tijdens deze sanering 

onder meer een asbesthoudende walbeschoeiing verwijderd. Na verwijdering de beschoeiing heeft een 

bemonstering van de ontgravingswand plaatsgevonden. In het controlemonster van de bovengrond is een 

gewogen asbestconcentratie van 27 mg/kg d.s. gemeten. Ten aanzien van dit mengmonster geldt, dat 

formeel niet aan de benodigde monsterhoeveelheid van 10 kg d.s. (conform NEN 5707) is voldaan. In het 

controlemonster van de ondergrond is geen asbest aangetoond.  

 

Het voornemen bestaat om op het terreindeel een wandelpad aan te leggen. De onderzoekslocatie 

(voormalige walbeschoeiing) heeft een lengte van circa 50 m1. 

 

2.2 Onderzoeksstrategie 

Zoals aangegeven, heeft het nader onderzoek als doel inzicht te krijgen situatie met betrekking tot de 

mogelijke aanwezigheid van een asbestverontreiniging. Hiertoe is de richtlijn, “NEN 5707 ‘Bodem - 

Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond”, van toepassing. Hierbij wordt de 

onderzoeksstrategie gehanteerd, voor het vaststellen de omvang van de verontreiniging, conform 

paragraaf 7.3 uit de NEN5707+C1:2016. 

 

Het asbestonderzoek bestaat uit de volgende werkzaamheden: 

• Een maaiveldinspectie; 

• Het graven van 5 sleuven tot in de ongeroerde ondergrond, met behulp van een hydraulische kraan 

(overdrukcabine en P3-fiter); 

• Het inspecteren van het vrijkomende materiaal op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Dit 

materiaal wordt verzameld en gewogen. In het laboratorium wordt vastgesteld of sprake is van asbest 

en zo ja, wat de samenstelling hiervan is; 

• In eerste instantie wordt per sleuf een mengmonster samengesteld (emmer minimaal 10 kg.ds) voor 

onderzoek in het laboratorium op de aanwezigheid van asbest(vezels) en de concentratie (totaal 5 x 

analyse asbest in grond). Tevens wordt de chemische kwaliteit van de grond bepaald middels analyse 

op standaardpakket grond; 

• Op basis van de hoeveelheid in het veld verzamelde asbestmateriaal en de in het laboratorium 

bepaalde asbestconcentratie, wordt berekend of er sprake is van een asbestverontreiniging en wat de 

omvang van de eventueel aanwezige asbestverontreiniging is.  

 

In § 3.1 is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde werkzaamheden. 
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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 2018: ‘Locatie-inspectie en 

monsterneming van asbest in bodem’. 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 Synlab te Rotterdam. Het onderzoeksprogramma is in tabel 3.1 opgesomd. 

 
Tabel 3.1: onderzoeksprogramma 
Locatie Verricht onderzoek Sleufnr. Aantal 

analyses 

Analysepakket 

Nader bodemonderzoek asbest NEN 5707 

Vml. walbeschoeiing Inspectie maaiveld 

5 x sleuf 2,0 x 0,5 x 0,5 m-mv 

S1 t/m S5 6 

1 

Asbest in grond (NEN 5898) 

Asbest in materiaal 

     

Toelichting op tabel: 

m -mv: meter minus maaiveld. 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 

Het veldwerk is uitgevoerd op 25 april 2019, door dhr. T. van der Meulen. De locaties van de sleuven zijn 

weergegeven op de situatietekening (bijlage 2). In bijlage 6 zijn enkele foto’s opgenomen, die tijdens de 

veldwerkzaamheden gemaakt zijn van de sleuven. De uit de sleuven vrijgekomen grond is visueel 

geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal. Plaatselijk zijn enkele stukjes 

asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen. Dit materiaal is verzameld en naar het 

laboratorium afgevoerd voor analyse. Ter plaatse van sleuf 1 is eveneens een geringe hoeveelheid 

asbestverdacht materiaal aangetroffen. Dit is verzameld en naar het laboratorium, voor analyse, 

verzonden. 
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4 RESULTATEN 

 

4.1 Zintuiglijke waarnemingen nader asbestonderzoek 

In het veld zijn de fysische bodemeigenschappen per te onderscheiden bodemlaag omschreven. In bijlage 

3 zijn de boorprofielen opgenomen met, per sleuf, een schematische beschrijving van de bodemopbouw. 

Hieruit blijkt, dat de bovengrond tot ca. 0,5 m-mv uit zwak tot matig humeus zand bestaat. Vervolgens 

wordt tot de maximale boor-/graafdiepte (2,0 m-mv) zwak siltig zand aangetroffen. 

 

Tijdens de maaiveldinspectie zijn in totaal 3 stukjes asbestverdacht materiaal aangetroffen. Alleen in de 

bovengrond van sleuf 1 is een tweetal stukjes asbestverdacht plaatmateriaal gevonden. Het materiaal is 

naar het laboratorium voor analyse afgevoerd. 

 

Ter controle van de visuele waarnemingen van asbest, zijn van alle sleuven grond(meng)monsters 

(emmer minimaal 10 kg/d.s.) samengesteld voor laboratoriumonderzoek. De betreffende grondmonsters 

zijn in het laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Tevens is het aangetroffen 

plaatmateriaal verzameld en ter analyse bij het laboratorium aangeleverd. 

 

4.2 Analyseresultaten asbest in grond 

De onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de analyseresultaten van de onderzochte 

grond(meng)monsters en asbestverdachte materiaalmonsters. De toetsingen zijn in bijlage 7 en de 

certificaten zijn in bijlage 5 opgenomen. Van iedere sleuf is een mengmonster samengesteld en in het 

laboratorium op asbest geanalyseerd. De aangetroffen asbestverdachte materialen zijn per sleuf 

verzameld en tevens naar het laboratorium verzonden voor weging en analyse. 

 

Tabel 4.5: Overzicht analyseresultaten grond- en materiaalmonsters 

Mengmonster Hechtgebonden 

(ja/nee) 

Asbest > 20 mm 

(mg/kg d.s.) 

Asbest < 20 mm 

(mg/kg d.s.) 

Gewogen asbestconcentratie* 

(mg/kg d.s.) 

Sleuf 1 Ja 25,1 n.a. 25,1** 

Sleuf 2 n.v.t. n.a. n.a. n.a. 

Sleuf 3 Ja/Nee n.a. 9,72 9,72 

Sleuf 4 n.v.t. n.a. n.a. n.a. 

Sleuf 5 Ja n.a. 1,58 1,58. 

Sleuf 1 t/m 5 

(ondergrond) 

n.v.t. n.a. n.a. n.a. 

* concentratie na correctiefactor gewicht analysemonster/gewicht monster fractie > 20 mm 

** betreft op het maaiveld aangetroffen deeltjes, feitelijk geen sprake van ‘asbest in bodem’ 

n.a. niet aangetoond 

 

4.3 Interpretatie onderzoeksresultaten nader bodemonderzoek asbest 

Op basis van de waarnemingen tijdens het veldwerk blijkt, dat alleen ter plaatse van sleuf 1 visueel 

asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Op het maaiveld zijn 3 stukjes plaatmateriaal waargenomen en 

bij het laboratorium voor analyse aangeboden. Het betreffende materiaal blijkt daadwerkelijk asbest te 

bevatten (chrysotiel 10-15% hechtgebonden). Tevens zijn in de uitgegraven bovengrond van sleuf 1 twee 

stukjes asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. Uit analyse in het laboratorium blijkt echter, dat dit 

materiaal niet asbesthoudend is.  
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Aangezien de 3 stukjes asbesthoudend plaatmateriaal op het maaiveld is aangetroffen is feitelijk geen 

sprake van ‘asbest in bodem’. Ondanks dit gegeven en het feit dat al het waargenomen materiaal naar het 

laboratorium is afgevoerd, is een ‘hypothetische berekening’ uitgevoerd voor de situatie waarbij het 

materiaal zich in de bodem had bevonden. Hieruit blijkt, dat wanneer het aangetroffen asbesthoudende 

materiaal zich in de bodem had bevonden er sprake was van een asbestconcentratie van 25,1 mg/kg d.s. 

De berekening is in bijlage 6 opgenomen. De berekende concentratie benadert de interventiewaarde niet 

(= 100 mg/kg d.s.), zodat geen sprake is van een asbestverontreiniging. 

 

Bij de inspectie van de sleuven 2 t/m 5 zijn, geen asbestverdachte materialen waargenomen. In het 

laboratorium zijn in de mengmonsters van sleuf 3 en 5, in de visueel niet-waarneembare fracties, een 

geringe hoeveelheid asbest aangetroffen. In het mengmonster van sleuf 3 is een asbestconcentratie van 

9,72 mg/kg d.s. bepaald. Voor mengmonster uit sleuf 5 is een asbestconcentratie van 1,58 mg/kg d.s. 

bepaald.  

 

In het mengmonster van de ondergrond, afkomstig uit de sleuven 1 t/m 5, is geen asbest aangetroffen. 

 

4.4  Toetsing hypothese 

Op grond van de onderzoeksresultaten, blijkt dat weliswaar asbesthoudend materiaal is aangetroffen, 

maar dat het criterium waarbij volgens de Wet Bodembescherming sprake is van een 

asbestverontreiniging, geenszins wordt benaderd. De waarnemingen en resultaten van de 

controlebemonstering na uitvoering van de bodemsanering, worden met deze resultaten bevestigd. 
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5 CONCLUSIES EN ADVIES 
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld ter plaatse van één sleuf (SL1) drie 

asbesthoudende stukjes plaatmateriaal aangetroffen. Deze zijn verzameld en naar het laboratorium 

afgevoerd.  

 

In het laboratorium is plaatselijk slechts een geringe hoeveelheid asbest aangetroffen. De bepaalde 

concentraties benaderen geenszins de concentratie waarbij sprake is van een asbestverontreiniging. Deze 

resultaten bevestigen de resultaten van de controlebemonsteringen, na uitvoering van de bodemsanering. 

Ons inziens worden op basis van de onderzoeksresultaten geen verdere belemmeringen verwacht ten 

aanzien van het gebruik c.q. ontwikkeling van de locatie. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat een asbestonderzoek te allen tijde een steekproefsgewijze 

benadering heeft. Hierdoor is het altijd mogelijk, dat (zeer) plaatselijk (stukjes) asbest buiten de 

onderzochte terreindelen wordt aangetroffen. 
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SITUATIE MET MONSTERNAMEPUNTEN 
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek NAO Tynaarlosest raat  2 1 -2 7  Vries
projectcode 1 9 0 1 7 2

datum 2 8 -0 5 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4
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S1 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 2 5 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester T vd M eulen

0

50

100

150

200

0

-40

50x200cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 21.5%, 
donker bruin, grijs, ow: geen, zwak 
stenen, zwak asbest  vlakke plaat , 
graafm achine

-40

-200

50x200cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, crem e, ow: geen, 
graafm achine, ongeroerd

1AVS1

m eetpunt  S1
14540779

m eetpunt  S1
14540780

m eetpunt  S1, laag 0-40
14540791
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S2 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 2 5 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester T vd M eulen

0

50

100

150

200

0

-20

50x250cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 23.1%, 
donker bruin, grijs, ow: geen, 
graafm achine

-20

-200

50x250cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, crem e, ow: geen, 
graafm achine, ongeroerd

1

m eetpunt  S2
14540781

m eetpunt  S2
14540782

S3 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 2 5 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester T vd M eulen

0

50

100

150

200

0

-30

50x250cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 18.5%, 
donker bruin, grijs, ow: geen, sporen 
glas, graafm achine

-30

-200

50x250cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, crem e, ow: geen, 
graafm achine

1

m eetpunt  S3
14540783
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S4 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 2 5 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester T vd M eulen

0

50

100

150

200

0

-30

50x250cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 24.1%, 
donker bruin, grijs, ow: geen, 
graafm achine

-30

-200

50x250cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, crem e, ow: geen, 
graafm achine

1

m eetpunt  S4
14540784

m eetpunt  S4
14540785

m eetpunt  S4
14540786

m eetpunt  S4
14540787
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projectcode 1 9 0 1 7 2
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S5 braak, m aaiveld

type sleuf
datum 2 5 -0 4 -2 0 1 9

boorm eester T vd M eulen

0

50

100

150

200

0

-30

50x250cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 19.5%, 
donker bruin, grijs, ow: geen, 
graafm achine

-30

-200

50x250cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, crem e, ow: geen, 
graafm achine

1

m eetpunt  S5
14540788

m eetpunt  S5
14540789

m eetpunt  S5
14540790



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Eric Wagenaar
Singel 60
9001 XP  GROU

Uw projectnaam : NAO Tynaarlosestraat 21-27 Vries
Uw projectnummer : 190172
SYNLAB rapportnummer : 13021803, versienummer: 1

Rotterdam, 29-04-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 190172.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht Materiaal maaiveld AV maaiveld: 0-1
002 Asbestverdacht Materiaal sleuf 1 S1: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  136.2  258.5        

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage  zie bijlage        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

002 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.
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002 P5158090 25-04-2019 25-04-2019 ALC299  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

Bodemvisie Milieu & Veiligheid BV
Eric Wagenaar
Singel 60
9001 XP  GROU

Uw projectnaam : NAO Tynaarlosestraat 21-27 Vries
Uw projectnummer : 190172
SYNLAB rapportnummer : 13021796, versienummer: 2

Rotterdam, 03-05-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 190172.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM S1 S1: 0-50

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM S2 S2: 0-50

003 Asbestverdachte
grond AS3000

MM S3 S3: 0-50

004 Asbestverdachte
grond AS3000

MM S4 S4: 0-50

005 Asbestverdachte
grond AS3000

MM S5 S5: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  14.28  15.17  17.13  17.33  17.45  

in behandeling genomen
gewicht

kg  14.28  15.17  17.13  17.33  17.45  

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  nee  nee  

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  11384  12240  13908  13779  14427  

droge stof gew.-%  79.8  80.8  81.2  79.5  82.7  

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  7.5  <2  1.6  

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  0.59  <2  <2  

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  5.0  <2  1.3  

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  10  <2  1.9  

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  6.9  <2  1.6  

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  0.34  <2  <2  

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  0.25  <2  <2  

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.4  1.2  7.6  1.1  0.44  

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2  9.7215  <2  1.5804  

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  2.8239  <2  <2  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdachte
grond AS3000

MM S1 t/m S5 AMS1-S5: 50-150

Analyse Eenheid Q 006     

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  18.93          

in behandeling genomen
gewicht

kg  18.93          

Mengmonster samengesteld   nee          

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  13833          

droge stof gew.-%  73.1          

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

gemeten niet-
hechtgebonden-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2          

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2          

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2          

berekende bepalingsgrens mg/kgds S n.v.t.          

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2          

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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2-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden-
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1773908 25-04-2019 25-04-2019 ALC291  
002 E1773909 25-04-2019 25-04-2019 ALC291  
003 E1773910 25-04-2019 25-04-2019 ALC291  
004 E1773911 25-04-2019 25-04-2019 ALC291  
005 E1773912 25-04-2019 25-04-2019 ALC291  
006 E1773913 25-04-2019 25-04-2019 ALC291  
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BIJLAGE 5: 

 

BEREKENING ASBESTCONCENTRATIE 

  



Berekening asbestconcentratie S1 (maaiveld)

Tabel 1: Hoeveelheid asbest > 20 mm

Meng- Hoeveelheid Percentage Totaal asbest Wegingsfactor Doorzocht volume Dichtheid Percentage droge stof Concentratie asbest

monster (gram) asbest (%) (mg)  (m3) (kg/m3) (%) (mg/kg d.s.)

S1

Plaat 136,187 12,5% 17023,3875 1 0,5 1700 79,80% 25,1

totaal 25,1

Tabel 2: Hoeveelheid asbest < 20 mm

Meng-

monster

S1

Tabel 3: Totaal gewogen asbestconcentratie

Meng-

monster

S1

Gewogen asbestconcentratie S1

Gewogen concentratie

bepaald in laboratorium

Massa fractie > 20 mm

van uitgegraven materiaal

Berekende asbestconcentratie Gecorrigeerde asbestconcentratie

(mg/kg d.s.)

0,0000

(%)

0,00%

> 20 mm (mg/kg d.s.)

25,1

asbestconcentratie (mg/kg d.s.)< 20 mm (mg/kg d.s.)

0,00

Totaal gewogen

25,1

25,1

Gewogen concentratie asbest

gecorrigeerd voor grove fractie

(mg/kg d.s.)

0,00
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FOTO’S 
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Alcedo Natuurprojecten heeft dit rapport opgesteld in opdracht van Gemeente Tynaarlo. Daarmee is dit rapport eigendom van bovengenoemde 
opdrachtgever. Niets uit deze rapportage mag worden vermenigvuldig 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 toe-
passing. 
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1. Inleiding 

1.1. Aanleiding en vraag 

Aan de Tynaarlosestraat bevindt zich tussen de nummers 19 en 29 een brak liggend stuk grond.  Het 

is een nog onbebouwde kavel bestaand uit een kale boom- en struikloze vlakte. Het voornemen is 

om op deze locatie woningen te gaan bouwen. Daartoe zal de locatie geheel worden vergraven en 

dus de huidige semi-natuurlijke situatie worden verstoord. De nog ongestoorde situatie kan in de 

huidige staat huisvesting bieden aan middels de Wet Natuurbescherming (Wnb) beschermde 

diersoorten. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is. Daartoe is in 

eerste instantie het uitvoeren van een ecologische quickscan binnen de kaders van de Wnb 

noodzakelijk. De resultaten van de quickscan zijn bepalend voor eventueel vervolgonderzoek. Op 

verzoek van de gemeente Tynaarlo is een ecologische quickscan uitgevoerd. De resultaten van de 

quickscan worden gepresenteerd in deze rapportage en zijn bepalend voor eventueel 

vervolgonderzoek op basis van kennisdocumenten.  

 

De ecologische quickscan is uitgevoerd op basis van de vraag: wat is het effect van de voorgenomen 

ingreep op de aanwezig flora en fauna? 

 

1.2. Doel 

Het doel van het onderzoek, de ecologische Quickscan, is het controleren en onderzoeken van de 

locatie op de  aanwezigheid van middels de Wnb beschermde diersoorten en het uitbrengen van 

advies ten aanzien van eventuele vervolgstappen. 

Het uitgevoerde onderzoek is samen te vatten in zes 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? 

6. Is het noodzakelijk om voor de voorgenomen plannen een ontheffing van de Wnb aan te vragen 

bij de provinciale overheid. 
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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 is gemaakt van de (potentiële) aanwezigheid van en mogelijke nadelige effecten op 

beschermde diersoorten.  Deze inschatting is gemaakt op basis van parate kennis van soorten en 

expert judgement. Vervolgens is een inschatting gemaakt van te verwachten negatieve effecten op 

de (potentieel) aanwezige beschermde soorten. De mogelijk negatieve effecten zijn getoetst aan de 

Wnb.  

 

 

2.2. Bronnenonderzoek 

Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een actueel overzicht 

van beschermde soorten die in de regio voorkomen zijn verspreidingsgegevens van internetmedia en 

diverse verspreidingsatlassen van relevante soortgroepen en (jaar)verslagen van Particuliere 

Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s) geraadpleegd (zie geraadpleegde bronnen). 

 

2.3. Oriënterend terreinbezoek 

De locatie is op 27 februari 2019 bezocht. Het bezoek vond overdag plaats onder goede 

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 soorten, o.a. via zicht- en gehoorwaarnemingen, sporenonderzoek, nesten, holen, 

uitwerpselen, enzovoorts. Ook is de wijde omgeving van het plangebied bekeken en een inschatting 

gemaakt van hoe dieren de locatie en het omliggende terrein kunnen gebruiken als plaats om te 

foerageren, er langs te trekken, er te rusten of het anderszins te benutten.  

 

2.4. Gebruikte onderzoeksinstrumenten 

Bij dit onderzoek zijn de volgende instrumenten gebruikt: 

 verrekijker; 

 digitale fotocamera; 

 ObsMapp voor het invoeren van waarnemingen. 
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2.5. Volledigheid van het onderzoek 

Gedurende het veldonderzoek wordt een inschatting van een gebied gemaakt, maar met een 

dergelijk veldonderzoek is het nooit zeker dat alle aanwezige soorten ook daadwerkelijk 

waargenomen (kunnen) worden. Een ervaren veldbioloog kan wel een goede inschatting maken van 

de kans dat beschermde soorten een plangebied benutten. Dit gebeurt aan de hand van kennis over 

de ecologie van beschermde soorten en hun habitatvoorkeur en aan de hand van uitgebreide 

gebiedskennis van de onderzoeker. Op basis van het veldbezoek, bronnenonderzoek en eventueel 

overleg met de eigenaar kan men er van uitgaan dat er een goede inschatting is gemaakt van het 

voorkomen van beschermde soorten.  

2.6. Verantwoording 

Het veldwerk, de dataverwerking en rapportage is uitgevoerd/geschreven door Evert Ruiter van 

Alcedo Natuurprojecten uit Zwolle. Vanuit de opdrachtgever werd het project begeleid door Marcel 

Beek van RooBeek Advies uit Emmen.  Alle in het rapport gebruikte foto’s zijn gemaakt door Evert 

Ruiter, tenzij anders vermeld. 
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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 een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het  
wild levende dieren en planten, alsmede 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 12 
 

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 4 
 

Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 

beschadigen of te vernielen. 

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. 
 

Niet van toepassing 

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 2 
 

Het is verboden om dieren 
opzettelijk te verstoren. 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 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. 

 

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. 

 

  Tabel 1. Overzicht bepalingen 
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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 derhalve wordt 

beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren en 

planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen. De NNN kan worden gezien 

als de ruggengraat van de Nederlandse natuur en het is derhalve 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 druk doende 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 
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er geen reële alternatieven zijn of tenzij negatieve effecten zo veel mogelijk beperkt worden en de 

overblijvende effecten worden gecompenseerd. 

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, bescher-

ming, 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 natuurdoelen 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 ligt op minder dan 3 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde grens van het 
NNN. Bron: https://geo.drenthe.nl/. 
 

 
 
 
 

 Figuur 1.  Ligging van de onderzochte locatie t.o.v. Natuurnetwerk Drenthe. Bron: https://geo.drenthe.nl/ 
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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 ligt op meer dan 3 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde grens van een de 
dichtstbijzijnde N2000 gebieden. Bron: Synbiosis Alterra. 
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Figuur 2. Stroomdiagram Wnb. Bron: Ecologica. 
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4. Beschrijving locatie en ingrepen 

4.1. Beschrijving locatie  

De onderzochte locatie bevindt zich aan de Tynaarlosestraat in Vries. Het betreft een bouwkavel 
gelegen tussen straatnummer 19 en 29. De locatie is in feite een kale vlakte die regelmatig wordt 
gemaaid. Daardoor is de vegetatie zeer kort. Deze vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit gras en mossen 
(voornamelijk ruig haarmos) en verder uit pitrus en langs de randen braam (afgemaaid). Rondom het 
perceel zijn inmiddels enkele bomen gerooid. De locatie ligt ingeklemd tussen Tynaarlosestraat, 
bebouwing (vrijstaande huizen) en de tuin van het gemeentehuis. Op de grens van de locatie en de 
tuin van het gemeentehuis bevindt zich een smalle sloot en een houtwal welke is begroeid met 
onder meer hulst, hazelaar en zomereik. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ligging van de onderzochte locatie. (bron: Google Maps). 
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4.2.              Beschrijving ingreep 

 

Het voorgenomen plan is om ter plaatse een aantal woonheden (maximaal 39) te realiseren. Daartoe 

zal het terrein bouwrijp moeten worden gemaakt en daardoor ingrijpend veranderen. Er zal veel 

verstoring van grond plaatsvinden en mogelijk is er periodiek ook sprake van geluidshinder of 

lichthinder (nachtelijke aanlichting).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Ligging onderzochte locatie in close up. 
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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 de tijdstippen en de waarnemings-condities van het uitgevoerde 

veldbezoek weergegeven. 

Waarnemingscondities veldbezoek 

Datum Begintijd Eindtijd Weersomstandigheden 

27.02.2019 11.00 uur 12.00 uur Wind: 1 bft,  bewolking 0%, circa 16 gr.C., geen regen 

Tabel 2. Waarnemingscondities veldbezoek 

5.2. Flora 

Tijdens dit veldonderzoek is het totale perceel (ook het deel buiten de geplande bouwlocatie) 

onderzocht op het voorkomen van beschermde plantensoorten.  Naast pitrus en ruig haarmos 

die duiden op een  deels verzuurde bodem zijn er geen bijzondere c.q. beschermde 

plantensoorten aangetroffen. Doordat er kennelijk zeer regelmatig wordt gemaaid om de 

vegetatie ter plekke kort te houden heeft er zich geen rijke vegetatie kunnen ontwikkelen. 

5.3. Grondgebonden zoogdieren 

Tijdens dit onderzoek zijn op de onderzochte locatie geen vaste rust- of verblijfplaatsen van 

grondgebonden zoogdieren aangetroffen. Ook zijn er geen sporen aangetroffen die duiden op 

vaste bewoning of verblijfplaatsen. Er zijn wel sporen aangetroffen van bosmuis, veldmuis of 

aardmuis en mol. In de directe omgeving van de locatie komen zeker diverse soorten muizen 

voor alsmede  boommarter, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, egel, konijn, haas, ree, das 

en vos. (Bron. NDFF). De genoemde diersoorten zullen mogelijk incidenteel gebruik maken van 

het terrein om er te foerageren, maar benutten het niet als vaste verblijfplaats. 

5.4. Vleermuizen 

Er is geen gericht onderzoek verricht naar het voorkomen van vleermuizen. Wel is er algemeen 

gekeken naar verblijfplaatsen van vleermuizen en functies die het gebied kan vervullen voor 

vleermuizen. In de directe omgeving van de onderzochte locatie (minder dan 1 km) komen de 

volgende vleermuissoorten voor: gewone dwergvleermuis,  ruige dwergvleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis (Bron: NDFF). 

Daarvan is onder meer de rosse vleermuis een boom-bewonende soort. In de bebouwing in de 

omgeving zullen mogelijk soorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger voorkomen. Deze 

soorten zullen de randen van de onderzochte locatie benutten als foerageerplaats. Ook de 
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lintvormige boomstructuur van de Tynaarlosestraat zal fungeren als migratiecorridor waarlangs 

vleermuizen vliegen op hun tochten van slaapplaats in stedelijk gebied naar foerageergebieden 

in het buitengebied.  

 

5.5. Vogels 

Tijdens deze scan zijn in de omgeving diverse vogelsoorten aangetroffen. Bijvoorbeeld groen 

specht, grote bonte specht, ekster, houtduif, heggenmus, koolmees, pimpelmees, roodborst, 

vink, merel, winterkoning. Mogelijk dat sommige vogelsoorten het huidige terrein benutten om 

er te foerageren. Er zijn geen nesten aangetroffen.  

5.6. Amfibieën, reptielen en vissen 

Er is geen gericht onderzoek naar het voorkomen van deze soorten en/of soortgroepen verricht. 

De reden hiervoor is dat op basis van een visuele inspectie kon worden volstaan met de 

constatering dat er geen belangrijk biotoop voor deze soortgroepen zal worden aangetast.  

5.7. Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden 

Ook naar deze soortgroepen is geen gericht onderzoek verricht. Dat heeft te maken met het feit 

dat bij de voorgenomen werkzaamheden er geen schade kan en zal worden toegebracht aan 

deze soortgroepen. Afgaand op de aard van het terrein en afgaand op de geraadpleegde 

bronnen zijn er ook geen middels de Wnb beschermde insectensoorten te verwachten.  
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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 eigen 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 er in het onderzochte gebied geen jaarrond beschermde 

nesten zijn aangetroffen.  

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn § 3.2 

Dit is niet van toepassing aangezien er geen habitatrichtlijnsoorten werden aangetroffen. Er gaat 

door de voorgenomen plannen ook geen belangrijk biotoop voor habitatrichtlijnsoorten (in 

bijzonder vleermuizen) verloren.  

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 er geen vaste voortplantings- of rustplaatsen zijn 

aangetroffen. 

NB: In de Wet natuurbescherming is bij meer verbodsbepalingen dan onder de Flora- en 

faunawet het opzetvereiste toegevoegd, in lijn met de artikelen van de Habitatrichtlijn en 

Vogelrichtlijn. In de Flora- en faunawet was alleen sprake van het opzetvereiste bij verontrusting 

(art 10). Hierdoor was de Flora- en faunawet strenger dan de verbodsbepalingen van de 

Habitatrichtlijn. Niet opzettelijke handelingen waarbij de verbodsbepalingen overtreden worden, 

zijn nu niet langer verboden. Daarbij is van belang dat het Europees Hof van Justitie in zijn 

jurisprudentie heeft bepaald dat onder opzet ook voorwaardelijke opzet moet worden begrepen: 

“Daarvan is sprake als iemand een handeling verricht en daarbij bewust de aanmerkelijke kans 

aanvaardt dat zijn gedragingen schadelijke gevolgen hebben voor een dier of plant. 
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Natuur Netwerk Nederland (NNN)  en Natura 2000 (N2000) 

De onderzochte locatie ligt niet binnen het NNN of Natura 2000. De dichtstbijzijnde grens van 

Natura 2000 gebied op meer dan 3 kilometer afstand van de onderzochte locatie. De 

voorgenomen werkzaamheden zijn van dien aard dat het zeer onwaarschijnlijk is de 

kernwaarden van het Natuurnetwerk Nederland worden aangetast. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

Op basis van deze Quickscan kan het volgende worden geconcludeerd: 

 Op de onderzochte locatie is het voorkomen van middels de Wnb beschermde plant- of 

diersoorten niet aangetoond; 

 Er zijn geen jaarrond beschermde nesten van vogels aangetroffen; 

 Ten aanzien van de voorgenomen plannen is het niet noodzakelijk vervolgonderzoek uit 

te voeren volgens vleermuisprotocol; 

 Ten aanzien van de voorgenomen plannen is het niet noodzakelijk vervolgonderzoek uit 

te voeren volgens kennisdocumenten. 

Op basis van deze Quickscan wordt het volgende geadviseerd: 

 Richt de nieuw te bouwen woningen en de daar omheen aan te leggen groene 

omgeving in op een natuur inclusieve wijze. Dat wil zeggen: integreer in de bouw 

huismussenkasten, vleermuiskasten en beplant de omgeving met inheems plantgoed 

en kruidenrijke randen. Meer informatie hierover is te vinden op 

www.vivarapro.com en www.cruydthoeck.nl; 
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Foto-overzicht 

 

 

Boven: Overzichtsfoto onderzochte locatie 

Onder links: Begroeiing bestaat grotendeels uit Ruig haarmos. 

Onder rechts: Gemaaid pitrus. 
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Boven: Sloot/waterafvoer op grens met naburig perceel. 

Onder links: Afvoerpijp of drainagepijp die afwatert op sloot. 

Onder rechts: Tynaarlosestraat met doorgaande bomenrijen. Geschikt voor migratie van vleermuizen. 

 

 

 

 



 

Notitie Aerius berekening 

1 

NOTITIE 

Gemeente Tynaarlo 

J.R. Nanninga 

Postbus 5 

9480 AA Vries 

 

 

DATUM: 22 oktober 2019 

ONS KENMERK: 19-0830/19.08768/HelSc 

UW KENMERK: - 

AUTEUR: H.L. Schepp, G.J. Berg 

PROJECTLEIDER:  G.J. Berg 

STATUS: definitief 

CONTROLE: G.H. Bonhof 

Aerius berekening  

Aan de Tynaarlosestraat te Vries (gemeente Tynaarlo) worden 15 woningen gerealiseerd. 

Momenteel betreft het een braakliggend terrein. Bureau Waardenburg heeft een Aerius 

berekening uitgevoerd om de effecten van deze ingreep op stikstofgevoelige habitats te 

bepalen. 

 

Aerius berekening aanlegfase 

In onderstaande tabellen staat het materieel en de waardes die zijn gebruikt om het effect 

van stikstof te meten.  

 

Tabel 1 ingevoerd materieel in Aerius aanlegfase 

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie NOx 

bulldozer 100 kw, 2006 6,7 kg/j 

dumper 215 kw, 2005 87,6 kg/j 

wals 90 kw, 2006 2,1 kg/j 

asfalt afwerkinstallatie 100 kw, 2006 6,3 kg/j 

graafmachine 100 kw, 2006 20,9 kg/j 

hijskranen 200 kw, 2006 216,0 kg/j 

  

Wegverkeer | Buitenwegen NOx 

Licht verkeer 4,4 kg/j 

Zwaar vrachtverkeer 0,7 kg/j 
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Aerius berekening gebruiksfase 

Tabel 2 ingevoerd materieel in Aerius gebruiksfase  

Emissiebron NOx 

Woningen 25,5 kg/j 

Licht woonverkeer 17,7 kg/j 

 

Rekenpunten 

Op elk dichtstbijzijnde habitattype binnen 10 km van het plangebied is een rekenpunt 

geplaatst.  

 

Tabel 3 locatie rekenpunten binnen habitattypen  

Rekenpunten habitattype afstand 

Zuidlaardermeergebied  7 km 

Norgerholt H9120  9 km 

Drentsche Aa-gebied H7110B 5 km 

Drentsche Aa-gebied H2330 8 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH2330 9 km 

Drentsche Aa-gebied H91E0C 3 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH2310 6 km 

Drentsche Aa-gebied  3 km 

Drentsche Aa-gebied H6410 5 km 

Drentsche Aa-gebied H3160 8 km 

Drentsche Aa-gebied H9120 3 km 

Drentsche Aa-gebied H9160A 8 km 

Drentsche Aa-gebied H9190 5 km 

Drentsche Aa-gebied H4030 4 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH4010A 9 km 

Drentsche Aa-gebied H2310 4 km 

Drentsche Aa-gebied H7140A 3 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH4030 4 km 

Drentsche Aa-gebied H4010A 4 km 

Drentsche Aa-gebied H7150 7 km 

Drentsche Aa-gebied H2320 9 km 

Drentsche Aa-gebied H91D0 4 km 

Norgerholt H91D0 9 km 

Fochteloërveen  10 km 

Drentsche Aa-gebied ZGH3160 5 km 

Drentsche Aa-gebied H5130 9 km 

Drentsche Aa-gebied H6230vka 3 km 
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Resultaten 

Uit de berekening volgt dat er extra stikstofdepositie plaatsvindt als gevolg van de 

woningbouw te Vries. Dit is het geval voor de aanlegfase bij elf rekenpunten in het 

Drentsche Aa-gebied (tabel 4), hier komt de depositie boven de 0,005 mol/ha/jr uit. In de 

gebruiksfase vind geen extra depositie plaats; voor alle rekenpunten is de emissie lager 

dan 0,005 mol/ha/j wat mag worden afgerond op 0,00. 

 

Tabel 4 Resultaat per rekenpunt per habitattype en/of Natura 2000-gebied 

      Aanlegfase gebruiksfase 

Rekenpunten habitattype afstand mol/ha/j 

Zuidlaardermeergebied  7 km 0.00349 0.00027 

Norgerholt H9120  9 km 0.00248 0.00020 

Drentsche Aa-gebied H7110B 5 km 0.00542 0.00043 

Drentsche Aa-gebied H2330 8 km 0.00183 0.00014 

Drentsche Aa-gebied ZGH2330 9 km 0.00161 0.00013 

Drentsche Aa-gebied H91E0C 3 km 0.00858 0.00101 

Drentsche Aa-gebied ZGH2310 6 km 0.00353 0.00028 

Drentsche Aa-gebied  3 km 0.01040 0.00125 

Drentsche Aa-gebied H6410 5 km 0.00389 0.00030 

Drentsche Aa-gebied H3160 8 km 0.00201 0.00016 

Drentsche Aa-gebied H9120 3 km 0.00882 0.00093 

Drentsche Aa-gebied H9160A 8 km 0.00230 0.00018 

Drentsche Aa-gebied H9190 5 km 0.00942 0.00086 

Drentsche Aa-gebied H4030 4 km 0.00552 0.00066 

Drentsche Aa-gebied ZGH4010A 9 km 0.00183 0.00015 

Drentsche Aa-gebied H2310 4 km 0.00706 0.00083 

Drentsche Aa-gebied H7140A 3 km 0.00988 0.00107 

Drentsche Aa-gebied ZGH4030 4 km 0.00586 0.00073 

Drentsche Aa-gebied H4010A 4 km 0.00668 0.00076 

Drentsche Aa-gebied H7150 7 km 0.00236 0.00019 

Drentsche Aa-gebied H2320 9 km 0.00157 0.00012 

Drentsche Aa-gebied H91D0 4 km 0.00658 0.00072 

Norgerholt H91D0 9 km 0.00215 0.00017 

Fochteloërveen  10 km 0.00129 0.00010 

Drentsche Aa-gebied ZGH3160 5 km 0.00448 0.00035 

Drentsche Aa-gebied H5130 9 km 0.00174 0.00014 

Drentsche Aa-gebied H6230vka 3 km 0.00871 0.00096 
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Conclusie 

Als gevolg van de bouw van de woningen te Vries is sprake van een verhoogde 

stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypen in het Natura 2000-gebied Drentsche 

Aa. Dit betekent dat een vergunning Wet natuurbescherming benodigd is.  

 

Deze verhoogde stikstofdepositie vindt alleen plaats tijdens de bouw van de woningen (de 

aanlegfase) en is te voorkomen door te werken met nieuwere machines. Bij aanpassing 

van de hijskraan naar een nieuwer model van 2015 verminderd de uitstoot dusdanig (van 

216,0 kg/j naar 24,0 kg/j) dat er in het Drentsche Aa-gebied geen sprake meer is van een 

verhoogde stikstofdepositie. Wanneer geborgd kan worden dat nieuwere machines 

gebruikt worden dan is voor bouw van de woningen aan de Tynaarlosestraat te Vries geen 

vergunning Wet natuurbescherming nodig. 
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Figuur 1 Resultaat stikstof (NOx) berekening aanlegfase  
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Figuur 2 Resultaat stikstof (NOx) berekening gebruiksfase  
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Voor vragen over deze notitie kunt u contact opnemen met Gertrud Berg. 

 

  

Akkoord voor uitgave: Kwaliteitszorg Bureau Waardenburg bv 

 G.H. Bonhof 
 

Paraaf:  

 

 

 
Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit 
toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg 
bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze 
toepassing. 
 
© Bureau Waardenburg bv / Gemeente Tynaarlo  
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden 
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau 
Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 
waarvoor het is vervaardigd. 
 
Lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau 
Waardenburg bv  is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001: 2015. Bureau Waardenburg bv 
hanteert als algemene voorwaarden de DNR 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  
 
 

 
 
Bureau Waardenburg, Varkensmarkt 9 4101 CK Culemborg, 0345 51 27 10, info@buwa.nl, www.buwa.nl 
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datum 11-6-2019
dossiercode    20190611-34-20738

STANDAARD WATERPARAGRAAF - KORTE PROCEDURE

Plan: Tynaarlosestraat 21-27 te Vries

------------------------------------------------------------------------------

Algemene projectgegevens:

Projectomschrijving: {omsch_plangebied (kort)}
Oppervlakte plangebied: 6091 m2
Toename verharding in plangebied: nee, want deze woonbebouwing komt in de plaats van de vroegere zuivelfabriek (voormalig
ACM-locatie) welke grotendeels het gehele perceel besloeg m2
Kaartlagen geraakt: Nee

------------------------------------------------------------------------------

Aanvrager / initiatiefnemer:

Naam: Henk Feenstra
Organisatie: Gemeente Tynaarlo
Postadres: Postbus 5
PC/plaats: 9480 AA Vries
Telefoon: 0592-266807
Fax:
E-mail: h.feenstra@tynaarlo.nl

Gemeente Tynaarlo

Contactpersoon: Henk Feenstra
Telefoon: 0592-266807
E-mail: h.feenstra@tynaarlo.nl

------------------------------------------------------------------------------

Resultaat van deze digitale watertoets

Dit plan heeft waarschijnlijk een beperkte invloed op de waterhuishouding. U kunt deze Standaard Waterparagraaf gebruiken voor de
uitwerking van de relevante wateraspecten in uw plan.

LET OP: Het doorlopen van deze digitale watertoets is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen
alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingsfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te
realiseren.

Waterbeleid

Juridisch kader
In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het verplicht plannen te toetsen op wateraspecten. Het doel van de watertoets is het
hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke
plannen en besluiten .

Missie
Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig, voldoende en schoon water. Wij creëren hiermee een basis voor een gezonde en
toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving in Groningen en Noord-Drenthe.



Vigerend beleid
Het beleid van waterschap Noorderzijlvest is verwoord in het Waterbeheerprogramma 2016 - 2021 en in de Notitie Water en Ruimte 2013.

Veilig, voldoende en schoon water
Het waterschap ziet het zorgen voor veiligheid als één van de belangrijkste opgaven, nu en in de toekomst. In een snel veranderende
omgeving als gevolg van klimatologische en demografische ontwikkelingen willen wij hier invulling aan geven. Een stijgende zeespiegel en
meer en heviger afwisselende perioden van regen en droogte vragen om robuuste oplossingen. Ons regionaal watersysteem is een zoveel
mogelijk natuurlijk functionerend watersysteem dat klimaatbestendig, veerkrachtig en gezond is. Verder is dit watersysteem in staat om de
belangen en functies die afhankelijk zijn van voldoende ecologisch gezond en schoon water zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Aanpassingen in het waterbeheer creëren een omgeving waar mens en dier op een gezonde wijze gebruik van kunnen maken. Het
watersysteem is onlosmakelijk onderdeel van de bebouwde omgeving én het landelijk gebied.

Uitgangspunten van het waterschap en alle betrokkenen bij het treffen van waterhuishoudkundige maatregelen zijn:
Het vasthouden, bergen en afvoeren van water (trits: kwantiteit)
Het schoon houden, scheiden en zuiveren van water (trits: kwaliteit)

Borgen integrale afweging
Provincies en gemeenten zorgen voor een integrale afweging en leggen deze vast in provinciale beleidsplannen en streekplannen,
respectievelijk structuur- en bestemmingsplannen.

------------------------------------------------------------------------------

Geraakte kaarten in plangebied:

Er zijn geen kaarten geraakt binnen het plangebied.

------------------------------------------------------------------------------

WATERADVIES Waterschap Noorderzijlvest

Verhardingstoename
Uit uw gegevens blijkt dat de verhardingstoename in dit plan beperkt is. U bent daarom niet verplicht om compenserende maatregelen te
nemen.

Grondwater
Houdt bij nieuwe ontwikkelingen rekening met de drooglegging. Om grondwateroverlast te voorkomen kunt u werken met de volgende
indicatieve droogleggingsnormen.

Drooglegging

Woningen met kruipruimte 1,30 meter

Woningen zonder kruipruimte 1,00 meter

Gebiedsontsluitingswegen 0,80 meter

Erftoegangswegen 0,80 meter

Groenstroken / ecologische zones 0,50 meter

Meer informatie kunt u vinden in paragraaf 5.3 Grondwater van de notitie Water en Ruimte 2013.

Afvoer van riool- en hemelwater:

Via een (verbeterd) gescheiden stelsel, hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater
Het beleid van waterschap en gemeente is dat afvalwater en schoon hemelwater gescheiden moeten worden afgevoerd. Als er mogelijkheden
zijn om het hemelwater rechtstreeks naar aanwezig oppervlaktewater af te voeren, heeft dat voorkeur. Het waterschap kan nadere eisen
stellen om het ontvangende oppervlaktewater daarvoor geschikt te maken.
Afstemming met de gemeente is nodig voor het afvoeren van afvalwater naar de riolering.



------------------------------------------------------------------------------
SAMENVATTEND:
------------------------------------------------------------------------------
Op basis van de Digitale Watertoets geeft waterschap Noorderzijlvest mits aan de bovenstaande uitgangspunten wordt voldaan een positief
wateradvies. De uitkomst van deze Digitale Watertoets is een jaar geldig.

Mocht u aanvullende informatie hebben of nog krijgen met betrekking tot deze watertoets (schetsontwerpen, relevante documentatie etc.),
raden wij u deze per mail op te sturen naar advies@noorderzijlvest.nl onder vermelding van de unieke code, te vinden aan het begin van deze
notitie. Met de extra informatie kunnen we een nog beter passend advies geven over uw specifieke situatie.

De beleidsdocumenten Water en Ruimte 2013 en het Waterbeheerprogramma 2016-2021 zijn te benaderen via de volgende links:
 https://www.noorderzijlvest.nl/producten/plannen-beleid/water-ruimte-notitie
 https://www.noorderzijlvest.nl/producten/plannen-beleid/waterbeheerprogramma

Voor meer informatie over het watersysteem in uw plangebied kunt u terecht op:
https://geo.noorderzijlvest.nl.
U vindt hier het beheerregister van het hele oppervlaktewatersysteem met stromingsrichtingen en kunstwerken en de ligging van primaire- en
regionale keringen. Er is ook informatie over de afvalwaterketen zoals RWZI s, rioolpersleidingen en rioolgemalen te vinden.

Bij eventuele vragen kunt u eveneens contact opnemen met het waterschap Noorderzijlvest via het telefoonnummer 050-304 8911 of via 
advies@noorderzijvest.nl
------------------------------------------------------------------------------

 

www.dewatertoets.nl
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1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Aanleiding 

Aan de Tynaarlosestraat 21 – 27 te Vries gaat Woonstichting Woonborg maximaal 15 

grondgebonden sociale huurwoningen realiseren. Het betreft hierbij een locatie waar in 

het verleden een meel- en melkfabriek stond. Het voorgenomen project is in strijd met 

het geldende bestemmingsplan. De gemeente Tynaarlo heeft aangegeven middels een 

bestemmingsplan medewerking te willen verlenen aan het project.  

 

De gemeente Tynaarlo (bevoegd gezag) heeft, alvorens het ontwerp van het 

bestemmingsplan in procedure te willen brengen, verzocht een vormvrije m.e.r.-

aanmeldnotitie op te (laten) stellen.  

 

In een m.e.r.-aanmeldnotitie wordt onderzocht of een (ruimtelijk) voornemen dermate 

grote nadelige milieugevolgen kan hebben, dat een milieueffectrapportage (m.e.r) nodig 

is. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet in deze beoordeling. 

1.2 Inititiefnemer en bevoegd gezag 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling vindt plaats op basis van informatie, die door de 

initiatiefnemer (in dit geval Woonborg) bij het bevoegde gezag (de gemeente Tynaarlo) 

wordt ingediend. Op basis van deze aanmeldnotitie wordt de procedure voor het 

uitvoeren van een vormvrije m.e.r.-beoordeling doorlopen. Op basis van de 

voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling kan het bevoegd gezag besluiten of er sprake 

is van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’, die het doorlopen van een m.e.r.-

procedure noodzakelijk maken. 

1.3 Leeswijzer 

In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde:  

1. de m.e.r.-(beoordelings)plicht en de inhoudelijke en procedurele vereisten 

(hoofdstuk 2); 

2.  beoordeling aan de hand van de kenmerken en de plaats van de activiteit 

(hoofdstuk 3);  

3. beoordeling aan de hand van de kenmerken van de milieugevolgen (hoofdstuk 4);  

4. conclusies (hoofdstuk 5).  
  



 

 

M.e.r.-aanmeldnotitie Blad 4 van 18 

15 grondgebonden sociale huurwoningen te Vries Februari 2019 

 Versie 01 

 

   

 

  

 

  

   

 

2 Hoofdstuk 2 M.e.r.-beoordelingsplicht 

2.1 Is de activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig 

De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig 

en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld 

aan een plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of 

vergunning. De wettelijke eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet 

milieubeheer en in het Besluit m.e.r. In de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. 

wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde 

bijlage C-activiteiten), activiteiten die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde 

bijlage D-activiteiten) en activiteiten die wel zijn opgenomen in de D-lijst, maar in 

omvang kleiner zijn dan de opgenomen drempelwaarden. Voor deze laatste categorie 

geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling.  

 

Het kleinschalige woningbouwproject is een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit 

conform categorie D 16.1 van het Besluit m.e.r.: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van 

een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen’. De omvang van de voorgenomen ontwikkeling (bouw maximaal 15 

woningen) is kleiner dan de drempelwaarde voor een m.e.r.-beoordeling (2000 

woningen of 100 ha).  

 

Conform de m.e.r.-regelgeving leidt dit tot de noodzaak tot het uitvoeren van een 

zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling (stedelijk ontwikkelingsproject minder dan 

2000 woningen).  

 

Voor activiteiten ónder de drempelwaarde van bijlage D bestaat sinds de wijziging van 

het Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de verplichting tot een zogenaamde vormvrije m.e.r.-

beoordeling. Ook daarbij concludeert het bevoegd gezag (bijv. op basis van een 

aanmeldingsnotitie) of er wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen 

optreden. Als blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is 

alsnog een volledige m.e.r.-beoordeling of m.e.r.-procedure nodig. 

2.2 Procedure 

De voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit 

voor het milieu en geeft een conclusie over de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling betekent, dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er 

sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 

'Nee, tenzij....'  

 

De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het 

toetsingskader van bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling 

(85/337/EEG en latere wijzigingen). Bijlage III noemt drie hoofdthema's:  

1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico 

van ongevallen);  

2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu);  

3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte 

en waarschijnlijkheid van het effect).  
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Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden, naar 

aanleiding van een wijziging van de Europese Richtlijn m.e.r. Deze wijziging heeft tot 

gevolg dat voor elke vergunningsaanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan 

de orde is de volgende procedure-stappen doorlopen moeten worden: 

 
 door de initiatiefnemer moet een aanmeldingsnotitie worden opgesteld;  

 het bevoegd gezag moet binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit 

besluit moet genomen zijn voor de ter inzage legging van het ontwerp-besluit;  

 het besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar wel via 

andere (digitale) kanalen;  

 het (vormvrije)-m.e.r.-beoordelingsbesluit moet onderdeel zijn van de 

vergunningaanvraag.  

 

In het kader van het bestemmingsplan is deze aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-

beoordeling opgesteld. Deze aanmeldingsnotitie is tevens als bijlage bij het 

bestemmingsplan gevoegd. 
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3 Hoofdstuk 3 De kenmerken en de plaats van het project 

3.1 De kenmerken van het project 

3.1.1 Beschrijving van het project 

De voorgenomen ontwikkeling bevindt zich op een perceel dat momenteel braakliggend 

is. Onderstaande verbeeldingen geven een beeld van de bestaande situatie, eerst 

vanuit de lucht, gevolgd door een weergave vanaf straatniveau.  
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In het verleden was op deze locatie een meel- en melkfabriek aanwezig (van de ACM), 

zo laat ook onderstaande luchtfoto van 2005 nog zien. 

 

 
 

Op de ACM-locatie aan de Tynaarlosestraat in Vries waren jarenlang plannen voor een 

grootschalig appartementencomplex met 39 koop- en huurappartementen voor 

senioren. Na onderzoek en veranderende inzichten heeft Woonborg echter besloten om 

dit idee te laten varen en een ontwerp uit te werken dat aansluit bij huidige en 

toekomstige wensen en behoefte van de doelgroep. Het nieuwe ontwerp heeft een 

kleinschaliger opzet met grondgebonden sociale huurwoningen, bereikbaar voor 

huurtoeslag.  

 

Het nieuwe ontwerp voor de nieuwbouw aan de Tynaarlosestraat gaat uit van 15 

sociale huurwoningen. Het ontwerp bestaat uit vier woningblokken die speels op een 

ruim gezamenlijk erf staan. Kenmerk van een dergelijk concept, dat ook wel ‘erfwonen’ 

wordt genoemd, is dat bewoners de buitenruimte gezamenlijk delen. 
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De voorgenomen ontwikkeling levert ruimtelijk en stedenbouwkundig een positieve 

impuls aan deze locatie en het dorp Vries. De stedenbouwkundige inpassing met het 

dorp Vries en de lintbebouwing langs de Tynaarlosestraat wordt op een goede en 

verantwoorde manier gerealiseerd. De schaal en korrel van de beoogde 

woonbebouwing is passend bij hetgeen in de directe omgeving voor grondgebonden 

woningen gebruikelijk is.  

 

 
Fig. 2.5: Een impressie van de voorgenomen ontwikkeling van de 15 woningen, ontsluiting en terreininrichting. 

 

De beoogde woningen krijgen een goot- en bouwhoogte van respectievelijk xx meter en 

xx meter.  
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Onderstaand volgen nog enkele plattegrondtekeningen van de beoogde woningen en 

sfeerbeelden als impressie. 
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3.1.2 Cumulatie met andere projecten 

Er is geen sprake van cumulatie met andere projecten. 

3.1.3 Gebruik natuurlijke hulpbronnen  

De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke 

hulpbronnen. Tijdens de sloop- en heiwerkzaamheden is grondverzet nodig. Tijdens de 

gebruiksfase zal elektriciteit en water nodig zijn. 

3.1.4 Productie van afvalstoffen 

De te realiseren woningen maken gebruik van het huidige afvalophaalsysteem in de 

wijk. Dit is voldoende voor de beoogde ontwikkeling. Tijdens de realisatiefase en 

gebruiksfase vindt er geen productie van stoffen plaats die leiden tot gevaarlijke of 

milieubelastende (afval)stoffen. Bij zowel de aanleg als bij de ingebruikname de 

woningen, zijn ten aanzien van de productie van afvalstoffen voornamelijk de aspecten 

bodem, geluid en luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden nader beschreven in 

hoofdstuk 4. 

3.1.5 Verontreiniging en hinder  

De ontsluiting in het gebied blijft dezelfde.  

 

De realisatie van de 15 woningen op de planlocatie is zo beperkt dat de overlast voor 

de omgeving van de auto’s beperkt zal zijn. Verder voorzag ook het geldende 

bestemmingsplan al qua aantal woningen in een project met een omvang groter dan de 

beoogde 15 woningen (het geldende bestemmingsplan ging uit van maximaal 39 

woningen) als deze en is de infrastructuur daar reeds op ingericht.  

 

Zowel tijdens de bouw als daarna zijn de aspecten waterhuishouding, bodem, verkeer, 

geluid, ecologie, archeologie en luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden in 

hoofdstuk 4 nader beschreven.  

3.1.6 Risico van ongevallen en veiligheid  

Het beoogde woningbouwplan zorgt niet voor een toename van risico’s voor de 

omgeving. Er worden naar huidig inzicht geen extra gevaarlijke stoffen geproduceerd, 

opgeslagen of vervoerd. De huidige brandweervoorzieningen in het gebied zijn 

voldoende voor de beoogde ontwikkeling. 

3.2 De plaats van het project 

Er wordt voorzien in de bouw van maximaal 15 grondgebonden sociale huurwoningen 

aan de Tynaarlosestraat 21 - 27 in Vries. Op onderstaande kaart is het plangebied 

weergegeven. Het betreft de kadastrale percelen plaatselijk bekend gemeente Vries, 

sectie T, nummers 2490, 1266, 1267 en 2814.  
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4 Hoofdstuk 4 Kenmerken van het potentiële effect 

De voorgenomen ontwikkeling kan invloed hebben op het milieu. In dit hoofdstuk zijn de 

milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling beschouwd. Per milieuaspect is een 

beknopte conclusie opgenomen. 

 

Op basis van de kenmerken en de plaats van de voorgenomen activiteit worden de 

volgende milieuaspecten als relevant geacht: 

1) Archeologie; 

2) Bodem; 

3) Ecologie; 

4) Geluid; 

5) Luchtkwaliteit; 

6) Verkeer en vervoer; 

7) Water. 

4.1 Archeologie 

Aangezien de bodem van het plangebied al grotendeels verstoord is vanwege eerdere 

bebouwing acht de provinciaal archeoloog de kans klein dat er nog ongestoorde 

archeologische resten in de ondergrond aanwezig zullen zijn. Daarom vindt de 

provinciaal archeoloog een archeologisch vooronderzoek hier niet nodig. Er zijn geen 

significant nadelige effecten voor het aspect archeologie meer te verwachten.  

4.2 Bodem 

De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 

 een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist; 

 waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (twee of meer uren per dag) mensen 

zullen verblijven; 

 die de grond raken; 

 waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing); 

 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. 

 

Aangezien hier sprake is van de realisatie van woningen waarbij gemiddeld genomen 

meer dan 2 uur per dag mensen kunnen verblijven in of op de gronden is op voorhand 

een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk.  

 

Het plangebied is bekend bij het bodemloket (www.bodemloket.nl) waarbij de gronden 

zijn aangemerkt als ‘saneringslocatie’. 

 

http://www.bodemloket.nl/
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Volgens het bodemloket is het volgende geconcludeerd: “De resultaten van de evaluatie 

van de sanering geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende is gesaneerd 

in het kader van de Wet bodembescherming.” 

 

Het rapport is bekend onder nummer DR173000213 Tynaarlosestraat 21-27 te Vries. 

De saneringsevaluatie dateert van 14 april 2014.  

 

Een nieuw verkennend bodemonderzoek is niet vereist en de gronden zijn naar 

verwachting geschikt genoeg bevonden voor de voorgenomen woningbouw. 

Er zijn geen significant nadelige effecten voor het aspect bodem meer te verwachten.  

4.3 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. 

 

Bij de uitgebreide Wabo-procedure 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. 

 

Gebiedsbescherming 

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de 

Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en 
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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 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. 

 

Soortenbescherming 

Het uitgangspunt van de Wnb is dat er geen (opzettelijke) schade mag worden gedaan 

aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De 

soortenbescherming binnen de Wnb is daarbij opgedeeld in drie beschermingsregimes: 

Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Bij beoordeling van de 

toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten moet rekening worden 

gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen dier- en plantensoorten.  

 

Er dient een ontheffing op grond van artikel 3.3, 3.8 en/of 3.10 Wnb te worden 

aangevraagd voor een (bouw)werkzaamheid of activiteit indien het volgende van 

toepassing is: 

 uit gegevens of onderzoek blijkt dat er sprake is van verstoring of doden van (een) 

beschermde soort(en); 

 het bouwwerk en/of de activiteit veroorzaakt beschadiging of vernieling van 

voortplanting- of rustplaatsen van dieren, dan wel ontworteling of vernieling van 

plantensoorten; 

 er kan geen gebruik gemaakt worden van een vrijstelling op grond van de Wet 

natuurbescherming; 

 er kan niet gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode. 

 

Verder invullen na ontvangst ecologisch onderzoek. Er zijn geen significant nadelige 

effecten op ecologische waarden te verwachten. 

4.4 Externe en fysieke veiligheid 

Op onderstaande afbeelding is een weergave gedaan van de Risicokaart van 

Nederland voor het plangebied.  
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4.4.1.1 Bevi-inrichtingen binnen het plangebied 

Binnen het plangebied zelf bevinden zich geen Bevi-inrichtingen. 

4.4.1.2 Bevi-inrichtingen buiten het plangebied 

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

planlocatie.  

4.4.1.3 Buisleidingen 

In de directe nabijheid zijn geen buisleidingen aanwezig. Wel bevindt zich op circa 250 

meter in westelijke richting een buisleiding, waarbij de betreffende buisleiding een 

inventarisatieafstand van ongeveer 70 meter heeft. Deze buisleiding is niet van invloed 

op het plangebied. 

4.4.1.4 Route gevaarlijke stoffen 

Eventuele routes waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd liggen op te grote 

afstand om van invloed te zijn. Ook voor wat betreft een ongeval op de A28 is de 

afstand te groot om van invloed te zijn. 

4.4.1.5 Hoogspanningsleidingen 

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

4.4.1.6 Conclusie 

Er is geen belemmering vanuit het aspect externe veiligheid aanwezig.  Het aspect 

externe veiligheid kent geen belemmeringen voor voorliggend project. 
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4.5 Geluid 

Vanuit het aspect wegverkeerslawaai is er sprake van de realisatie van nieuwe 

geluidsgevoelig objecten. De nieuwe woonfuncties zijn als geluidsgevoelig aan te 

merken. Het perceel is echter gelegen aan de Tynaarlosestraat, waarvoor een 

maximum snelheid van 30 km/uur geldt. Een dergelijk weg heeft vanuit de Wet 

geluidhinder geen geluidzone. Akoestisch onderzoek is niet nodig.  

 

Ook vanuit het bestemmingsplan van 2012 is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Er zijn 

toen berekeningen uitgevoerd met het Geonoise rekenmodel van de gemeente 

Tynaarlo. Deze hebben betrekking op het wegverkeer op de Verlengde 

Noordenveldweg en de Tynaarlosestraat. Hieruit blijkt dat de geluidbelastingen voldoen 

aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. Verder onderzoek is dan ook 

nu niet meer noodzakelijk. 

 

Wel zal bij de aanvraag omgevingsvergunning moeten worden aangetoond worden dat 

aan de binnenwaarde zoals genoemd in het Bouwbesluit kan worden voldaan. 

4.6 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.  

 

Met de inwerkingtreding van de NSL op 1 augustus 2009 geldt de volgende bovengrens 

om als NIBM-project te worden aangemerkt: de bouw van 1500 woningen aan één 

ontsluitingsweg. Voorliggend bestemmingsplan biedt de mogelijkheid tot het realiseren 

van een woongebouw met daarin 15 woningen en is daarmee qua omvang en 

verkeersaantrekkende werking kleinschaliger als de bouw van 1500 woningen aan één 

ontsluitingsweg. Het project kan derhalve worden beschouwd als een nibm-project, 

zodat er geen sprake is van significant nadelige effecten op de luchtkwaliteit. 

4.7 Water 

Het bestemmingsplan van 2012 biedt ruimte voor de ruimte van 39 woningen op deze 

locatie. In het kader van het bestemmingsplan uit 2012 zijn afspraken gemaakt over hoe 

om te gaan met water. Daar zal gehoor aan worden gegeven. Er zijn geen significant 

nadelige effecten voor het aspect water te verwachten.  
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5 Hoofdstuk 5 Conclusies 

De voorgenomen activiteit omvat de bouw van maximaal 15 grondgebonden sociale 

huurwoningen. In hoofdstuk 4 is een kwalitatief oordeel geveld over de effecten op 

diverse milieufactoren. Aan de hand van deze beoordeling wordt aangegeven of het 

opstellen van een milieueffectrapportage voor de genoemde plannen noodzakelijk 

geacht wordt. 

 

Middels voorliggende m.e.r.-beoordeling zijn de verwachte milieueffecten van de 

voorgenomen activiteit overeenkomstig de beoordelingscriteria van bijlage III bij de 

Europese Richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en 

particuliere projecten’ in beeld gebracht. 

 

Uit deze effectbeoordeling blijkt dat er geen significant negatieve milieueffecten te 

verwachten zijn bij uitvoering van de voorgenomen activiteit. De algehele conclusie is 

dan ook dat voor de gekozen bestemmingsplanprocedure er geen m.e.r.-plicht geldt en 

er dus geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. 
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Projectgegevens   

Project    : M.e.r.-aanmeldnotitie bouw 15 woningen te Vries 

Projectnummer   : RB 10.443_AM M.e.r 

Versie    : 01 

Datum    : Februari 2019 

 

Opdrachtgever 

Woonborg 

 

RooBeek Advies 

Nautilusstraat 7b 

7821 AG Emmen 

www.roobeek-advies.nl 

 

 

 

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


datum 11-6-2019
dossiercode    20190611-34-20738

Tekenen:

Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Tynaarlo

Vragen:

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging betreft?
nee

2) Betreft het een MER, structuurvisie, omgevingsvisie, bestemmingsplan buitengebied of een conserverend plan?
nee

3) Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 750m2 binnen een uitbreidingsplan of
glastuinbouwgebied, danwel 2500 m2 in overige gebieden?
nee

4) Gaat het om het plaatsen van zonnepanelen op het maaiveld met aanpassingen aan de infrastructuur?
nee

5) Wordt oppervlaktewater vervuild door het afvoeren of lozen van verontreinigd hemelwater via verharde oppervlakken?
nee

6) Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast?
nee

7) Betreft het een plan voor realisatie of grootschalige reconstructie van een weg? nee

8) Gaat het om plan met als doel het wijzigen van (hoofd)watergangen, waterkeringen en kunstwerken?nee

9) Neemt door het plan de hoeveelheid verhard oppervlak toe? Zo ja, met hoeveel m2?
nee, want deze woonbebouwing komt in de plaats van de vroegere zuivelfabriek (voormalig ACM-locatie) welke grotendeels het gehele
perceel besloeg

10) Hoe wordt in het plan omgegaan met afvalwater en hemelwater?

- via een gemengd stelsel:
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd:
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater: Ja
- via een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar hemelwaterriool:
- het afvalwater wordt aangesloten op een IBA:
- het afvalwater wordt afgevoerd via een drukriolering:
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