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 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Er bestaan plannen een locatie te Ursem, gemeente Koggenland, 
provincie Noord‐Holland her in te richten. 

Het is mogelijk dat binnen het plangebied soorten voorkomen die 
beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming (Wnb) of dat het 
plan gevolgen heeft voor nabij gelegen beschermde gebieden. 

In opdracht van Witte Installatie heeft Ecologisch Onderzoeks‐ en 
Adviesbureau Van der Goes en Groot in het kader van de huidige 
natuurwetgeving een quickscan uitgevoerd om dit nader te 
onderzoeken. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een bronnenstudie en een 
veldbezoek. 

Deze quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte 
mate uitsluitsel geven over de afwezigheid van soorten. Dit onder‐
zoek betreft geen volledige veldinventarisatie. Mochten er door de 
plannen effecten te verwachten zijn op beschermde soorten die 
mogelijk aanwezig zijn, dan wordt een nader onderzoek geadviseerd. 

1.2 Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het (mogelijke) 
voorkomen van beschermde soorten in het kader van de Wnb. 
Tevens wordt onderzocht of de plannen negatieve effecten op 
dergelijke soorten en/of op beschermde gebieden kunnen 
veroorzaken. 

Op grond van het onderzoek wordt geadviseerd omtrent te nemen 
maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te verzachten 
en omtrent de noodzaak ontheffing of vergunning aan te vragen. 

Een uitgebreide beschrijving van de getoetste wetgeving is te vinden 
in Bijlage 1. 
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1.3 Het plangebied 

In Figuur 1 is de ligging van het plangebied aangegeven. 

Het plangebied bevindt zich ten noorden van de dorpskern van 
Ursem, heeft een landelijke ligging en is gelegen tussen het 
Nijverheidsterrein en De Leet. De directe omgeving bestaat uit 
bebouwing, wegen en grasland. 

1.4 Werkzaamheden 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het verharden en bebouwen 
van het plangebied, het plaatsen van een dam met duiker aan de 
zuidzijde van het plangebied en het graven van een watergang ten 
behoeve van watercompensatie (locatie nog te bepalen). 

De ecologisch gevoelige werkzaamheden zullen bestaan uit het 
verwijderen van de vegetatie‐toplaag, het vergraven van de bodem 
of de oevers en het plaatsen van een dam met duiker. 

Bij uitvoering van het werk kan door geluid, trillingen of licht 
verstoring optreden van (beschermde) soorten. 

Het onderzoek is onderdeel voor de benodigde (partiële) herziening 
van het bestemmingsplan. 

  
Ligging van het plangebied(rood omrand) aan het Nijverheidsterrein te Ursem 
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1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de methode van het onderzoek beschreven. 

In hoofdstuk 3 worden de biotopen, die aanwezig zijn in het 
plangebied, beschreven en wordt aangegeven welke soorten 
aanwezig (kunnen) zijn binnen en nabij het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt ingeschat in hoeverre deze soorten negatieve 
effecten kunnen ondervinden van het werk en welke specifieke 
maatregelen eventueel noodzakelijk zijn. 

Hoofdstuk 5 beschrijft of‐ en welke gebiedsbeschermende wetgeving 
van toepassing is op het plangebied. 

Ten slotte bevat hoofdstuk 6 de conclusies. Indien van toepassing 
worden aanbevelingen gedaan. Hoofdstuk 7 geeft een overzicht van 
de gebruikte en aanbevolen literatuur. In de bijlage is aanvullende 
informatie opgenomen over de geldende wetgeving en de gebruike‐
lijke procedures bij een vergunnings‐ en/of ontheffingsaanvraag. 
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 2 Methode 

Hieronder wordt aangegeven hoe is onderzocht welke soorten te 
verwachten zijn binnen het plangebied. Speciale aandacht is uit‐
gegaan naar díe beschermde soorten waarvoor, indien aanwezig, 
specifieke maatregelen moeten worden getroffen of ontheffing moet 
worden aangevraagd bij werkzaamheden in het kader van dit plan. 
Daarnaast is gekeken of het plangebied tot een beschermd 
natuurgebied behoort of dat dergelijke gebieden aanwezig zijn in de 
nabijheid van het plangebied. 

2.1 Soorten 

Bronnenstudie 
Op basis van literatuurgegevens en informatie, samengebracht in 
bijvoorbeeld de Nationale Databank Flora‐ en Fauna (NDFF), is 
bekeken in hoeverre (beschermde) soorten in het verleden zijn 
aangetroffen in en rond het plangebied. 

Voor het onderzoek van de NDFF is het kilometerhok onderzocht 
waarbinnen het plangebied is gelegen en de acht daaromheen 
gelegen kilometerhokken, rekening houdend met relevante, over‐
eenkomstige biotopen tussen plangebied en omgeving. 

In de database is gezocht naar gegevens van beschermde soorten of 
soorten met jaarrond beschermde verblijfplaatsen die niet zijn 
vrijgesteld. Hierbij is gekeken naar waarnemingen in de afgelopen 10 
jaar. Vervolgens is een interpretatie gedaan met betrekking tot de 
aard en de waarde van de waarnemingen (bijvoorbeeld overvliegend 
of verblijvend, de onderzoeksinspanning en de kans dat de situatie 
ter plaatse veranderd is). Er is niet gezocht naar niet‐jaarrond 
beschermde vogels, vrijgestelde soorten en in het geheel niet te 
verwachten soorten zoals zeezoogdieren of zoutwatervissen. 

Naast het onderzoek van de NDFF zijn relevante verspreidings‐
atlassen en eventueel andere literatuur en websites geraadpleegd 
om de ecologische vereisten van soorten in samenhang met de 
verspreiding te bekijken. 

Potentiebeoordeling 
Het plangebied is op 18 april 2019 bezocht om enerzijds de aan‐
wezige en aangrenzende biotopen te beschrijven en anderzijds 
eventuele incidentele waarnemingen te doen van beschermde flora 
en fauna (voor zover waarneembaar). 

Verwerking 
Met behulp van analyse en expertkennis is op basis van de verzamel‐
de gegevens en de aangetroffen biotopen een inschatting gemaakt 
van het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in en nabij het 
plangebied. 
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Op grond van de plannen is een korte effectbeoordeling gemaakt van 
de plannen op de te verwachten soorten. 

Als negatieve gevolgen niet zijn uit te sluiten wordt aangegeven of 
specifieke maatregelen moeten en kunnen worden genomen en/of 
ontheffing dient te worden aangevraagd. 

2.2 Gebieden 

Op de gebiedendatabase van het Ministerie van Economische Zaken 
is gekeken in hoeverre het plangebied is gelegen binnen of nabij de 
begrenzing van beschermde gebieden (Natura 2000 en Natuur‐
netwerk Nederland (NNN), zie: 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx 

Aan de hand van Provinciale of gemeentelijke informatie, toeganke‐
lijk via internet, is bekeken of het plangebied gelegen is in andere 
relevante beschermde gebieden, zie bijvoorbeeld: 

Noord Holland: https://noord‐holland‐extern.tercera‐
ro.nl/MapViewer/  

Als dit het geval is, wordt bekeken of negatieve effecten te 
verwachten zijn en of nadere toetsing noodzakelijk is. 

 

Sloot met steile oevers ten zuiden van het plangebied.
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 3 Beschermde soorten Wnb 

In dit hoofdstuk worden eerst de biotopen beschreven die aanwezig 
zijn binnen het plangebied. Vervolgens worden de beschermde 
soorten beschreven per soortgroep. In de beschrijving wordt per 
soortgroep eerst aangegeven welke soorten (volgens opgave van het 
NDFF en literatuur) in het verleden of tijdens het afgelegde veld‐
bezoek zijn aangetroffen. Vervolgens wordt vermeld welke soorten 
op grond van aanwezige biotopen te verwachten zijn en welke 
gebruiksfuncties het plangebied kan hebben voor deze soorten. 

3.1 Beschrijving aanwezige biotopen 

Graslanden 
Het plangebied bestaat grotendeels uit voedselrijk, soortenarm 
grasland. De bodem bestaat uit klei. Hier groeien naast Engels 
raaigras soorten als Pinksterbloem, Gewone paardenbloem en Witte 
klaver. 

Wateren en oevers 
Aan de zuidzijde van het plangebied loopt een doorgaande, heldere, 
smalle watergang. De oevers zijn vrij steil en begroeid met grassen en 
kruiden als Speenkruid, Ridderzuring, Look‐zonder‐look en 
Hondsdraf. 

Binnen het plangebied ontbreken gebouwen en grote bomen. 

Voedselrijk, soortenarm grasland.
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3.2 Beschermde soorten 

3.2.1 Planten 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied is in het verleden en tijdens het veldbezoek 
geen beschermde flora waargenomen (NDFF 2009‐2019). 

Potentie plangebied 
In het plangebied wordt geen beschermde flora verwacht. 

Diverse soorten planten, (korst)mossen en wolfsklauwen die onder 
de Wet natuurbescherming beschermd zijn, worden niet in het 
plangebied verwacht, de soorten komen nagenoeg alleen voor in 
natuurgebieden. 

3.2.2 Vissen 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het veld‐
bezoek geen beschermde vissoorten waargenomen (NDFF 2009‐
2019). 

Potentie plangebied 
In en rond het plangebied is geen potentie voor beschermde 
vissoorten aanwezig. 

Omdat geen sprake is van goed ontwikkelde submerse vegetatie in 
combinatie met geïsoleerde, zuurstofloze, verlandende wateren in 
het plangebied, wordt het voorkomen van Grote modderkruiper 
uitgesloten. 

3.2.3 Amfibieën 

Aangetroffen soorten 
In en rond het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen 
beschermde, niet vrijgestelde amfibieën waargenomen. 

In het verleden (2012) is één exemplaar van de Rugstreeppad 
aangetroffen op 600 meter ten oosten van het plangebied (NDFF 
2009‐2019). De Rugstreeppad is een beschermde soort die wordt 
genoemd als soort beschermd onder de Habitatrichtlijn (zie Bijlage 
3.2.1). 

Potentie plangebied 
In het plangebied is geen voortplantingswater aanwezig voor 
amfibieën. Het gebied levert ook geen geschikt landbiotoop. 

De sloot ten zuiden van het plangebied, waar een dam met duiker 
gerealiseerd wordt, is potentieel geschikt voortplantingswater voor 
enkele algemene soorten amfibieën zoals Gewone pad, Kleine water‐
salamander, Bruine kikker of Groene kikker (bastaardkikker en/of 
Meerkikker). Al deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze 
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zijn in Noord‐Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 3.2.1. 

‐Rugstreeppad 

Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de Rugstreeppad, 
ondanks dat de soort in het verleden in de omgeving werd aan‐
getroffen. In het plangebied ligt geen geïsoleerd, ondiep water dat 
door de dieren kan worden gebruikt voor voortplanting. In het 
plangebied is ook geen geschikt vorstvrij, droog en vergraafbaar 
zanderig landbiotoop aanwezig dat buiten de voortplantingsperiode 
als landbiotoop kan worden benut door deze soort. 

De sloot ten zuiden van het plangebied is geen geschikt 
voortplantingswater voor de Rugstreeppad. De sloot is namelijk niet 
geïsoleerd van wateren in de omgeving, bevat steile, dichtbegroeide 
oevers (Rugstreeppadden zijn slechte zwemmers) en er zijn 
predatoren aanwezig zoals vis. 

Als in het plangebied graafwerkzaamheden plaatsvinden of zand 
wordt opgebracht, is het wel te verwachten dat Rugstreeppadden 
het gebied kunnen intrekken. 

3.2.4 Vogels 

Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd. Het bevoegd gezag 
maakt onderscheid tussen soorten met niet‐jaarrond beschermde 
nesten, soorten met jaarrond beschermde nesten (ingedeeld in vier 
categorieën) en de zogenaamde ‘categorie 5‐soorten’ (zie verder 0). 

Aangetroffen soorten met niet‐jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het veldbezoek werden diverse vogelsoorten waargenomen: 
Merel, Kauw, Spreeuw (cat. 5), Ekster (cat. 5) en Zwarte kraai (cat. 5). 

Foeragerende Spreeuw waargenomen in het plangebied. 
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Potentie plangebied soorten met niet‐jaarrond beschermde nesten 
In het water langs het plangebied broeden mogelijk water‐ en 
moerasvogels zoals Meerkoet en Wilde eend. 

Aangezien er geen bomen en gebouwen aanwezig zijn in het 
plangebied worden verblijven van categorie 5 soorten als Ekster, 
Spreeuw en Zwarte kraai uitgesloten. 

In het grasland broeden mogelijk weidevogels als Scholekster en 
graspieper. 

Aangetroffen soorten met jaarrond beschermde nesten 
Tijdens het veldbezoek werden geen vogels met jaarrond bescherm‐
de nesten of sporen (nesten) daarvan waargenomen. 

In het plangebied zijn geen waarnemingen bekend van vogelsoorten 
met jaarrond beschermde nesten met binding aan het gebied (NDFF 
2009‐2019). 

In de omgeving van het plangebied zijn in het verleden Huismussen 
(cat. 2) vastgesteld. De soort broedt in woonwijken in de omgeving 
(NDFF 2009‐2019). Verder zijn broedplaatsen van Steenuil (cat. 1) en 
Buizerd (cat. 4) in de omgeving van het plangebied bekend. De 
overige waarnemingen van soorten met jaarrond beschermde nesten 
betroffen overvliegende vogels zonder binding met het plangebied of 
de omgeving daarvan. 

Potentie soorten met jaarrond beschermde nesten 
Omdat geen bebouwing en bomen aanwezig zijn en geen sporen of 
nesten werden waargenomen, wordt uitgesloten dat vogelsoorten 
met jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn in het plangebied. 

Het is mogelijk dat het plangebied incidenteel wordt gebruikt als 
onderdeel van het leefgebied van in de buurt vastgestelde 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zoals Buizerd. 
Steenuil en Huismus worden ook niet incidenteel in het plangebied 
verwacht aangezien het plangebied buiten de homerange van deze 
soorten ligt. 

3.2.5 Grondgebonden zoogdieren 

Aangetroffen soorten  
In en rond het plangebied zijn in het verleden en tijdens het 
veldbezoek geen beschermde, niet vrijgestelde zoogdieren 
waargenomen (NDFF 2009‐2019). 

Potentie plangebied 
Het is mogelijk dat in het gebied enkele (kleine) zoogdieren 
voorkomen zoals Egel, Haas, en verschillende algemene soorten 
(spits)muizen. Deze soorten zijn beschermd onder de Wnb maar ze 
zijn in Noord‐Holland ‘vrijgesteld’ bij de uitvoering van ruimtelijke 
ontwikkeling en inrichting, zie verder Bijlage 3.2.1. 
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Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor de beschermde 
muizensoorten als Noordse woelmuis en de Waterspitsmuis. De 
benodigde levensvoorwaarden zijn hiervoor niet aanwezig. Het 
terrein is te droog en een vochtige kruidenrijke oevervegetatie nabij 
schoon en helder water ontbreekt. 

Het plangebied is niet geschikt voor verblijven van (kleine) 
marterachtigen. Het plangebied biedt geen schuilmogelijkheden zoals 
heggen, takkenhopen, opgeslagen materialen en muurtjes waar 
soorten als de Hermelijn, Wezel of Bunzing gebruik van kunnen 
maken. Ook ontbreekt gunstig jachtgebied met veel prooidieren 
(muizen) en zijn geen sporen van marterachtigen waargenomen. 

3.2.6 Vleermuizen 

Vleermuizen kunnen op zeer duidelijk te onderscheiden manieren 
van een leefgebied gebruik maken. Belangrijke gebruiksfuncties zijn 
verblijfplaats, foerageergebied of (deel van) een vliegroute. 

De manier waarop vleermuizen een gebied gebruiken kan door het 
jaar verschillen, een gebouw of een boom kan bijvoorbeeld tijdelijk 
gebruikt worden als verblijfplaats maar in andere delen van het jaar 
ongebruikt blijven. 

Aangetroffen vleermuizen 
Er zijn in de omgeving van het plangebied vijf soorten vleermuizen 
vastgesteld (NDFF 2009‐2019). Het betreft Gewone dwergvleermuis, 
Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Meervleermuis en Rosse 
vleermuis. 

Potentie verblijfplaatsen 
In het plangebied kunnen geen vleermuizen verblijven omdat ter 
plaatse geen bebouwing en bomen aanwezig zijn. 

Potentie foerageergebied 
Het plangebied is marginaal geschikt voor foeragerende vleermuizen. 
De schaarse aanwezige luwe plekken kunnen zorgen voor 
concentraties van insecten waardoor vleermuizen worden 
aangetrokken. 

Potentie vliegroute 
Gezien de ligging, de vorm en de grootte van het plangebied kan 
geen sprake zijn van een belangrijke functie als vliegroute voor 
vleermuizen. 

3.2.7 Overige fauna 

Aangetroffen soorten 
Er zijn geen waarnemingen bekend van andere beschermde soorten 
in of rond het plangebied. Tijdens het veldbezoek werden dergelijke 
soorten ook niet waargenomen. 
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Potentie plangebied 
Het onderzoeksgebied is niet geschikt voor andere beschermde 
diersoorten in verband met het ontbreken van geschikt biotoop. 
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3.3 Conclusie beschermde soorten 

Op grond van §3.2.1 t/m §3.2.7 zijn beschermde, niet vrijgestelde 
soortgroepen te verwachten die staan weergegeven in Tabel 1. In de 
tabel wordt onderscheid gemaakt tussen de aangetroffen soort‐
groepen in en nabij het plangebied en de potenties daarvoor binnen 
het plangebied. 

In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke gevolgen voor deze soort‐
groepen worden verwacht door het uitvoeren van de plannen. 

 

  
Eerder volgens literatuuropgave vastgestelde soortgroepen met beschermde, niet 
vrijgestelde soorten in/nabij het plangebied (kolom 2) en verwachte voorkomen 
daarvan binnen het plangebied (kolom 3). 

*Vaste rust‐ en verblijfplaatsen. 

Beschermde, niet vrijgestelde soorten 

Aangetroffen 
nabij het 
plangebied  

 
(literatuur en 
veldbezoek) 

Potentieel aanwezig
binnen het 
plangebied 

Planten  nee nee 
Vissen  nee nee 
Amfibieën  ja nee 
Vogelsoorten met niet‐jaarrond 
beschermde nesten 

ja  ja 

Vogelsoorten met jaarrond beschermde 
nesten 

ja  nee* 

Grondgebonden zoogdieren nee nee 
Vleermuizen   

verblijfplaats nee nee 
foerageergebied ja ja 

vliegroute ? nee 
Overige beschermde fauna nee nee 
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 4 Effectbeoordeling en maatregelen 

Door het plan kunnen verschillende negatieve effecten optreden in 
het plangebied. Deze mogelijke effecten zijn onder te verdelen in 
tijdelijke effecten tijdens de aanleg en effecten als gevolg van de 
aanwezigheid van de nieuwe situatie. 

De te verwachten soortgroepen met beschermde, niet vrijgestelde 
soorten worden in dit hoofdstuk besproken. Ze zijn samengevat in de 
derde kolom van Tabel 1. De aanwezigheid van deze soortgroepen 
kan van invloed zijn op de verdere procedure. De (negatieve) 
effecten die kunnen optreden bij de werkzaamheden worden 
onderzocht. Voorts zal worden aangegeven welke maatregelen 
kunnen worden genomen om effecten te voorkomen of te 
minimaliseren. 

Voor andere soortgroepen met niet beschermde of vrijgestelde 
soorten geldt altijd de zorgplicht (zie Bijlage 3.1.1). 

4.1 Amfibieën 

Teneinde de vestiging van overwinterende Rugstreeppadden in het 
plangebied te voorkomen, dienen opgeslagen zandhopen te worden 
verwijderd voorafgaand aan het overwinteringsseizoen van de 
Rugstreeppad of te worden afgeschermd met folie of een zogenaamd 
‘amfibieënscherm’. 

4.2 Vogels 

Vogelnesten kunnen worden vernield bij ecologisch gevoelige 
werkzaamheden zoals diverse graafwerkzaamheden of het 
verwijderen van de vegetatie‐toplaag. 

Soorten met niet‐jaarrond beschermde nesten 
Men dient activiteiten waarbij nesten verstoord of vernield kunnen 
worden buiten het broedseizoen plaats te doen vinden, dus niet van 
grofweg 15 maart tot 15 juli. Deze periode is afhankelijk van bijvoor‐
beeld het weer en de betrokken soorten. Als onverhoopt buiten deze 
periode vogels broedend aanwezig zijn, dienen werkzaamheden 
plaatselijk te worden uitgesteld. 

Wanneer in het broedseizoen gewerkt gaat worden is het mogelijk – 
voorafgaand aan het broedseizoen of voorafgaand aan de vestiging 
van broedvogels – het plangebied ongeschikt te maken als (nog) geen 
nesten aanwezig zijn. Hierbij mogen geen mogelijke nestplaatsen van 
jaarrond beschermde vogels ongeschikt of ontoegankelijk worden 
gemaakt! 

Soorten met jaarrond beschermde nesten 
Voor het mogelijk incidentele gebruik van het plangebied door 
vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten (Buizerd) uit de 
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omgeving van het plangebied, wordt geen negatief effect verwacht 
van de ingreep omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt 
van een veel groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel 
vergelijkbaar of beter biotoop aanwezig is. De vogels kunnen 
derhalve gemakkelijk uitwijken. 

4.3 Vleermuizen 

Foerageergebied 
Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar 
of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen derhalve 
gemakkelijk uitwijken. 

Na realisatie van de plannen zullen vanwege de gegraven 
watercompensatie en gerealiseerde bebouwing de beschutting en 
foerageermogelijkheden voor vleermuizen toenemen. 

4.4 Conclusie effectbeoordeling 

Als gewerkt wordt conform de hierboven gestelde beperkingen en 
restricties, worden geen belangrijk negatieve effecten verwacht voor 
beschermde soorten. 
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 5 Gebiedsbescherming en overige 
natuurwetgeving 

In hoofdstuk 3 en 4 is beschreven welke beschermde soorten kunnen 
voorkomen en welke effecten de werkzaamheden kunnen hebben. 
De Wet Natuurbescherming kent naast soortbescherming ook 
gebiedsbeschermende wet‐ en regelgeving, in het bijzonder die van 
de Natura 2000‐gebieden en betreffende behoud van grootschalige 
houtopstanden (Zie Bijlage 3.3). 

Naast bepalingen uit de Wnb kunnen gebieden ook beschermd zijn 
onder de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) als onderdeel van het 
‘Natuurnetwerk Nederland’ (voorheen Ecologische hoofdstructuur, 
EHS) of als Provinciaal aangewezen ‘Weidevogelleefgebied’ of 
‘Belangrijk weidevogelgebied’. 

Hieronder wordt aangegeven welke gebiedsbeschermende 
wetgeving van toepassing is op het plangebied. 

5.1 Natura 2000 

Het plangebied ligt op meer dan drie kilometer afstand van het meest 
nabijgelegen Natura 2000‐gebied, Eilandspolder. Gezien de grote 
afstand en de uit te voeren werkzaamheden worden op voorhand 
geen directe negatieve gevolgen verwacht van de plannen zoals licht, 
geluid of optische verstoring. Er hoeft hiernaar geen nadere toetsing 
uitgevoerd te worden. 

5.1.1 Stikstofemissie 

Het geplande project leidt tot verhoogde emissie van stikstof. 
Hieronder wordt een analyse uitgevoerd van de hierdoor veroor‐
zaakte extra depositie van stikstof op gevoelige habitattypen in 
nabijgelegen Natura 2000‐gebieden. Als deze depositie boven 0,05 
mol/ha/jaar komt bestaat een meldingsplicht of vergunningplicht, 
afhankelijk van de beschikbare ontwikkelingsruimte. Indien de 
berekende depositie boven de 1 mol/ha/jaar uit komt moet zeker 
vergunning worden aangevraagd. 

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is het beleid waarmee 
Nederland het hoofd biedt aan de stikstofproblematiek. De PAS borgt 
dat doelstellingen van het Europese natuurbeleid worden gehaald en 
creëert tegelijk ruimte voor noodzakelijke economische ontwikkeling. 

Het rekeninstrument ‘Aerius’ is één van de pijlers van de PAS. Aerius 
berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op 
Natura 2000‐gebieden. Aerius ondersteunt de vergunningverlening 
voor economische activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van 
stikstof en monitort of de totale stikstofbelasting blijft dalen. Ook 
faciliteert AERIUS ruimtelijke planvorming in relatie tot stikstof. 



Nijverheidsterrein te Ursem 

Van der Goes en Groot  ecologisch onderzoeks‐ en adviesbureau  QS2019‐71 

20 

Voor de geplande bedrijfsontwikkeling is geen aparte ontwikkelings‐
ruimte in de PAS gereserveerd, zie: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt‐2015‐44851.html 

Hieronder is weergegeven welke gegevens zijn gebruikt als input voor 
het Aerius rekenmodel. 

5.1.2 Berekening en uitgangspunten 

Het nieuwe bedrijventerrein zal bestaan uit verharding en bebouwing 
met een totaal oppervlak van 10.000 m². Deze oppervlakte zal in de 
berekeningen worden genomen als bebouwd vloeroppervlak (bvo). 

De realisatie van het nieuwe bedrijventerrein betreft een 
realisatiefase en een gebruiksfase. Beide fases hebben tevens een 
verkeersaantrekkende werking, in het geval van de realisatiefase 
betreft het de aan/afvoer van materialen en personeel, in de 
gebruiksfase betreft het reguliere verkeersaantrekkende werking 
door bedrijfsactiviteiten. In de onderstaande berekening worden 
zowel de realisatiefase als de gebruiksfase berekend. Bekeken wordt 
welke de grootste bijdrage heeft op toekomstige depositie en of deze 
waarde de gestelde grenzen al dan niet overschrijdt. 

5.1.2.1 Realisatiefase 

De verkeersaantrekkende werking van de realisatiefase bestaat uit 
transport van materialen en personen. Het verkeer is gemodelleerd 
tot het eerste knooppunt/aansluiting op de doorgaande weg, in dit 
geval de aansluiting op de Noorddijkerweg westelijk van het 
plangebied. 

De bouwfase zal maximaal 12 maanden in beslag nemen. Er is 
gerekend met de volgende aannames. 

 Transport aan‐ en afvoer van materiaal: één rit met zwaar 
vrachtverkeer per dag, gedurende een jaar. Dit is het minimale dat 
in AERIUS met deze werkwijze kan worden gemodelleerd en 
worst‐case voor dit project. Er zijn globaal 180 vrachtbewegingen 
nodig voor dit project. 

 Transport personeel: vijf ritten met licht verkeer per dag, 
gedurende een jaar. Dit is eveneens een worst‐case benadering. Er 
zijn ongeveer 900 verkeersbewegingen in totaal nodig (36 weken, 
5 voertuigen, alleen op werkdagen). 

Voor het gebruik van mobiele werktuigen zijn de machines en 
draaiuren genomen die zijn vermeld in Tabel 2. 

Uit berekening van de invoerwaardes (zie bijlage 1) blijkt dat de 
gemodelleerde emissies niet leiden tot overschrijding van gestelde 
depositie‐drempelwaardes. 
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5.1.2.2 Gebruiksfase 

Ook in de gebruikfase wordt gerekend met verkeersaantrekkende 
werking en gebruik van te realiseren panden met stookinstallaties 
e.d. 

De verkeersaantrekkende werking in de gebruikfase wordt 
gemodelleerd op hetzelfde wegtraject als in de realisatiefase. De 
totale verkeersgeneratie wordt ingeschat op 25 vervoersbewegingen 
per dag. Hierbij is rekeningen gehouden met 5 vervoersbewegingen 
middelzwaar vrachtverkeer en 20 vervoersbewegingen licht verkeer. 

Bij het gebruik van het gebouw wordt de standaard emissie waarden 
‘Kantoren en Winkels’ genomen van 0,16 kg Nox/m² b.v.o. Dit levert 
een emissie van 10000 x 0,16=1600 kg Nox per jaar. 

Het is duidelijk dat dit een worst‐case benadering betreft, ‘winkels en 
kantoren’ worden intensiever verwarmd dan de beoogde 
bedrijfsruimtes. 

Het opgegeven bouwvlak is als uitgangspunt genomen. Het rekenjaar 
is 2019. 

De uitkomst van de berekeningen is opgenomen in Bijlage 2. Uit de 
berekeningen blijkt dat de extra depositie toe te rekenen aan het 
project ook in de gebruikfase minder dan 0,05mol/ha/jaar bedraagt 
op het meest dichtbijzijnde stikstofgevoelige habitattype. 

Deze depositie overschrijdt niet de landelijk gestelde grenswaarde 
van 0,05 mol/ha/jaar zodat geen vergunning of melding noodzakelijk 
is. 

     
Dagen 
actief 

Uur  Draaitijd
Draaitijd 
factor 

Vermogen 
(kw) 

Emissiefactor 
(g/kw) 

Omrekening 
gram‐kilo 

Emissie 
(Kg Nox)

Vrachtwagen 
(op bouwplaats) 

1  30  240  50%  0,5  344  3,3  0,001  136,2 

Heistelling  1  25  200  60%  0,6  224  3,3  0,001  88,7 

Graafmachine  1  25  200  60%  0,6  200  3,3  0,001  79,2 

Betonpomp  1  20  160  60%  0,6  35  0,36  0,001  1,2 

Mobiele kraan  1  50  400  60%  0,6  100  5,2  0,001  124,8 

Hoogwerker  1  60  480  60%  0,6  18  6,2  0,001  32,1 

Totaal                          462,3 

  
Geschatte inzet mobiele werktuigen realisatiefase 
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5.2 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het NNN, inclusief 
de zogenaamde verbindingszones die verschillende NNN‐gebieden 
kunnen verbinden (zie Figuur 2). Er kunnen geen negatieve effecten 
door de plannen op het NNN gebied optreden. De plannen hoeven 
verder niet getoetst te worden aan beschermde waarden binnen dit 
netwerk. 

5.3 Weidevogelgebieden 

Het gebied is niet begrensd als een bijzonder te beschermen weide‐
vogelleefgebied of belangrijk weidevogelgebied (zie Figuur 2). 

Er is geen negatief effect mogelijk op Weidevogelleefgebieden, een 
nadere toetsing is niet nodig. 

5.4 Houtopstanden 

Er worden geen buiten de (volgens de Wnb bepaalde) bebouwde 
kom gelegen beplantingen gekapt, groter dan 1000 m². Daarnaast 
voorziet het plan niet in het kappen van meer dan 20 bomen in een 

  
Ligging van het plangebied (rood omrand) ten opzichte van Natura 2000‐gebied, beschermde 
Weidevogelleefgebieden en het NNN‐netwerk. 
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rijbeplanting. Op grond hiervan wordt het plangebied niet beschermd 
als bijzondere houtopstand. 

5.5 Overige relevante wetgeving 

Er is geen overige natuurwetgeving bekend die van invloed kan zijn 
op de plannen. 

5.6 Conclusie gebiedsbeschermende en overige 
natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 
van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op 
voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving dan die 
beschreven in hoofdstuk 3 en 4 aan de orde is bij uitvoering van de 
plannen. 
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 6 Conclusies 

6.1 Beschermde soorten Wnb 

 Het onderzoeksgebied is in potentie geschikt voor beschermde 
soorten amfibieën, vogels, grondgebonden zoogdieren en 
vleermuizen. 

 Gezien de uitgevoerde toetsing, kunnen van de amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren alleen ‘vrijgestelde’ soorten aanwezig 
zijn. Voor deze aangetroffen of verwachte ‘vrijgestelde’ soorten 
hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd als werkzaamheden 
worden verricht in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting, zoals het besproken plan. 

 In het plangebied kunnen broedvogels met niet‐jaarrond be‐
schermde nesten voorkomen. Voor de verwachte aanwezige 
broedvogels dienen werkzaamheden waarbij nesten vernield of 
verstoord kunnen worden, buiten het broedseizoen plaats te 
vinden. Een ontheffing is voor broedvogels dan niet nodig. Het 
broedseizoen loopt ruwweg van half maart tot half juli. 

 Voor het mogelijk incidentele terreingebruik van het plangebied 
door vogels met jaarrond beschermde nesten (Buizerd), wordt 
geen negatief effect verwacht van de ingreep omdat het 
plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel groter 
leefgebied en in de naaste omgeving veel vergelijkbaar of beter 
biotoop aanwezig is. De vogels kunnen derhalve gemakkelijk 
uitwijken. 

 Voor de mogelijk aanwezige foeragerende vleermuizen in het 
plangebied wordt geen negatief effect verwacht van de ingreep 
omdat het plangebied slechts een klein deel uitmaakt van een veel 
groter foerageergebied en in de naaste omgeving veel vergelijk‐
baar of beter biotoop aanwezig is. De vleermuizen kunnen 
derhalve gemakkelijk uitwijken. 

6.2 Gebiedsbescherming en overige natuurwetgeving 

Gezien de aard van de plannen, de reikwijdte daarvan en de locatie 
van het plangebied ten opzichte van beschermde gebieden is op 
voorhand uit te sluiten dat andere natuurwetgeving aan de orde is 
dan die hierboven beschreven in §6.1. 

6.3 Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende soorten en hun leefomgeving geldt de 
zorgplicht (zie Bijlage 3.1.1). Teneinde de zorgplicht na te leven kan 
men voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende praktische 
richtlijnen hanteren: 



Nijverheidsterrein te Ursem 

Van der Goes en Groot  ecologisch onderzoeks‐ en adviesbureau  QS2019‐71 

25

 Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal kan gefaseerd 
verwijderd worden. Dit geeft bodembewonende dieren de kans 
om in de nabijgelegen omgeving een ander leefgebied te 
benutten; 

 Bij ecologisch gevoelige werkzaamheden kan zodanig worden 
gewerkt dat richting te behouden leefgebied van aanwezig fauna 
wordt gewerkt en dieren niet ingesloten raken en (meer) kans 
hebben te vluchten. 

 Om schade aan vissen en amfibieën te beperken moeten de 
werkzaamheden aan wateren en oevers zoveel mogelijk worden 
uitgevoerd in de periode augustus tot en met oktober in verband 
met de perioden van voortplanting en overwintering. 

 Uit de te dempen wateren kunnen amfibieën (alle stadia) of vissen 
verdreven worden door van ‘dicht’ naar ‘open’ te werken en geen 
dieren in te sluiten. Als dit niet mogelijk is kunnen de dieren 
weggevangen worden door de wateren af te dammen en het 
waterniveau te verlagen. Deze dieren kunnen vervolgens worden 
overgebracht naar een geschikt water in de nabije omgeving. 

 Bij de sloop‐ en bouwwerkzaamheden moet voorkomen worden 
dat ’s nachts met sterke bouwverlichting wordt gewerkt. 

6.4 Aanbevelingen ter bevordering van natuur 

Met behulp van enkele eenvoudige maatregelen kan de natuur in 
het plangebied versterkt worden en krijgen planten en dieren ook 
in nieuwe ontwikkelingslocaties de ruimte. Hiervoor worden voor 
dit plan de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

 Het verbreden van wateren rondom planpercelen en de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers; 

 Het plaatsen van vleermuiskasten of geschikt maken of open 
houden van spouwmuren van nieuwbouw voor vleermuizen;  

 Plaatsen van voorzieningen voor Huismussen, Spreeuwen en 
Gierzwaluwen d.m.v. speciale dakpannen, vogelvides of 
inmetselstenen; 

 Beplanten en aanleggen van groenstructuren met inheemse 
soorten die insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. 
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RjFFs2ujRhiQ (19 april 2019)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

van der goes en groot Nijverheidsterrein, xxxx Ursem

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

aanlegfase nijverheidsterrein RjFFs2ujRhiQ

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

19 april 2019, 16:56 2019 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2019 1

Totale emissie Situatie 1

NOx 462,66 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting aanleg bedrijventerrein

RjFFs2ujRhiQ (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik

pagina 2/6



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

- 462,30 kg/j

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j < 1 kg/j

RjFFs2ujRhiQ (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RjFFs2ujRhiQ (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 121638, 516187
NOx 462,30 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik

(l/j)

Uitstoot
hoogte

(m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW aanleg
nijverheidsterrein

4,0 4,0 0,0 NOx 462,30
kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 121562, 516050
NOx < 1 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 1,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 5,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RjFFs2ujRhiQ (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RjFFs2ujRhiQ (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik

pagina 6/6
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Wet natuurbescherming, afhankelijk
van de door u gekozen rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites pas.bij12.nl, www.aerius.nl en
pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en

pas.natura2000.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositiekaart

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RSdoSDKoVVPd (19 april 2019)

pagina 1/6



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

van der goes en groot Nijverheidsterrein, xxxx Ursem

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

gebruiksfase nijverheidsterrein RSdoSDKoVVPd

Datum berekening Rekenjaar Rekeninstellingen

19 april 2019, 17:01 2019 Berekend voor Wnb.

Tijdelijk project, startjaar Duur in jaren

2019 1

Totale emissie Situatie 1

NOx 1,55 kg/j

NH3 1.600,04 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

- -

Toelichting aanleg bedrijventerrein

RSdoSDKoVVPd (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1
Wonen en Werken | Kantoren en winkels

1.600,00 kg/j -

Bron 2
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j 1,55 kg/j

RSdoSDKoVVPd (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RSdoSDKoVVPd (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 121638, 516189
Uitstoothoogte 11,0 m
Oppervlakte 1,4 ha
Spreiding 5,5 m
Warmteinhoud 0,014 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NH3 1.600,00 kg/j

Naam Bron 2
Locatie (X,Y) 121561, 516055
NOx 1,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen (/dag) Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

5,0 NOx
NH3

1,09 kg/j
< 1 kg/j

RSdoSDKoVVPd (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20180926_2a474e88d4

Database versie 2016L_20170828_c3f058f00f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg

RSdoSDKoVVPd (19 april 2019)Berekening voor eigen gebruik Situatie 1

Berekening voor eigen
gebruik
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Bijlage 3 Huidige natuurwetgeving 

Bijlage 3.1 Wet natuurbescherming (Wnb) 

De Wet natuurbescherming (Wnb) is het nationale wettelijke kader 
waarin de Flora‐ en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en 
de Boswet zijn samengevoegd. 

In de Wnb is zowel de soortbescherming van wilde flora en fauna 
geregeld als de gebiedsbescherming die veelal voortkomt uit 
bepalingen van de Europese Habitatrichtlijn (HRL) en Vogelrichtlijn 
(VRL). 

De provincies zijn, op enkele uitzonderingen na, het bevoegd gezag 
van de wet. De provincies organiseren de ontheffingsverlening en 
handhaving. 

Bijlage 3.1.1 Zorgplicht 

Een belangrijke bepaling van de Wnb is de zorgplicht die stelt dat 
“een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn 
handelen of nalaten nadelige gevolgen voor een Natura 2000‐gebied, 
een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende 
dieren en planten kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 
handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan 
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijker‐
wijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voor‐
komen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.” 

Bijlage 3.2 Soortbescherming 

Bijlage 3.2.1 Categorieën 

Onder de Wnb wordt een aantal soorten planten en dieren 
beschermd. Er zijn vier categorieën met beschermde soorten. Twee 
categorieën bevatten de soorten die respectievelijk zijn beschermd 
onder de HRL en soorten genoemd in de VRL. 

Naast deze Europees beschermde soorten heeft de wetgever nog een 
extra categorie soorten toegevoegd, de ‘andere soorten’. 

Per provincie is conform artikel 3.11 nog een vierde categorie 
opgesteld, die van de ‘vrijgestelde soorten’. Alleen soorten uit de 
derde categorie kunnen worden vrijgesteld. Voor deze soorten geldt 
een vrijstelling van ontheffingsplicht bij het overtreden van de 
verbodsbepalingen (zie Bijlage 3.2.2) bij ruimtelijke ontwikkeling en 
inrichting en bestendig beheer. De lijst van vrijgestelde soorten kan 
per provincie variëren en is te vinden in Tabel 3. 
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Daarnaast zijn Bosmuis, Veldmuis en Huisspitsmuis in of op 
gebouwen of daarbij behorende erven in alle gevallen vrijgesteld van 
de genoemde verboden in artikel 3.10. 

 
   

  
Vrijgestelde soorten per provincie. 
Rood=niet vrijgesteld. 

DR FL FR GL GR L NB NH OV UT ZL ZH

Zoogdieren

Aardmuis + + + + + + + + + + + +

Bosmuis* + + + + + + + + + + + +

Bunzing + + + + + + + + + +

Dwergmuis + + + + + + + + + + + +

Dwergspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Eekhoorn +1

Egel + + + + + + + + + + +

Gewone bosspitsmuis + + + + + + + + + + + +

Haas + + + + + + + + + + + +

Hermelijn + + + + + + + + + +

Huisspitsmuis* + + + + + + + + + + + +

Konijn + + + + + + + + + + + +

Ondergrondse woelmuis + + + + + + + + + + +

Ree + + + + + + + + + + + +

Rosse woelmuis + + + + + + + + + + + +

Steenmarter +2

Tweekleurige bosspitsmuis + + + + + + + + + + +

Veldmuis* + + + + + + + + + + + +

Vos + + + + + + + + + + + +

Wezel + + + + + + + + + +

Wild zwijn +

Woelrat + + + + + + + + + + + +

Amfibieën en Reptielen

Bruine kikker + + + + + + + + + + + +

Gewone pad + + + + + + + + + + + +

Hazelworm +3

Kleine watersalamander + + + + + + + + + + + +

Levendbarende hagedis +4

Meerkikker + + + + + + + + + + + +

Bastaardkikker + + + + + + + + + + + +

*: algemene vrijstell ing wanneer soorten zich in/op gebouwen en bi jhorende erven bevinden

+1:geldt in de periode maart‐april  en juli  t/m november

+2:geldt in de periode 15 augustus t/m februari

+3:geldt in de periode jul i  t/m september

+4:geldt in de periode 15 augustus t/m 15 oktober

Tabel 1. Vrijstellingen voor ontheffingsaanvragen voor soorten per provincie. + = vrijgesteld; rood = niet vrijgesteld.
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Bijlage 3.2.2 Verbodsbepalingen 

De Wnb bepaalt conform artikel 3.1, 3.5 & 3.10 dat de volgende 
zaken verboden zijn: 

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild 
levende dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn, vogels genoemd in 
de Vogelrichtlijn en aangewezen ‘andere soorten’ opzettelijk te 

doden of te vangen¹ 

2. Het is verboden dieren voorkomend in de Habitatrichtlijn 
opzettelijk te verstoren. 

3. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van 
hierboven genoemde soorten te vernielen of te beschadigen of 
nesten of eieren van vogels weg te nemen. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste punt opzettelijk te 
verstoren als deze verstoring van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

5. Het is verboden planten van soorten genoemd in de Habitatricht‐
lijn (bijlage IV, Bijlage 1 Verdrag van Bern) of als ‘andere soorten’ 
(Bijlage B bij de wet) in hun natuurlijke verspreidingsgebied op‐
zettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen. 

Bijlage 3.2.3 Ontheffingsmogelijkheid 

Ruimtelijke ontwikkeling en (her)inrichting zoals het slopen, 
renoveren of bouwen van woningen, het dempen van wateren of het 
aanleggen bedrijventerreinen, kan beschadiging of vernieling tot 
gevolg hebben van de voortplantings‐ en rustplaatsen van de in het 
gebied voorkomende (beschermde) soorten. Dit hangt af van de 
fysieke uitvoering daarvan en de periode waarin het project plaats‐
vindt. In bepaalde gevallen moet dan ontheffing voor de Wnb 
verkregen worden. 

Als er beschermde soorten (zie Bijlage 3.2.1) voorkomen die niet zijn 
vrijgesteld én verbodsbepalingen (zie Bijlage 3.2.2) worden over‐
treden, dan is ontheffing vereist of moet, indien mogelijk, conform 
art. 3.31 gewerkt worden met een door het Ministerie van EZ goed‐
gekeurde gedragscode. 

De vraag of de ontheffing kan worden verleend zal worden be‐
oordeeld door het bevoegde gezag (veelal de provincie waarin het 
plangebied is gelegen). Belangrijk daarbij is de vraag in hoeverre 
schade optreedt, of de gunstige staat van instandhouding van de 

¹Het betreft soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn, soorten genoemd in bijlage IV bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied. Alsmede andere soorten, genoemd in bijlage, onderdeel A, bij de wet. 
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betrokken soort(en) in gevaar komt en of er bevredigende 
alternatieven voorhanden zijn voor de ingreep of de locatie daarvan. 

Bijlage 3.2.4 Wettelijk belang 

Per categorie is het bij het al dan niet verkrijgen van een ontheffing 
belangrijk wat het belang is van het uit te voeren plan en de te 
verkrijgen ontheffing. Als schade niet te voorkomen is, dient één van 
de onderstaande wettelijke belangen van toepassing te zijn: 

Soorten van de Vogelrichtlijn 
Ontheffing is nodig: 

 in het belang van de volksgezondheid of openbare veiligheid. 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Soorten van de Habitatrichtlijn 
Ontheffing is nodig: 

 ter bescherming van flora en fauna. 

 in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

Andere soorten 
Ontheffing is nodig: 

 ter bescherming van flora en fauna. 

 in het belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang met 
inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met 
inbegrip van voor het milieu wezenlijk gunstige effecten. 

 in het kader van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting van 
gebieden en het toekomstig gebruik daarvan. 

 ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade 
aan sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of 
begraafplaatsen. 

Bijlage 3.2.5 Broedvogels 

Voor broedvogels wordt in principe geen ontheffing verleend. Als 
men verstorende activiteiten buiten het broedseizoen laat plaats‐
vinden worden de vogels geacht te kunnen uitwijken, treedt geen 
schade op en is geen ontheffing noodzakelijk. 

Er is een uitzondering, vogelnesten die buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn vallen onder de definitie van ‘vaste rust‐ of verblijf‐
plaatsen’ en zijn daarom jaarrond beschermd. Er zijn vier 
verschillende categorieën ‘broedvogels met jaarrond beschermde 
nesten’, categorie 1 t/m 4, zie kader volgende pagina. 
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De lijst met vogelsoorten waarvan de nesten gedurende het hele jaar 
zijn beschermd is in 2009 aangepast (zie kader). Let wel! Bij de 
bescherming van een jaarrond beschermd nest of verblijf kan het zijn 
dat zowel de verblijfplaats als de (directe) omgeving die nodig is voor 
het succesvol functioneren daarvan moet worden betrokken. 

Voor soorten met jaarrond beschermde nesten kan soms, meestal 
alleen buiten het broedseizoen, wél ontheffing worden aangevraagd. 
Een ‘omgevingscheck’ is dan vereist. Een deskundige moet in dat 
geval vaststellen of de desbetreffende soort zelfstandig een 
vervangend nest kan vinden in de omgeving, of dat met verzachtende 
en/of compenserende maatregelen de functionaliteit van de voort‐
plantings‐ en/of vaste rustplaats gegarandeerd kan worden. Om 
zeker te zijn dat geplande of genomen maatregelen hiertoe 
voldoende zijn, moeten deze middels een ontheffingsaanvraag 
worden voorgelegd aan de provincie. Als de gunstig staat van 
instandhouding niet in gevaar komt, kan de aanvraag (positief) 
worden afgewezen. Het is uiteraard essentieel dat de (aan de 
provincie) voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk worden 
genomen. 

Categorie 5‐soorten 
Er is nog een categorie met ‘bijzondere’ vogelsoorten (Categorie 5) 
Deze soorten keren (zoals ook soorten met jaarrond beschermde 
nesten) weliswaar vaak terug naar de plaats waar zij het jaar 
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar 
beschikken over voldoende flexibiliteit om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Van deze soorten zijn de 
verblijfplaatsen alleen dan beschermd als ‘zwaarwegende feiten of 
ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen’. 

Soort  Categorie Toelichting codes

Boomvalk  4
Buizerd  4
Gierzwaluw  2
Grote gele kwikstaart 3
Havik  4
Huismus  2
Kerkuil  3
Oehoe  3
Ooievaar  3
Ransuil  4
Roek  2
Slechtvalk  3
Sperwer  4
Steenuil  1
Wespendief  4
Zwarte wouw  4

Kader: Vogelsoorten 
met jaarrond 
beschermde nesten 
en bijbehorende 
categorie. 
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Bijlage 3.2.6 Gedragscodes 

Indien men in het bezit is van een door de minister van EZ goed‐
gekeurde gedragscode, hoeft bij werkzaamheden in het kader van 
natuurbeheer, van bestendig beheer of onderhoud, van bestendig 
gebruik en van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting voor Vogel‐
soorten (artikel 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (artikel 3.5) en andere 
soorten (artikel 3.10) geen ontheffing te worden aangevraagd, mits 
aantoonbaar wordt gewerkt met deze gedragscode (artikel 3.31). De 
bewijslast dat correct is en wordt gehandeld volgens de gevolgde 
gedragscode ligt bij de initiatiefnemer. 

Het is ook mogelijk te werken conform een dergelijke goedgekeurde 
gedragscode zonder deze zelf te hebben opgesteld. Te beïnvloeden 
soorten dienen dan wel in de gebruikte gedragscode te worden 
behandeld. 

Bijlage 3.3 Gebiedsbescherming 

De Wnb regelt de bescherming van Natura 2000‐gebieden. In de Wnb 
(art. 1.12) wordt ook verordend dat (provinciaal) gebieden 
aangewezen worden binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
Tevens wordt aangegeven dat provincies mogelijkheden hebben ook 
andere belangrijke gebieden aan te wijzen vanwege hun landschap‐
pelijke‐ of natuurwaarden. 

Bijlage 3.3.1 Natura 2000 

Nederland en andere EU‐landen hebben in overleg met de Europese 
Commissie speciale beschermingszones aangewezen, de zogenaamde 
Natura 2000‐gebieden. Een overzicht van Natura 2000‐gebieden is te 
vinden op: 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx
?subj=n2k&groep=0 

Habitattoets 
Wanneer plannen bestaan uit een project en ook voor zogenaamde 
‘andere handelingen’ in of rond een Natura 2000‐gebied, neemt de 
initiatiefnemer contact op met het bevoegde gezag. In principe is dit 
Gedeputeerde Staten van de Provincie waarin een gebied 
(grotendeels) ligt. 

Indien negatieve effecten van een project niet kunnen worden 
uitgesloten, dient een toetsing te worden uitgevoerd. Als uit deze 
toetsing (ook wel ‘Habitattoets’ genoemd) blijkt dat een plan 
(mogelijk) significante negatieve gevolgen heeft, vindt de 
vergunningaanvraag plaats via een ‘passende beoordeling’. Daarbij 
moeten ook cumulatieve effecten zijn meegenomen. 

Alleen als uit de passende beoordeling met zekerheid blijkt dat geen 
significante gevolgen zullen optreden, of als het gaat om activiteiten 
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met een groot openbaar belang en waarvoor geen alternatieven zijn, 
wordt vergunning verleend. 

Als uit de ‘Habitattoets’ blijkt dat een activiteit negatieve gevolgen 
kan hebben die niet significant zijn, vindt de vergunningaanvraag 
plaats via een verslechterings‐ en verstoringstoets. Bij deze toets 
wordt via een uitgebreide effectbeoordeling nagegaan of activiteiten 
een kans met zich meebrengen op verslechtering van de natuurlijke 
habitats of de habitats van soorten. 

Externe werking 
Belangrijk bij de bepalingen rond Natura 2000‐gebieden is de 
‘externe werking’. Dit betekent dat ook projecten buiten het Natura 
2000‐ netwerk met mogelijk negatieve gevolgen binnen het netwerk, 
getoetst moeten worden aan doelen van betrokken gebied of 
gebieden. Een bijzondere vorm van externe werking is de (extra) 
uitstoot van stikstof door een project die kan neerslaan binnen 
Natura 2000‐gebieden en daar voor schade kan zorgen. Om de mate 
van stikstofvervuiling te volgen en te reguleren is de zogenaamde 
‘Programmatische Aanpak Stikstof’ (PAS) in werking getreden. Boven 
bepaalde ‘drempelwaardes’ kan een project vanwege neergeslagen 
stikstof meldings‐ of vergunning plichtig zijn. 

Bijlage 3.4 Overige gebiedsbescherming 

Bijlage 3.4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN), in de wet: Ecologische Hoofdstructuur 
EHS 

Via de Wet Ruimtelijke Ordening wordt het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur EHS) 
planologisch beschermd. Op grond van artikel 2.10.4 Barro geldt er 
een algemeen beschermingsregime voor EHS‐gebieden. Dit algemene 
regime bestaat eruit dat er geen toestemming mag worden verleend 
aan activiteiten die per saldo leiden tot een significante aantasting 
van de zogenaamde ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ of tot een 
significante vermindering van de oppervlakte van of samenhang 
tussen die gebieden. Toestemming voor dergelijke activiteiten kan 
wel worden gekregen indien er sprake is van een groot openbaar 
belang, er geen reële alternatieven zijn en de negatieve effecten 
gelijkwaardig worden gecompenseerd. In de provinciale verordening 
moet dit ‘nee tenzij’‐regime zo worden vastgelegd dat hieraan in alle 
bestemmingsplannen en/of omgevingsvergunningen voor het 
afwijken van bestemmingsplannen wordt voldaan. 

Bijlage 3.4.2 Overige natuurwetgeving 

Naast de behandelde wetgeving zijn soms andere gebied 
beschermende bepalingen van kracht. Dit kunnen regionale of 
provinciale plannen of visies zijn die gebieden of soorten (extra) 
beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de ‘weidevogelleefgebieden’ 
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van de Provincie Noord‐Holland. Per plangebied zal op maat moeten 
worden nagegaan of dergelijke bepalingen aan de orde zijn. 

Bijlage 3.4.3 Houtopstanden 

Houtopstanden groter dan 10 are of bomenrijen bestaand uit meer 
dan 20 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom, zijn beschermd. 
Men dient vergunning of ontheffing te verkrijgen indien dergelijke 
houtopstanden moeten worden gekapt of gerooid. In sommige 
gevallen is een herplantplicht aan de orde. 

 

Bijlage 3.5 Procedure 

Als bij aanvang van een project niet uitgesloten is dat beschermde 
soorten voorkomen of negatieve effecten op beschermde gebieden 

 
Stappenplan 
procedure 
ecologisch 
onderzoek en 
ontheffing 

Geen ontheffing nodig

Geen ontheffing nodig 

Geen ontheffing mogelijk

Ontheffing onder voorwaarden mogelijk 

Zie hiervoor, Bijlage 3.2.1
hh hj

Zie hiervoor, Bijlage 3.2.2

Zie hiervoor, Bijlage 3.2.3 

Zie hiervoor, Bijlage 3.2.3 
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kunnen optreden, is een ecologische quickscan nodig en dient het 
stroomschema uit Figuur 3 te worden gevolgd. 

Als op grond van deze quickscan de aanwezigheid van dergelijke 
soorten of gevolgen niet zijn uit te sluiten én wordt gezien dat nega‐
tieve effecten kunnen optreden, is vervolgonderzoek noodzakelijk. 

Tijdens het vervolgonderzoek wordt het plangebied geïnventariseerd 
op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. Indien aangetroffen 
worden de gebruiksfuncties van deze soorten in beeld gebracht. 
Vervolgens wordt opnieuw onderzocht of negatieve gevolgen 
mogelijk zijn door uitvoering van de plannen. 

Bijlage 3.5.1 Ontheffingsaanvraag Wnb 

Als stap 4a uit het stroomschema negatief is omdat een project of 
plan locatie gebonden is en er geen alternatieven zijn, is een 
ontheffingsaanvraag waarschijnlijk aan de orde. Een dergelijke 
aanvraag dient onder andere vergezeld te gaan van: 

 Een projectplan waarin onder meer de locatie, de werkwijze, de te 
verwachten schade, de te nemen maatregelen, de alternatieven‐
studie en het wettelijk belang gedetailleerd worden beschreven. 

 Een actuele en volledige inventarisatie naar het voorkomen van 
beschermde dier‐ en plantensoorten in het plangebied (ongeveer 
3‐5 jaar geldig). 

De aanvraag kan voorafgaand aan het aanvragen van een omgevings‐
vergunning plaatsvinden. De aanvraag wordt gedaan bij de provincie 
waarin het plangebied is gelegen. 

Het is ook mogelijk ‘aan te haken’ bij het aanvragen van een 
omgevingsvergunning in het kader van de ‘Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht’ (WABO). 

Men dient op het digitale aanvraagformulier van het omgevingsloket 
(OLO) dan aan te geven dat ‘Handelingen worden verricht met 
gevolgen voor beschermde dieren en planten’. Ook hierbij dient een 
projectplan en inventarisatie bijgevoegd te worden. 

De gemeente waarbij de aanvraag is ingediend stuurt de informatie 
omtrent beschermde flora en fauna naar de provincie die een 
‘Verklaring van geen bedenkingen’ (VVGB) afgeeft voor het ‘natuur’ 
onderdeel van de omgevingsvergunning. 

De provincie handhaaft bepalingen uit eventuele ontheffingen en 
vergunningen en de eventuele werking van de Wnb bij projecten 
waar geen ontheffing is aangevraagd. Ook het volgen van gedrags‐
codes wordt gehandhaafd door de provincie. Mogelijke sancties zijn 
geldelijke boetes, strafrechtelijke vervolging of het stilleggen van 
werkzaamheden 
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 1 Inleiding 

Er bestaan plannen in Ursem een terrein te herontwikkelen. Er zal 

bedrijfsruimte worden gecreëerd op een agrarisch gebruikt gebied. 

Het is hiervoor nodig een berekening uit te voeren om de 

gegenereerde stikstofuitstoot/depositie van dit project te bepalen. 

De te realiseren bebouwing wordt zonder gasaansluiting aangelegd, 

maar er is wel sprake van extra verkeer en de inzet van mobiele 

werktuigen door de herinrichting. 

Alle verbrandingsprocessen waarbij fossiele brandstoffen en hitte zijn 

betrokken, leveren door oxidatie van vrije stikstof uit de lucht de 

gebonden stikstofoxiden nitriet (NO2) en/of nitraat (NO3). Tevens 

komt soms ammoniak (NH3) vrij. 

De gebonden stikstofmoleculen worden na verbranding luchtzijdig 

verspreid en slaan na verloop van tijd neer. De gebonden moleculen 

werken na het neerslaan vervolgens bodemverrijkend en/of 

verzurend. 

Nederland heeft zich door ondertekening van de Europese 

Habitatrichtlijn verplicht bepaalde vegetaties te beschermen binnen 

het netwerk van de Natura 2000-gebieden. Deze vegetaties zijn in 

een aantal gevallen gevoelig voor bodemverrijking en/of verzuring en 

de neerslag van de gebonden stikstofmoleculen kunnen een 

bedreiging zijn voor het voortbestaan van deze vegetaties, zeker als 

de kritische (=maximale) depositiewaarde (KDW) op deze vegetaties 

reeds is bereikt. 
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 2 Methode 

Om depositie van het project te berekenen wordt de meest recente 

versie van de rekentool ‘Aerius’ (AERIUS_2019) gebruikt. Vanwege een 

uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 kan niet meer 

gebruik gemaakt worden van automatische vergunningverlening op 

grond van de berekende drempelwaardes. Aangetoond moet worden 

dat geen significant negatieve gevolgen mogelijk kunnen zijn op 

Natura 2000-gebieden. 

In de berekening wordt de projectbijdrage op concrete rekenpunten 

exact berekend, waarbij ook vegetaties of Natura 2000-gebieden op 

meer dan 3 km afstand betrokken worden. De depositie op de meest 

nabijgelegen ‘stikstofgevoelige habitattypen’ (zoals gedefinieerd in 

Aerius) wordt doorgerekend om te onderzoeken of deze hoger is dan 

0,00. 

Als de projectbijdrage hoger is dan een berekende 0,00 mol/ha/jaar 

zijn mogelijk gevolgen te verwachten. Het rekenresultaat van 0,00 

mol/ha/jaar betekent een maximale stikstofdepositie op het meest 

dichtbij gelegen stikstofgevoelige habitattype in Natura 2000-

gebieden die lager is dan 0,005 mol/ha/jaar. Dit komt omdat Aerius 

vanaf 0,005 mol/ha/jaar de depositie naar boven afrondt tot een 

projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar. 

2.1 Berekening en uitgangspunten 

Bij de berekening van stikstofemissie zijn twee fases te 

onderscheiden, de aanlegfase (bouw) en de gebruikfase (gebruik 

ontwikkelde gebied na afloop van de aanlegfase inclusief aantrekking 

verkeer e.d.). De situatie met de grootste stikstofemissie/depositie is 

uiteindelijk bepalend voor de gevolgen voor de Natura 2000-

gebieden. Aanleg en gebruik komen niet naast elkaar voor. In deze 

berekening zullen beide fases berekend worden. De situatie met de 

hoogste projectbijdrage is bepalend voor de te verwachten gevolgen 

op Natura 2000-gebieden. 

Voor de berekening zijn de effecten ingeschat op de meest dichtbij 

zijnde stikstofgevoelige habitattypen. Het betreft diverse 

aangewezen (en in rekentool Aerius aangegeven) habitattypen in 

Polder Westzaan en het Wormer- en Jisperveld. 
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 3 Aanlegfase 

De stikstofemissies tijdens de aanlegfase zijn toe te wijzen aan twee 

bronnen. Het betreft verkeersaantrekkende werking en het gebruik 

van mobiele werktuigen op de bouwsite. 

De aanlegfase zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Omdat de 

precieze uitvoer van de plannen niet bekend is, is gedeeltelijk 

gerekend met zogenaamde ‘worst-case’ aannames. 

3.1 Verkeersaantrekking 

De verkeersaantrekkende werking van de aanlegfase bestaat uit 

transport van materialen en personen (bouwvakkers). Het verkeer is 

gemodelleerd tot het eerste knooppunt/aansluiting op de 

doorgaande weg, in dit geval de aansluiting op de Noorddijkerweg 

westelijk van het plangebied met naar beide kanten 200 meter extra 

voor optrekken en afremmen. Buiten deze wegen wordt het verkeer 

geacht te zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld, omdat het 

verkeer zich in hoeveelheid, snelheid, rij- en stopgedrag niet meer 

onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg 

kan bevinden. 

De verkeersaantrekkende werking bestaat uit: 

♣ Transport personeel: 10 ritten met licht verkeer per dag, 

gedurende een jaar, wordt gemodelleerd als 20 ritten omdat 

zowel aankomst als vertrek wordt meegerekend 

♣ Aanvoer materiaal: één rit met zwaar verkeer per dag, gedurende 

een jaar, wordt gemodelleerd als 2 ritten omdat zowel aankomst 

als vertrek wordt meegerekend. 

3.2 Inzet mobiele werktuigen 

De belangrijkste werkzaamheden waarbij stikstof vrij komt, betreffen 

vlakken en uitgraven gronden, afvoeren en verplaatsen gronden, 

graven van sleuven voor bijvoorbeeld kabels en leidingen, heien, 

hijswerk t.a.v. prefab constructiedelen, betonstort op locatie t.b.v. 

vloeren en fundering. 

Voor het gebruik van mobiele werktuigen zijn de machines en 

draaiuren genomen die zijn vermeld in Tabel 1. Er wordt uitgegaan 

van de inzet van materieel van stageklasse IIIA of nieuwer. 

De mobiele emissiebronnen zijn in Aerius apart ingevoerd, niet te 

kiezen bronnen zijn binnen Aerius ingegeven als ‘anders’ met 

emissiefactoren zoals aangegeven in Tabel 1. 
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De materiële inzet is zo accuraat mogelijk ingeschat door de 

initiatiefnemer. Er is echter een extra bron met vermogen van 100 kw 

(vergelijkbaar met een grote graafmachine) opgenomen voor 

onvoorziene werkzaamheden, correctie van TAF-factoren en voor 

divers overig klein materieel gedurende 20 dagen continu. 

De uitkomst van de berekeningen (rekenscherm) is opgenomen in 

Bijlage 1. Separaat worden bestanden met extensie gml opgeleverd 

als onderlegging van de berekening. 

Uit de berekeningen blijkt dat op alle rekenpunten de projectbijdrage 

van de aanlegfase van het initiatief 0,00 mol/ha/jaar is. Deze bijdrage 

wordt als verwaarloosbaar beschouwd. 
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Betonstorter 200 2005 0,5 3,6 1 20 160 0,001 57,6 

Kiepwagen/Dumper 100 2006 0,6 3,1 2 20 320 0,001 59,5 

Heistelling 224 III 0,6 4 1 5 40 0,001 21,5 

Graafmachine 100 2006 0,6 2,9 1 20 160 0,001 27,8 

Mobiele kraan 100 2006 0,6 3,6 1 20 160 0,001 29,8 

Divers/onvoorzien 100 III 1 4 1 20 160 0,001 64 

Totaal                260,2 

  
Geschatte materiaalinzet en geproduceerde stikstof in de aanlegfase op basis van directe invoer van bouwjaar 

in Aerius of met stageklasse in het Emissiemodel Mobiele Machines (EMMA) (HULSKOTTE & VERBEEK 2009). 
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 4 Gebruikfase 

Er wordt bij de berekening met betrekking tot gebruik uitgegaan van 

een bedrijflooks van 9725 m² en een bedrijfsverzamelgebouw 

(kantoren) van 275 m². De bebouwing wordt met een warmtepomp 

verwarmd (gasloos) en zonder andere stookinstallaties aangelegd, 

zodat hier van emissie geen sprake is en alleen de bijdrage van de 

verkeersaantrekkende werking wordt berekend. 

4.1 Verkeersaantrekking 

Bij de bepaling van het aantal verkeersbewegingen per dag is bij het 

opslagdeel van het project uitgegaan van een bedrijf arbeidsextensief 

(loods, opslag), ‘weinig stedelijk’, ‘rest bebouwde kom’ en ‘maximale 

verkeersgeneratie’. Deze komt dan op 97,25x5,7(*1,11)=615,3 

vervoersbewegingen per dag (CROW 2018). Het betreft zowel heen- 

als terugreizend verkeer. De kencijfers van het CROW zijn hierbij 

(worst-case) gemodelleerd voor een werkdag door deze te 

vermenigvuldigen met 1,11. Gezien het gebruik van de bebouwing 

wordt dit verkeer voor 90% in de ‘lichte verkeerscategorie’ 

gemodelleerd, er worden 61,5 vervoersbewegingen gemodelleerd 

met middelzwaar vrachtverkeer. 

Voor het kantoorgedeelte (bedrijfsverzamelgebouw) wordt op grond 

van ‘weinig stedelijk’, ‘rest bebouwde kom’ en ‘maximale verkeers-

generatie’ een verkeersgeneratie gezien van 2,75x8,7(*1,11)=26,6 

vervoersbewegingen (CROW, 2018). Deze worden gemodelleerd als 

licht verkeer. De totale verkeersgeneratie bedraagt dus 61,5 

bewegingen met middelzwaar verkeer en 554+26,6=580,1 met licht 

verkeer. 

Het verkeer is gemodelleerd tot het eerste knooppunt/aansluiting op 

de doorgaande weg, in dit geval de aansluiting op de Noorddijkerweg 

westelijk van het plangebied met naar beide kanten 200 meter extra 

voor optrekken afremmen. Deze modellering is in lijn met een 

algemeen criterium voor verkeer aantrekkende werking van 

wegverkeer dat de gevolgen voor het milieu van dit verkeer niet 

meer aan het nieuwe project kunnen worden toegerekend wanneer 

geacht kan worden dat dit verkeer is opgenomen in het “heersende 

verkeersbeeld”. 

De uitkomst van de berekeningen is opgenomen in Bijlage 1. 

Separaat worden bestanden met extensie gml opgeleverd als 

onderlegging van de berekening. 

Uit de berekeningen blijkt dat op alle rekenpunten de projectbijdrage 

van het initiatief 0,00 mol/ha/jaar is. Deze bijdrage wordt als 

verwaarloosbaar beschouwd. 
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 5 Conclusie effectbeoordeling stikstof 

♣ De maximale projectbijdrage van de aanleg en het gebruik van de 

gebouwen is 0,00 mol/ha/jaar op de meest dichtbijgelegen 

stikstofgevoelige habitattypen. De stikstofdepositie die uitvoering 

van de plannen zal veroorzaken vormt een zodanig gering 

percentage van de kritische depositiewaarde van de meest 

kritische ter plaatse voorkomende stikstofgevoelige habitattypen, 

dat er ecologisch gezien geen zichtbare of meetbare effecten 

zullen optreden en er zeker geen sprake is van significante 

gevolgen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen van de 

betrokken Natura 2000-gebieden in gevaar zouden kunnen 

komen. 

♣ De hoogste bijdrage van het project betreft de tijdelijke inzet en 

het tijdelijke effect van mobiele werktuigen. Deze tijdelijke 

effecten zijn vaak gemakkelijker op te vangen door de natuurlijke 

fluctuaties binnen het natuurgebied of eventueel herstelbeheer, 

dan effecten van permanente activiteiten. 
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- 2 - 
 

SAMENVATTING 
 
 
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning is door Landview BV een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Noorddijkerweg achter 66a te Ursem, 
gemeente Koggenland.  
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een niet-verdachte locatie. 
Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL 
SIKB 2000, conform de VKB protocollen 2001 en 2002. 
 
In de bovengrond zijn lichte verhogingen van kwik, lood en of molybdeen geconstateerd. 
In de ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen aangetroffen. 
 
In het grondwater zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen aangetroffen. 
 
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve mogelijk van nature verhoogde 
concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd. Er zijn echter maximaal lichte 
verhogingen aangetroffen. 
 
De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering, dat voor het instellen van een vervolgonderzoek 
geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, 
geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde, bedrijfsmatige, gebruik.  
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.   
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek conform 
NEN 5707 wordt door Landview BV echter niet noodzakelijk geacht.  
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Deze samenvatting en de rapportage van de onderzoeksgegevens vormen een geheel. 
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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van Visser en Van Dam is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 
aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie Noorddijkerweg achter 66a te Ursem, 
gemeente Koggenland. 
 
Het onderzoek is verricht door Landview BV, in de periode februari 2020, conform de offerte van 21 
januari 2020. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft daarmee dus een 
momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een niet-verdachte locatie. 
Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL 
SIKB 2000, conform de VKB protocollen 2001 en 2002. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd.  
 
Doel van het onderzoek is aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs inderdaad geen, behalve 
mogelijk van nature, verhoogde concentraties verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of in 
het grondwater.   
 
De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn verricht door Eurofins Omegam te 
Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Landview BV is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de opdrachtgever 
cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende keurmerk zijn 
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de 
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. 
 
Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het vooronderzoek NEN 
5725. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3 weergegeven. 
De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 bevat de 
conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele 
vervolgstappen. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is in februari 2020 een vooronderzoek uitgevoerd 
volgens NEN 5725. Doel van het vooronderzoek is na te gaan of er op, of binnen een straal van 25 
meter van, de onderzoekslocatie sprake is van de aanwezigheid van puntbronnen of overige 
potentieel bedreigende activiteiten. 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3). 
 
2.1 BASISINFORMATIE 
 
De aanleiding tot het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 
 
De regionale situatie rond de onderzoekslocatie staat weergegeven in bijlage 1. De locatie bevindt 
zich aan de rand van de bebouwde kom van Ursem. In bijlage 2 is een situatietekening van het terrein 
gegeven.  
 
Tabel 1: overzicht basisgegevens 
Kadastraal bekend : gemeente Wester-Koggenland, sectie R, nummer 855 (geheel) en 700 (ged) 
Oppervlakte : circa 1,2 ha  
Gebruik verleden : agrarisch 
Gebruik heden : agrarisch 
Gebruik toekomst : bedrijventerrein 

 
2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 
 
De gegevens van het historisch onderzoek zijn verzameld door Landview BV. Hierbij is gebruik 
gemaakt van informatie verkregen uit gesprekken met de opdrachtgever, eigenaren en of gebruikers 
van de locatie. Daarnaast is informatie verkregen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD 
NHN). De informatie is bij voorkeur digitaal verkregen. Wanneer daartoe de noodzaak bestond, is 
aanvullende informatie verzameld door middel van archiefbezoek bij de gemeente of andere 
archieven. Voor verzamelen van de informatie is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.  
 
Tabel 2: overzicht geraadpleegde bronnen 
Aard Bron relevantie 
  groot gering 
Bodeminformatie BIS website OD NHN X  
Bodemkwaliteit bodemkwaliteitskaart  X  
Bodembedreigende activiteiten website OD NHN, www.bodemloket.nl X  
Toepassingen asbest locatie-inspectie, eerdere onderzoeken X  
Dempingen, activiteiten historische kaarten, opdrachtgever, locatie-inspectie  X  
Voormalige activiteiten lokale / regionale archieven, historische kaarten X  
Bijzondere waarden https://maps.noord-

holland.nl/extern/gisviewers/bodemvisie/  
 X 

Archeologie http://archeologieinnederland.nl   X 
Verhardingen, bebouwingsgraad opdrachtgever / gebruiker,  

locatie-inspectie 
X  

Eerdere onderzoeken opdrachtgever, eigen archief, OD NHN X  
 
Bodemgebruik en situatie op het terrein: 
De locatie bevindt zich op de rand van stedelijk gebied en tuin- en akkerbouwgebied. De locatie is tot 
op heden altijd in gebruik geweest voor agrarische doeleinden en er bevindt zich geen bebouwing. 
Het naast gelegen pand (nummer 66a) dateert, volgens de BAG viewer van het kadaster, uit 1993.  
 
Volgens de bodemkwaliteitskaarten bevindt de locatie zich in zone B/O 5 (buitengebied). Uit de 
kaarten blijkt dat op de locatie grond van kwaliteit “landbouw/natuur” verwacht kan worden.  
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Bedrijvigheid / Potentiële bronnen van verontreiniging: 
Uit de Bodemrapportage van de OD NHN blijkt, dat op naastgelegen locaties in het verleden 
onderzoek is uitgevoerd. Hierbij zijn in het grondwater plaatselijk tot sterke verhogingen met zware 
metalen gemeten, maar zijn in de grond geen noemenswaardige verhogingen aangetroffen (zie bijlage 
5). 
Bodemloket (www.bodemloket.nl) heeft geen aanvullende gegevens over de locatie of de directe 
omgeving beschikbaar.   
 
Vergelijking tussen luchtfoto’s en topografische atlassen uit verschillende perioden heeft 
opgeleverd, dat het verkavelingspatroon tot nu vrijwel niet gewijzigd is. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal gedempte 
sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen op de locatie aanwezig zijn.  
 
Gezien de aard van de locatie is de kans op het aantreffen van asbestresten in de bodem als gevolg 
van bedrijfsmatige activiteiten, gebruik van asbesthoudende bouwstoffen, stortingen van asbestafval 
of asbestcalamiteiten wegens bijv. brand in de bodem zeer gering.  
 
2.3 ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Op grond van kaartmateriaal en gegevens van de Rijksgeologische Dienst (RGD), het voormalige 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), de voormalige Stichting voor 
Bodemkartering (STIBOKA), het DLO Staring Centrum, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Landview BV kan de volgende bodemopbouw worden 
verwacht. 
 
De locatie is gelegen in een gebied met een maaiveldhoogte van circa 2,0 m -NAP. Het freatisch 
grondwater bevindt zich op circa 1 m -maaiveld (mv). Dit betreft het ondiepe grondwater dat onder 
invloed van neerslag staat. De grondwaterstroming is naar het aanwezige oppervlaktewater toe 
gericht. Gezien de ligging en het neerslagoverschot is er sprake van lokale inzijging (neerwaartse 
stroming van het grondwater).  
 
De Pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich op een diepte tussen de 10 
en 20 m -NAP. Deze goed doorlatende zandlagen worden beschouwd als het 1e watervoerende 
pakket.  
Gedurende verschillende overstromingsfasen zijn in het Holoceen, vanaf circa 10.000 jaar geleden, 
door de zee op de Pleistocene ondergrond mariene sedimenten afgezet en is plaatselijk veenvorming 
opgetreden. Deze Holocene afzettingen vormen de slecht tot matig doorlatende deklaag. 
 
De locatie is gesitueerd in een voormalige waddenlandschap met geulen, kreken en kwelders. In de 
geulen en kreken is vooral zand afgezet, terwijl op de kwelders kleien sedimenteerden. De locatie ligt 
op een vlakte van getijafzettingen (kwelders) die voornamelijk bestaan uit zeeklei. Plaatselijk kunnen 
hierop veenresten voorkomen.  
Door menselijke beïnvloeding zijn natuurlijke bodemprofielen gewijzigd.  
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3. OPZET BODEMONDERZOEK 
 
 
3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek uitgegaan van een niet-
verdachte locatie, waar geen bodemverontreinigingen worden verwacht. 
 
3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE 
 
Uitgaande van een niet-verdachte locatie met een oppervlakte van 1,2 ha worden, conform de NEN 
5740 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, op de locatie 4 grondboringen verricht tot de grondwaterstand, 
met een maximum van 2 m –mv. Ter controle op de representativiteit van de grondboringen worden 
aanvullend 15 boringen tot 0,5 m -mv verricht. De grond wordt in principe bemonsterd in trajecten van 
0,5 m. Van deze algemene richtlijn kan worden afgeweken als tijdens het veldwerk duidelijk afwijkende 
lagen, zintuiglijke verontreinigingen of verschillende grondsoorten worden geconstateerd.  
Van de bovengrond worden 3 mengmonsters samengesteld. Van de ondergrond worden 2 
mengmonsters samengesteld.  
 
De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte, dat de kwaliteit van het grondwater in het 
onderzoek dient te worden betrokken. Hiertoe worden 2 boringen verricht, welke met een peilbuis 
worden afgewerkt. De filterstelling van deze peilbuizen is circa 0,5 m tot 1,5 m -grondwaterstand. 
Na een wachttijd van één week voor het herstel van het bodemchemisch evenwicht zullen 2 
grondwatermonsters uit deze peilbuizen worden genomen. 
 
3.3 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De grondmengmonsters en de grondwatermonsters worden geanalyseerd op de stoffen van de 
standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen de belangrijkste 
parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, conform de 
AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Eurofins Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is 
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Grond 
De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
De boven- en ondergrond worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC).  
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van 
de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve 
monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de 
toetsingswaarden.  
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich rond 1 m –mv. De vluchtige aromatische koolwaterstoffen en de 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen worden daarom bij voorkeur in het grondwater onderzocht. 
De aanwezigheid van deze vluchtige stoffen kan namelijk eerder worden aangetoond in het 
grondwater dan in de grond. 
Het grondwater wordt onderzocht op de concentraties aan arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, aromatische stoffen (inclusief naftaleen), (vluchtige) halogeen 
koolwaterstoffen en minerale olie. De concentraties worden weergegeven in microgrammen per liter 
(µg/l). De pH (zuurgraad), Ec (soortelijke geleiding) en troebelheid worden in het veld bepaald. 
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3.4 TOETSINGSKADER 
 
Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en 
interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de toetsing 
van de grondwaterkwaliteit wordt het toetsingskader gevormd door de streef- en interventiewaarden. 
De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van deze toetsingskaders (zie bijlagen 4.2 
en 4.3).  
 
De norm voor barium is (tijdelijk) ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten 
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.  
 
De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin aanwezige 
hoeveelheid klei (lutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze bodemdelen 
hechten.  
 
De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op 
dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Bij overschrijding van deze 
achtergrondwaarde of de streefwaarde in het grondwater kunnen we spreken van een lichte 
verhoging. 
 
Indien het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde (tussenwaarde) 
wordt overschreden, kunnen we spreken van een matige verhoging. 
 
De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 
overschrijding van de interventiewaarde spreken we van een sterke verontreiniging. 
 
Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In 
een aanvullend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden 
geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan doorgaans voldoende inzicht worden 
verkregen in de omvang van de verontreinigingen.  
De ernst van een verontreiniging is, conform de Wet Bodembescherming (Wbb), gerelateerd aan een 
omvangscriterium. Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken, dient 
voor ten minste één stof de interventiewaarde te worden overschreden in minimaal 25 m3 grond of 
100 m3 grondwater. 
Als een voldoende beeld van de verontreinigingen is verkregen, kan een inschatting worden gemaakt 
van de eventuele risico's voor de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen van de 
locatie. 
 
Verontreinigingen die geheel of grotendeels na 1 januari 1987 zijn ontstaan, vallen onder de zorgplicht 
in de Wbb en dienen in principe zo spoedig mogelijk, ongeacht de ernst van de verontreiniging, te 
worden verwijderd. 



 
Landview BV Bodemonderzoek                                                                                                             Rapportnummer 2020222 
 

- 8 - 
 

4. RESULTATEN BODEMONDERZOEK 
 
 
4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK 
 
Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 21 februari 
2020 door de heer F. Borst.  
  
Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor 4 grondboringen 
tot de grondwaterstand en 16 boringen tot 0,5 m -mv verricht. Daarnaast zijn 2 peilbuisboringen 
verricht, waarin een filter is geplaatst. 
 
Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 2,3 m -mv bestaat 
overwegend uit sterk tot uiterst siltige klei op zwak siltig, uiterst fijn zand. 
Tijdens het veldwerk zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.  
Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld of in de opgeboorde grond aangetroffen. 
Aangezien de boringen met een Edelmanboor (diameter 12 cm) zijn verricht, is deze informatie slechts 
indicatief. 
 
Uit de in het veld genomen enkelvoudige monsters van de bovengrond zijn door het laboratorium, 
volgens de opdracht van Landview BV, drie mengmonsters samengesteld. Uit de monsters van de 
ondergrond zijn twee mengmonsters samengesteld. Bij de monstername is soms afgeweken van de 
trajecten van 0,5 m gezien de geconstateerde verschillende grondsoorten. 
 
Ter bemonstering van het grondwater zijn de grondboringen 1 en 2 afgewerkt met een peilbuis. Het 
filter is conform NEN geplaatst, gebaseerd op de tijdens het veldonderzoek ingeschatte 
grondwaterstanden. De verbinding tussen filter en stijgbuis is geklemd. Het filter is voorzien van een 
filterkous. Tot een halve meter boven het filter is het boorgat opgevuld met filtergrind; hierboven is een 
halve meter opgevuld met Bentoniet (zwelklei). De peilbuis is niet ingemeten ten opzichte van NAP, 
omdat bij verkennend bodemonderzoek op niet-verdachte locaties hieraan geen prioriteit wordt 
gegeven. Om representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is, na het plaatsen van de peilbuis en 
voor de monstername, een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan driemaal de boorgatinhoud. 
Tijdens het afpompen zijn de Ec en de pH van het opgepompte water gemeten totdat deze constant 
bleven.  
 
Bij het schoonpompen is een goede toestroming van het grondwater geconstateerd. De bemonstering 
is op 2 maart 2020 door de heer F. Borst uitgevoerd. De filterstelling van de bemonsterde peilbuizen, 
de grondwaterstand (gws), de zuurgraad (pH), de soortelijke geleiding (Ec), de troebelheid en 
eventuele zintuiglijke afwijkingen zijn weergegeven in tabel 3.  
 
Tabel 3: gegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(m –mv) 

Gws 
(m –mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Ec 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(FTU) 

Zintuiglijke 
afwijkingen 

1 1,25 – 2,25 0,24 6,63 1070 77 geen 
2 1,35 – 2,35 0,39 6,22 930 100 geen 

 
De soortelijke geleiding en de zuurgraad van het grondwater, gemeten in het veld, weken niet af van 
de te verwachten waarden, gezien het bodemtype en de geohydrologische situatie op de locatie. De 
natuurlijke troebelheid ligt tussen 0 en 10 FTU. Naar onze mening zijn, ondanks de sterk verhoogde 
troebelheidswaarden, toch representatieve monsters verkregen voor analyse. Bij de interpretatie 
wordt rekening gehouden met de gemeten hogere troebelheid.  
 
De boorpunten (1 t/m 22) zijn aangegeven op de situatietekening van bijlage 2. In bijlage 3 worden de 
beschrijvingen van de boringen, de peilbuizen, de zintuiglijke waarnemingen en de monstername 
weergegeven. Zintuiglijk waarneembare afwijkingen ten aanzien van de aanwezigheid van 
bodemvreemde bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua aard en mate beschreven. 
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4.2 ANALYSERESULTATEN GROND 
 
Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische 
stofgehalte en de lutumfractie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De 
analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staat weergegeven in bijlage 4.2.  
 
In de mengmonsters van de bovengrond zijn lichte overschrijdingen van de achtergrondwaarden 
geconstateerd.  
In de mengmonsters van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde 
parameters geconstateerd. 
 
4.3 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 
 
De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor het grondwater volgens de BoToVa 
staat weergegeven in bijlage 4.3. 
 
In beide grondwatermonsters zijn van de geanalyseerde parameters geen verhoogde concentraties 
gemeten. 
 
 
5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
In de bovengrond zijn lichte verhogingen van kwik, lood en of molybdeen geconstateerd. 
In de ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen aangetroffen. 
 
In het grondwater zijn geen verhogingen van de onderzochte stoffen aangetroffen. 
 
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve mogelijk van nature verhoogde 
concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd. Er zijn echter maximaal lichte 
verhogingen aangetroffen. 
 
De aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering, dat voor het instellen van een vervolgonderzoek 
geen aanleiding wordt gezien. Op de locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, 
geen risico's voor de volksgezondheid of de ecologie bij het beoogde, bedrijfsmatige, gebruik.  
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein kunnen er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie bestaan. Voor hergebruik van grond buiten de locatie 
is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing.   
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een 
asbestonderzoek conform NEN 5707 noodzakelijk. De uitvoering van een asbestonderzoek conform 
NEN 5707 wordt door Landview BV echter niet noodzakelijk geacht.  
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6. SLOTOPMERKINGEN 
 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV. Een bodemonderzoek wordt 
steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte 
geldigheidsduur. 
 
Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist door 
de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel 
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan 
ook. 
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en juistheid 
van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. 
 
Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beïnvloeding van bodemkwaliteit zal 
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is verstreken 
na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van de 
resultaten van het onderzoek. 
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 februari 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2000

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Wester-Koggenland

R

855

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 2020222
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Projectcode: 2020222

Lokatienaam:Noorddijkerweg achter 66a

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 01
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Klei, vast, sterk siltig, zwak gleyhoudend,

grijs

Klei, matig stevig, uiterst siltig, grijs

Zand, matig stevig, zwak siltig, blauwgrijs

Zand, matig stevig, zwak siltig, grijsblauw

Boring: 02
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus, donker

Klei, vast, sterk siltig, zwak gleyhoudend,

grijs

Klei, vast, uiterst siltig, grijsblauw

Klei, matig stevig, uiterst siltig, zwak

zandhoudend, grijsblauw

Zand, matig stevig, zwak siltig, grijsblauw

Boring: 03
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

1

2

3

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Klei, vast, sterk siltig, zwak gleyhoudend,

grijs

Klei, matig stevig, uiterst siltig, matig

gleyhoudend, grijs

Boring: 04
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

1

2

3

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus, donker

bruingrijs

Klei, vast, uiterst siltig, matig gleyhoudend,

blauwgrijs

Boring: 05
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

1

2

3

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Klei, vast, sterk siltig, blauwgrijs

Klei, vast, uiterst siltig, matig gleyhoudend,

blauwgrijs

Boring: 06
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

1

2

3

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Klei, vast, sterk siltig, zwak gleyhoudend,

blauwgrijs

Klei, vast, uiterst siltig, matig gleyhoudend,

grijsblauw



Projectcode: 2020222

Lokatienaam:Noorddijkerweg achter 66a

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 07
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 08
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 09
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 10
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 11
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 12
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 13
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 14
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 15
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 16
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 17
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 18
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin



Projectcode: 2020222

Lokatienaam:Noorddijkerweg achter 66a

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 19
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 20
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 21
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin

Boring: 22
Datum: 21-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

1

gras

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus,

donkerbruin



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Locatie : Noorddijkerweg achter 66a te Ursem 

Projectnummer : 2020222 

 

 

Project code: 1005925 

 1010001 

 

 

 

 



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2020222-Noord66a
Ons kenmerk : Project 1005925
Validatieref. : 1005925_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : FAKF-TDSE-EYOZ-UESK
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 27 februari 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 62,7 58,7 65,3
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 11,1 12,4 8,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 33,2 23,2 37,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 63 57 56
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,40 0,39 0,42
S kobalt (Co) mg/kg ds 8,9 9,4 10
S koper (Cu) mg/kg ds 20 19 19
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,21 0,13 0,17
S lood (Pb) mg/kg ds 48 68 44
S molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,6 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 30 29 29
S zink (Zn) mg/kg ds 87 88 85

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 58 < 35 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 0,07 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,38 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005 0,005

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1005925
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6252239 = bg1 01 (0-50) 03 (0-45) 07 (0-45) 08 (0-45) 09 (0-45) 10 (0-45) 11 (0-45)
6252240 = bg2 02 (0-50) 05 (0-40) 12 (0-45) 13 (0-45) 14 (0-45) 15 (0-45) 16 (0-45)
6252241 = bg3 04 (0-50) 06 (0-35) 18 (0-45) 19 (0-45) 20 (0-45) 21 (0-45) 22 (0-45)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020
Startdatum : 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020
Monstercode : 6252239 6252240 6252241
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FAKF-TDSE-EYOZ-UESK Ref.: 1005925_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 63,5 64,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,2 2,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 18,4 19,6

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 37 28
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,2 5,2
S koper (Cu) mg/kg ds 9,4 6,1
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 13 < 10
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 22 17
S zink (Zn) mg/kg ds 50 37

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S chryseen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds < 0,05 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 0,35 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,005 0,005

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1005925
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6252242 = og1 01 (50-100) 01 (100-140) 03 (45-90) 03 (90-120) 05 (40-80) 05 (80-120)
6252243 = og2 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-190) 04 (80-120) 06 (35-80) 06 (80-130)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/02/2020 21/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 21/02/2020 21/02/2020
Startdatum : 21/02/2020 21/02/2020
Monstercode : 6252242 6252243
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: FAKF-TDSE-EYOZ-UESK Ref.: 1005925_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1005925
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FAKF-TDSE-EYOZ-UESK Ref.: 1005925_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6252239
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Uw referentie : bg1 01 (0-50) 03 (0-45) 07 (0-45) 08 (0-45) 09 (0-45) 10 (0-45) 11 (0-45)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 26 %
3) fractie C29 - C35 68 %
4) fractie C35 -< C40 6 %

minerale olie gehalte: 58 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FAKF-TDSE-EYOZ-UESK Ref.: 1005925_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6252241
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Uw referentie : bg3 04 (0-50) 06 (0-35) 18 (0-45) 19 (0-45) 20 (0-45) 21 (0-45) 22 (0-45)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 <1 %
2) fractie C19 - C29 29 %
3) fractie C29 - C35 67 %
4) fractie C35 -< C40 4 %

minerale olie gehalte: 35 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FAKF-TDSE-EYOZ-UESK Ref.: 1005925_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6252239 bg1 01 (0-50) 03 (0-45) 07 (0-45) 08 (0-45) 09 (0-45)
10 (0-45) 11 (0-45)

01 0-0.5 3372774AA
03 0-0.45 3373448AA
07 0-0.45 3372793AA
08 0-0.45 3372786AA
09 0-0.45 3372788AA
10 0-0.45 3372787AA
11 0-0.45 3372798AA

6252240 bg2 02 (0-50) 05 (0-40) 12 (0-45) 13 (0-45) 14 (0-45)
15 (0-45) 16 (0-45)

02 0-0.5 3372779AA
05 0-0.4 3373178AA
12 0-0.45 3372799AA
13 0-0.45 3372794AA
14 0-0.45 3372792AA
15 0-0.45 3373174AA
16 0-0.45 3373089AA

6252241 bg3 04 (0-50) 06 (0-35) 18 (0-45) 19 (0-45) 20 (0-45)
21 (0-45) 22 (0-45)

04 0-0.5 3373168AA
06 0-0.35 3373030AA
18 0-0.45 3373090AA
19 0-0.45 3373413AA
20 0-0.45 3373427AA
21 0-0.45 3373171AA
22 0-0.45 3373085AA

6252242 og1 01 (50-100) 01 (100-140) 03 (45-90) 03 (90-120)
05 (40-80) 05 (80-120)

01 0.5-1 3372778AA
01 1-1.4 3372776AA
03 0.45-0.9 3374585AA
03 0.9-1.2 3373345AA
05 0.4-0.8 3373180AA
05 0.8-1.2 3373177AA

6252243 og2 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-190) 04
(80-120) 06 (35-80) 06 (80-130)

02 0.5-1 3372782AA
02 1-1.5 3372781AA
02 1.5-1.9 3372785AA
04 0.8-1.2 3373402AA
06 0.35-0.8 3372754AA
06 0.8-1.3 3372751AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1005925
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FAKF-TDSE-EYOZ-UESK Ref.: 1005925_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1005925
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: FAKF-TDSE-EYOZ-UESK Ref.: 1005925_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2020222-Noord66a
Ons kenmerk : Project 1010001
Validatieref. : 1010001_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MOWV-UROC-WXJI-BJMP
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 6 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l < 5 < 5
S barium (Ba) µg/l 45 36
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2 < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 2,2 3,1
S koper (Cu) µg/l 3,8 4,7
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05 < 0,05
S lood (Pb) µg/l < 2 < 2
S molybdeen (Mo) µg/l < 2 < 2
S nikkel (Ni) µg/l 9,8 11
S zink (Zn) µg/l < 10 32

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50 < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2 < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02 < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1 < 0,1
S styreen µg/l < 0,2 < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2 < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2 < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2 < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2 < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1 < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1 < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2 < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2 < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1010001
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6262356 = 01-1-1 01 (125-225)
6262357 = 02-1-1 02 (135-235)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/03/2020 02/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 04/03/2020 04/03/2020
Startdatum : 04/03/2020 04/03/2020
Monstercode : 6262356 6262357
Matrix : Grondwater Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MOWV-UROC-WXJI-BJMP Ref.: 1010001_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1010001
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MOWV-UROC-WXJI-BJMP Ref.: 1010001_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6262356 01-1-1 01 (125-225) 01 1.25-2.25 0283849MM
01 1.25-2.25 0371950YA

6262357 02-1-1 02 (135-235) 02 1.35-2.35 0283864MM
02 1.35-2.35 0366311YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1010001
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MOWV-UROC-WXJI-BJMP Ref.: 1010001_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1010001
Project omschrijving : 2020222-Noord66a
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MOWV-UROC-WXJI-BJMP Ref.: 1010001_certificaat_v1



 

 
 

 

BIJLAGE  4.2  TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA 

 

 

 

 

 



Toetsdatum: 3 maart 2020 11:49BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1005925Certificaten

2020222-Noord66aProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg1 01 (0-50) 03 (0-45) 07 (0-45) 08 (0-45) 09 (0-45) 10 (0-45) 11 (0-45)Monsteromschrijving

6252239Monsterreferentie

Lutum/Humus

1011.1% (m/m ds)Organische stof

2533.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@62.762.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@5063mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.360.4mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.18.9mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1720mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.3 AW(WO)0.190.21mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-4348mg/kg dslood (Pb)

19095.751.51.1 AW(WO)1.61.6mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2430mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-7387mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-5258mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.032< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.032< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.032< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.0630.07mg/kg dsfluoranteen

< 0.032< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.032< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.032< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.032< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.032< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.032< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.350.38mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00063< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00063< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00063< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00063< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00063< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00063< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00063< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00440.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6252239:

Pagina 1 van 5



Pagina 2 van 5

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg2 02 (0-50) 05 (0-40) 12 (0-45) 13 (0-45) 14 (0-45) 15 (0-45) 16 (0-45)Monsteromschrijving

6252240Monsterreferentie

Lutum/Humus

1012.4% (m/m ds)Organische stof

2523.2% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@58.758.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@6157mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.370.39mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-109.4mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1919mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.13mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.4 AW(WO)6868mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3129mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8988mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 20< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.028< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.028< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.028< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.028< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.028< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.028< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.028< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.028< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.028< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.028< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.280.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00056< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00056< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00056< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00056< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00056< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00056< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00056< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00400.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6252240:

Pagina 2 van 5
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg3 04 (0-50) 06 (0-35) 18 (0-45) 19 (0-45) 20 (0-45) 21 (0-45) 22 (0-45)Monsteromschrijving

6252241Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.4% (m/m ds)Organische stof

2537.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@65.365.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@4056mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.390.42mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.210mg/kg dskobalt (Co)

19011540-1619mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.0 AW(WO)0.150.17mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-3944mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2129mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6885mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-4235mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00083< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00083< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00083< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.00083< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.00083< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.00083< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.00083< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00580.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6252241:

Pagina 3 van 5
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

og1 01 (50-100) 01 (100-140) 03 (45-90) 03 (90-120) 05 (40-80) 05 (80-120)Monsteromschrijving

6252242Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.2% (m/m ds)Organische stof

2518.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@63.563.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@4737mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.18< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-7.86.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-129.4mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-1513mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2722mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-6450mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 77< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0022< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0150.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6252242:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

og2 02 (50-100) 02 (100-150) 02 (150-190) 04 (80-120) 06 (35-80) 06 (80-130)Monsteromschrijving

6252243Monsterreferentie

Lutum/Humus

102.7% (m/m ds)Organische stof

2519.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@64.564.5%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@3428mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.19< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-6.25.2mg/kg dskobalt (Co)

19011540-7.76.1mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.04< 0.05mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

53029050-< 8< 10mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2017mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-4637mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-< 91< 35mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)antraceen

< 0.035< 0.05mg/kg dschryseen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(a)pyreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-< 0.350.35mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0026< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0180.005mg/kg dssom PCBs (7)

Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6252243:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

<= Achtergrondwaarde-
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BIJLAGE  4.3  TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA 

 
 
 



Toetsdatum: 10 maart 2020 08:59BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1010001Certificaten

2020222-Noord66aProject

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1-1 01 (125-225)Monsteromschrijving

6262356Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-45µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2.2µg/lkobalt (Co)

754515-3.8µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-9.8µg/lnikkel (Ni)

800432.565-< 10µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6262356:
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ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

02-1-1 02 (135-235)Monsteromschrijving

6262357Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

603510-< 5µg/larseen (As)

625337.550-36µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-3.1µg/lkobalt (Co)

754515-4.7µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-< 2µg/llood (Pb)

300152.55-< 2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-11µg/lnikkel (Ni)

800432.565-32µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Voldoet aan StreefwaardeToetsoordeel monster 6262357:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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BIJLAGE  5  GEGEVENS VOORONDERZOEK 

 
  



(b≤3.1) (b≤3.1)
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L-R

A

V

WA

BT
BT

12

WR-A5

WS-WK

W

WR-A2
W

Onherroepelijk

Ontwerp ter visie

In Werking Treding

Vaststelling gemeenteraad datum: 20 september 2019

getekend: KM

 A4  1:1000

Bestemmingsplan
Uitbreiding  Nijverheidsterrein

aantal bladen:

blad:

postbus 7

1850 AA Heiloo

info@visserenvandam.nl

Plangebied

Bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Enkelbestemmingen

A Agrarisch

BT Bedrijventerrein

V Verkeer

WA Water

W Wonen

Dubbelbestemmingen

L-R Leiding - Riool

WR-A2 Waarde - Archeologie 2

WR-A5 Waarde - Archeologie 5

WS-WK Waterstaat - Waterkering

Gebiedsaanduidingen

vrijwaringszone - dijken

Functieaanduidingen

(b≤3.1) bedrijf tot en met categorie 3.1

Bouwvlakken

bouwvlak

Maatvoeringen

12 maximum bouwhoogte (m)



Bodemrapportage
 

Noorddijkerweg achter 66a te Ursem

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
Middelpunt: X 121634        Y 516183 meter

Legenda

Geselecteerd gebied Bodemonderzoeken

25-meter buffer Historisch_bodembestand

Bodemlocaties
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Informatie over geselecteerd gebied

 
Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)
 
 Noorddijkerweg 66b 

Gegevens locatie 
 

Locatiecode GN055800251

Naam locatie Noorddijkerweg 66b

Adres Noorddijkerweg 66b

Woonplaats 1645VG Ursem

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb GN055800251

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader BSB-operatie/Bedrijvenregeling

Convenant Ja

Conclusie kort -

Opmerkingen Voldoende onderzocht.
==============================================
====
BSB-locatie JP Schilder BV, BSB-nr 28671
In 2001 is de gehele locatie onderzocht in kader BSB en bouwvergunning.
In verband waarde groter dan T had formeel NO uitgevoerd moeten
worden.
In 2005 uit BSB (aantekening : geen interesse zonder reden).

Loodsen:
Ondergrond: EOX > d (licht verontreinigd).
Grondwater: arseen > I (sterk verontreinigd); cadmium, chroom, kwik,
nikkel, zink > S (licht verontreinigd).

Buitenterrein:
Bovengrond: zink > T (matig verontreinigd); cadmium, koper, PAK,
minerale olie > S; EOX >d.
Ondergrond: < S.
Grondwater: chroom, nikkel, zink > S.

Locatie bovengrondse tanks:
Bovengrond: minerale olie > S
Ondergrond: minerale olie < S.
Grondwater: minerale olie, aromaten < S.

In 2009 is een klein gedeelte van dit terrein onderzocht voor een
bouwaanvraag:
Bovengrond: niet geanalyseerd.
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 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

Noorddijkerweg 66b

 

 

Noorddijkerweg 66b

 

Ondergrond: PCB's > d.
Grondwater: molybdeen, benzeen > S.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

afgewerkte olietank (bovengronds) Onbekend Onbekend Ja

baggerbedrijf Onbekend Heden Ja

bouwnijverheid Onbekend Onbekend Ja

dieseltank (bovengronds) Onbekend Onbekend Ja

dieseltank (bovengronds) Onbekend Onbekend Ja

grondwerken bedrijf Onbekend Onbekend Ja

heibedrijf Onbekend Onbekend Ja

timmerfabriek 1984 Onbekend Ja

Rapportnaam Noorddijkerweg 66b

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 21-06-2001

Auteur en kenmerk Grondslag 5568/RG

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau BG: EOX >S, PAK >S, Cd, Cu, PAK, EOX, olie>S, Zn >T
OG:<S
GW:As>I, Cd, Cr,Hg, Ni en Zn >S

Opmerkingen
onderzoek

BG: EOX >S, PAK >S, Cd, Cu, PAK, EOX, olie>S, Zn >T
OG:<S
GW:As>I, Cd, Cr,Hg, Ni en Zn >S

SIKB-ID 010558AA05580077637082221

Rapportnaam Noorddijkerweg 66b

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 26-02-2009

Auteur en kenmerk Geomechanica 9614/09

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau BG;
OG;
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 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 
 C0558000054

 Adreslocaties bij dit cluster
 

 Bron(nen) bij dit cluster
 
 B0558060028

 B0558080077

 B1598000413

GW; Molybdeen, Benzeen > S.

Opmerkingen
onderzoek

BG;
OG;
GW; Molybdeen, Benzeen > S.

SIKB-ID 010558AA05580095834843886

Adresclustercode C0558000054

Adres Noorddijkerweg 66

Woonplaats 1645VG URSEM

Gemeente Koggenland (1598)

Adreslocatiecode Adres

A0558000062 Noorddijkerweg 66 1645VG URSEM

Bedrijf-broncode B0558060028

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam BIK Bedrijven BV

Adres Noorddijkerweg 66 1645VG URSEM

Oud adres Noorddijkerweg 66

Periode (van-tot) 1984-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel timmerfabriek/ potentieel ernstig verontreinigd (5)
brandstoftank (bovengronds)/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B0558080077

Soort bron Bodem sanerings bedrijfsterrein (BSB)

Bedrijfsnaam J.P. Schilder B.V.

Adres NOORDDIJKERWEG 66B 1645VG URSEM

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel grondwerken bedrijf/ potentieel verontreinigd (1)
baggerbedrijf/ potentieel verontreinigd (4)
heibedrijf/ potentieel verontreinigd (1)

Bedrijf-broncode B1598000413

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam J.P. Schilder BV

Adres Noorddijkerweg 66b 1645VG Ursem

Oud adres

(c) 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord - Pagina 5 van 22 - 26-02-2020



 De Leet 3 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

De Leet 3

 

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel bouwnijverheid/ potentieel verontreinigd (4)

Locatiecode GN055800114

Naam locatie De Leet 3

Adres De Leet 3

Woonplaats 1645VK Ursem

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb GN055800114

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant Nee

Conclusie kort -

Opmerkingen Voldoende onderzocht.

In 1995 is een gedeelte (100 m2) van deze locatie onderzocht voor een
bouwaanvraag.

Bovengrond: < S (niet verontreinigd).
Ondergrond: < S.
Grondwater: < S.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

onverdachte activiteit Onbekend Onbekend Onbekend

Rapportnaam De Leet 3

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NVN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze norm

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 15-11-1995

Auteur en kenmerk Globe Milieu Consult VB95555
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 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Noorddijkerweg 66, 66a, 66c te Ursem 

Gegevens locatie 
 

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau Er zijn geen verontreinigingen aangetroffen

Opmerkingen
onderzoek

Er zijn geen verontreinigingen aangetroffen

SIKB-ID 010558AA05580061137004509

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN055800291

Naam locatie Noorddijkerweg 66, 66a, 66c te Ursem

Adres Noorddijkerweg 66

Woonplaats 1645VG Ursem

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb NH055800042

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

Het bevoegd gezag Wet bodembescherming  heeft met een beschikking
aangegeven dat de bodem op de locatie niet ernstig is verontreinigd. De
aanwezige verontreinigingen overschrijden de interventiewaarden van de
Wet Bodembescherming niet. Voor de locatie bestaat volgens de Wet
bodembescherming geen saneringsnoodzaak

Asbeststatus Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant Nee

Conclusie kort -

Opmerkingen Onderzoek uitvoeren overig deel terrein.

Locatie GN159800768 is samengevoegd met deze locatie (01-10-2015).
Betrof GLOBIS-locatie NH055800043 (ook opgeheven) met ander OO uit
2001.

Op dit voormalig weiland is in de jaren zeventig van de vorige eeuw een
gemeentewerf opgericht. Op dit terrein bevindt een brandweergebouw.
Op deze locatie is tevens een wasplaats met bovengrondse opslag van
dieselolie aanwezig. Tevens is er opslag van zand en zout.
Er is ook tijdelijk opslag van autowrakken aanwezig geweest.

Op deze locatie zijn (voor zover bekend) drie bodemonderzoeken
uitgevoerd. In 1993 en twee OO's in 2001 (rapport uit 2001 in Prov.
bodemarchief).
Uit deze bodemonderzoeken blijkt dat er slechts lichte verontreinigen in
grond en grondwater zijn aangetroffen, met uitzondering van arseen > I
(sterk verontreinigd; natuurlijke oorsprong).

==OPMERKINGEN==
Geen belemmeringen voor de geplande activiteiten. Geen nader onderzoek
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 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

IO Noordijkerweg 66 te Ursem

 

 

OO Noorddijkerweg 66 te Ursem

 

noodzakelijk. (IO, 13-01-1993)

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

afvaloverslagbedrijf Onbekend Onbekend Ja

baggerbedrijf Onbekend Onbekend Ja

benzinetank (ondergronds) 1972 Onbekend Ja

bouwnijverheid Onbekend Onbekend Ja

brandstoftank (bovengronds) 1984 Onbekend Ja

brandweerkazerne Onbekend Onbekend Ja

dieseltank (ondergronds) 1972 Onbekend Ja

grondwerken bedrijf Onbekend Onbekend Ja

heibedrijf Onbekend Onbekend Ja

timmerfabriek 1984 Onbekend Ja

Rapportnaam IO Noordijkerweg 66 te Ursem

Soort onderzoek Indicatief onderzoek, Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er
sprake is van bodemverontreiniging

Aanleiding Omgevingsvergunning

Datum onderzoek 13-01-1993

Auteur en kenmerk Geomechanica 5767/92

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau In de bovengrond lichte verontreiniging met lood en PAK's.
Grondwater licht verontr. met arseen.

Opmerkingen
onderzoek

Zintuiglijk: geen bijzonderheden
Grond: Pb,PAK >AW
GW: As >A

Geen belemmeringen voor de geplande activiteiten. Geen nader onderzoek
noodzakelijk. (IO, 13-01-1993)

==OPMERKINGEN==
De lichte arseen verontreiniging in het grondwater kan beschouwd worden als een
verhoogde achtergrondwaarde

SIKB-ID 010558AA05580082237093361

Rapportnaam OO Noorddijkerweg 66 te Ursem

Soort onderzoek Orienterend bodemonderzoek, Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op
een locatie bodemverontreiniging voorkomt. In veel onderzoeken wordt een
onderzoeksstrategie gehanteerd uit de NEN 5740

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 20-12-2001
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OO Noorddijkerweg 66 te Ursem

 

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 
 C0558000079

 Adreslocaties bij dit cluster
 

 Bron(nen) bij dit cluster
 
 B0558000665

Auteur en kenmerk Grondslag 5990/168

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Zintuiglijk: sporen puin
BG: niet onderzocht
OG: EOX >AW
GW: As >I / Cr, Ni, Zn, min. olie >S

Er is mogelijk sprake van een ernstig geval. Vanwege de plaats en de verspreiding
van de verontreiniging is er geen sprake van een spoedgeval.
Geconcludeerd wordt dat er milieukundig gezien geen aanleiding is voor nader
onderzoek en/of sanering.

SIKB-ID 020383ACP4600000000003557

Rapportnaam OO Noorddijkerweg 66 te Ursem

Soort onderzoek Orienterend bodemonderzoek, Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op
een locatie bodemverontreiniging voorkomt. In veel onderzoeken wordt een
onderzoeksstrategie gehanteerd uit de NEN 5740

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 19-12-2001

Auteur en kenmerk Grondslag 5990/166

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

Zintuiglijk: sterk puin
BG: PAK, min. olie >AW
OG: Hg, Pb, PAK, min. olie >AW
GW: As. Cr. Hg >s

Geen aanleiding voor nader onderzoek en/of sanering.

SIKB-ID 020383ACP4600000000003556

Adresclustercode C0558000079

Adres Noorddijkerweg 66C

Woonplaats 1645VG URSEM

Gemeente Koggenland (1598)

Adreslocatiecode Adres

A0558000117 Noorddijkerweg 66C 1645VG URSEM

Bedrijf-broncode B0558000665

Soort bron Hinderwet (HW)

Bedrijfsnaam Bakker, P.

Adres Noorddijkerweg 66C 1645VG URSEM

Oud adres Noorddijkerweg tegenover nr 23
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C1598000294

 

 Adreslocaties bij dit cluster
 

 Bron(nen) bij dit cluster
 
 B1598000411

 B1598000412

Periode (van-tot) 1972-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel timmerfabriek/ potentieel ernstig verontreinigd (5)
dieseltank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)
benzinetank (ondergronds)/ potentieel ernstig verontreinigd (6)

Adresclustercode C1598000294

Adres Noorddijkerweg 66

Woonplaats 1645VG Spierdijk

Gemeente Koggenland (1598)

Adreslocatiecode Adres

A1598000294 Noorddijkerweg 66 1645VG Spierdijk

Bedrijf-broncode B1598000411

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Bouwbedrijf Rood v.o.f.

Adres Noorddijkerweg 66 1645VG Spierdijk

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel bouwnijverheid/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B1598000412

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Gemeentewerf / brandweergarage

Adres Noorddijkerweg 66c 1645VG Spierdijk

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel brandweerkazerne/ potentieel ernstig verontreinigd (5)
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Informatie van objecten binnen een buffer van 25 meter rondom het
geselecteerde perceel

 
Bodemlocatie(s) in het BIS (Bodeminformatie systeem)
 
 Nijverheidsterrein 8 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 
 C0558000142

Locatiecode GN159800776

Naam locatie Nijverheidsterrein 8

Adres Nijverheidsterrein 8

Woonplaats 1645VX Ursem

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb NH159800085

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader BSB-operatie/Bedrijvenregeling

Convenant -

Conclusie kort -

Opmerkingen Afgehandeld in kader BSB
=============================================
Het betreft hier het bedrijf Print Productions Holding B.V.

BSBnr: 30760 (GVO; Niet ernstig, geen vervolgonderzoek nodig).

Bron: Globis Provincie Noord-Holland.

Nadere informatie opvragen bij Provincie Noord-Holland.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

drukkerijen en aanverwante activiteiten Onbekend Onbekend Nee

vlakdrukkerij Onbekend Onbekend Nee

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Adresclustercode C0558000142
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 Adreslocaties bij dit cluster
 

 Bron(nen) bij dit cluster
 
 B1598000371

 B0558080111

 Nijverheidsterrein 6,9,10, 11 en 13 

Gegevens locatie 
 

Adres NIJVERHEIDSTERREIN 8

Woonplaats 1645VX URSEM

Gemeente Koggenland (1598)

Adreslocatiecode Adres

A0558000151 NIJVERHEIDSTERREIN 8 1645VX URSEM

Bedrijf-broncode B1598000371

Soort bron Overig (OV)

Bedrijfsnaam Print Productions Holding B.V.

Adres Nijverheidsterrein 8 1645VX Ursem

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel drukkerijen en aanverwante activiteiten/ potentieel verontreinigd (4)

Bedrijf-broncode B0558080111

Soort bron Bodem sanerings bedrijfsterrein (BSB)

Bedrijfsnaam Print Productions Holding B.V.

Adres NIJVERHEIDSTERREIN 8 1645VX URSEM

Oud adres

Periode (van-tot) Onbekend-Onbekend

Opmerking

Activiteit/oordeel vlakdrukkerij/ potentieel spoedeisend verontreinigd (7)

Locatiecode GN055800327

Naam locatie Nijverheidsterrein 6,9,10, 11 en 13

Adres Nijverheidsterrein

Woonplaats 1645VX Ursem

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb NH055800040

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader BSB-operatie/Bedrijvenregeling
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 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 

Convenant Ja

Conclusie kort -

Opmerkingen Voldoende onderzocht.
==============================================
==========
In 2001 is op deze locatie een historisch onderzoek uitgevoerd.

Dit terrein bestaat uit hallen met elk een eigen huisnummer. Opp.
bebouwing: ca. 4800 m2. Op dit terrein worden met name boormachines
gereviseerd.

Hal 6: hier zat voorheen een garagebedrijf. Betonvloer aanwezig.
Hal 9 en 10. Voorheen was hier een brander aanwezig gestookt op gasolie.
Hal 10: opslag olie (bovengronds), metaalbewerking. Betonvloer aanwezig.
Hal 11: onderhoud materialen en voertuigen, opslag olie (bovengronds) en
opslag diesel (bovengronds).
Ca. 20 jaar geleden zijn de hallen 11 en 12 afgebrand.
Hal 13: opslag buizen.

Het buitenterrein is verhard met klinkers.

Deelloc. A, hal 6:
Ondergrond: minerale olie < S.
Grondwater: minerale olie, aromaten < S.

Deelloc. B, hal 10:
Ondergrond: minerale olie < S.
Grondwater: minerale olie, aromaten < S.

Deelloc. C (hal 11 en 12):
Bovengrond: minerale olie < S.
Ondergrond: minerale olie < S.
Grondwater: nikkel, zink > S (licht verontreinigd).

Deelloc. D, wasplaats, olieafscheider:
Bovengrond: minerale olie < S.
Grondwater: minerale olie, aromaten < S.

Nijverheidsterrein 10: BSBnr: 31237 (GVO; Niet ernstig, geen
vervolgonderzoek nodig).

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

autoreparatiebedrijf Onbekend Onbekend Ja

dieseltank (bovengronds) Onbekend Heden Ja

dieseltank (bovengronds) Onbekend Heden Ja

metaalconstructiebedrijf 1981 Onbekend Ja

stookolietank (bovengronds) Onbekend Onbekend Ja
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Nijverheidsterrein 6,9,10,11 en 13

 

 

Nijverheidsterrein 6,9,10,11 en 13

 

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Nijverheidsterrein 1 (nr. 24-30) 

Gegevens locatie 
 

Rapportnaam Nijverheidsterrein 6,9,10,11 en 13

Soort onderzoek Historisch onderzoek, Een archiefonderzoek, inclusief een locatiebezoek of
gevelinspectie, naar activiteiten die op deze locatie hebben plaatsgevonden. Met een
historisch onderzoek kan voorspeld worden of er een risico is op
bodemverontreiniging en kan de strategie voor veldonderzoek bepaald worden

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 05-07-2001

Auteur en kenmerk Grondslag 5722

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau In het gebied zijn een aantal verdachte deellocaties aan te wijzen.

Opmerkingen
onderzoek

In het gebied zijn een aantal verdachte dellocaties aan te wijzen.

SIKB-ID 010558AA05580086137118083

Rapportnaam Nijverheidsterrein 6,9,10,11 en 13

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Vermoeden of melding verontreiniging

Datum onderzoek 28-08-2001

Auteur en kenmerk Grondslag 5722

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau grond: geen verontreinigingen
water: Ni >T (na herbemonstering Ni>S)

Opmerkingen
onderzoek

grond: geen verontreinigingen
water: Ni >T (na herbemonstering Ni>S)

SIKB-ID 010558AA05580086037118047

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN055800317

Naam locatie Nijverheidsterrein 1 (nr. 24-30)

Adres Nijverheidsterrein 1

Woonplaats 1645VX Ursem

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb GN055800317

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
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 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 Onderzoeken bij deze locatie 
 

Nijverheidsterrein 1

 

 

Nijverheidsterrein 1

 

bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant Ja

Conclusie kort -

Opmerkingen Voldoende onderzocht.

Deze locatie is nr. 1 genoemd. Het betreft echter de nummers 24-30 (zie
locatiecontour).

In 2001 is op deze locatie bodemonderzoek uitgevoerd.

Bovengrond: EOX > d (licht verontreinigd).
Ondergrond: < S (niet verontreinigd).
Grondwater: arseen > I (sterk verontreinigd; vermoedelijk van natuurlijke
oorsprong).

In 2008 is een groot gedeelte van dit terrein opnieuw onderzocht.
Bovengrond: < S.
Ondergrond: < S.
Grondwater: arseen > I; cadmium, chroom, xylenen > S.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Activiteit Van Tot Voldoende onderzocht

bouwnijverheid Onbekend Heden Onbekend

Rapportnaam Nijverheidsterrein 1

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 08-01-2008

Auteur en kenmerk Geomechanica 8485/07

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau BG: Geen verontreiniging
Og: Geen verontreinging
Gw: Ar>I, CD, Cr en Xylenen >S

Opmerkingen
onderzoek

BG: Geen verontreiniging
Og: Geen verontreinging
Gw: Ar>I, CD, Cr en Xylenen >S

SIKB-ID 010558AA05580095135584962

Rapportnaam Nijverheidsterrein 1

Soort onderzoek
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 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

 Nijverheidsterrein 5 

Gegevens locatie 
 

 Besluiten bij locatie
 

 Onderzochte activiteit(en) bij deze locatie
 

 

Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 23-11-2001

Auteur en kenmerk Geomechanica 3752/01

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

SIKB-ID 010558AA05580085037100957

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Locatiecode GN159800010

Naam locatie Nijverheidsterrein 5

Adres Nijverheidsterrein 5

Woonplaats 1645VX Ursem

Gemeente Koggenland (1598)

Code bevoegd gezag Wbb GN159800010

Beschikte status (bevoegd gezag
Wbb)

-

Asbeststatus -

Vervolg in kader Wbb voldoende onderzocht, De resultaten van het uitgevoerde (historische)
bodemonderzoek geven aan dat de (voormalige) activiteiten en/of de
onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het kader van de Wet
bodembescherming

Vervolg in ander kader Niet van toepassing

Convenant Ja

Conclusie kort -

Opmerkingen Voldoende onderzocht
------------------------------------

Bovengrond: < S.
Ondergrond: < S.
Grondwater: <S.

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Onderzoeken bij deze locatie 
 

Nijverheidsterrein5

 

 Adrescluster uit Historisch Bodembestand(HBB)
 

Rapportnaam Nijverheidsterrein5

Soort onderzoek Verkennend onderzoek NEN 5740, Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die
beschrijft welke bodemonderzoekstrategie het best voor de betreffende situatie
geschikt is om uiteindelijk een uitspraak te kunnen doen over de bodemkwaliteit op
een locatie

Aanleiding Bouwvergunning

Datum onderzoek 30-03-2007

Auteur en kenmerk Bodembelang 051000511/1606-101

Conclusie onderzoek

Conclusie adviesbureau

Opmerkingen
onderzoek

SIKB-ID 011598AA15980001034058659

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Historisch Bodembestand (niet aan bodemlocatie gekoppeld)

Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord zijn geen gegevens beschikbaar
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Toelichting

 
Algemeen: Het bodeminformatiesysteem (BIS) is sinds 1994 door de gemeenten gevuld met informatie over

bodemonderzoeken. De informatie is ingedeeld in bodemlocaties. Een bodemlocatie is meestal een perceel of een

plangebied waar de bodem is onderzocht. Over een bodemlocatie kunnen meerdere onderzoeken bekend zijn.

Deze onderzoeken kunnen op verschillende delen van de locatie zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld een bouwlocatie of

ondergrondse tank.  

 

Toelichting op de velden - bodemlokatie

 
Status verontreiniging: Dit is de status die door de gemeente of milieudienst op basis van het beschikbare

onderzoek is toegekend. 
Ernstig, geen risico’s bepaald: er is sprake van meer dan 25 m3 sterk verontreinigde grond en/ of meer dan 100

m3 sterk verontreinigd grondwater waarvan de risico’s voor mens, ecologie of verspreiding nog niet zijn bepaald 
Ernstig, niet spoed: er is sprake van ernstige verontreiniging maar er zijn geen onaanvaardbare risico’s voor

mens, ecologie of verspreiding vastgesteld. 
Ernstig, niet urgent: urgent is de oude term voor spoed 
Ernstig, urgentie niet bepaald 
Niet ernstig, plaatselijk sterk verontreinigd: er komen sterke verontreinigingen voor maar er is geen sprake van

een ernstig geval 
Niet verontreinigd (geen vervolg) (vervallen) 
Potentieel ernstig: het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ernstige verontreiniging (meestal op basis

van HO of preHO) 
Potentieel urgent: het vermoeden bestaat dat de aangetroffen verontreiniging risico’s oplevert voor mens,

ecologie of verspreiding 
Potentieel verontreinigd: het vermoeden bestaat dat de locatie wel verontreinigd is maar is geen aanleiding voor

vervolgonderzoek 
Urgent san binnen 4 jaar / 5-10 jaar / voor 2015: er is een beschikking waarin deze termijn wordt genoemd

waarbinnen gesaneerd moet worden. 
Beschikte status (bevoegd gezag Wbb): Dit veld is ingevuld als het bevoegd gezag Wbb een beschikking heeft

afgegeven, de status is dan ook formeel vastgelegd in een beschikking.  

Er is dan ook sprake van een aantekening in het Wkpb-register. Doorgaans zal de door de milieudienst

toegekende status gelijk zijn aan de status die door het bevoegd gezag is toegekend. 
Asbeststatus: Asbest aangetoond, onderzoek niet conform NEN 5707: het is nog niet duidelijk of er sprake is

van een ernstige verontreiniging. 
Onderzocht conform NEN 5707 en > 100 mg/kg: er is sprake van een ernstig geval van met asbest

verontreinigde grond. 
Onderzocht conform NEN 5707 en 0 - 100 mg/kg: grond wordt beschouwd als niet- asbesthoudend 
Onverdacht op basis HO, vooronderzoek asbest: uit het vooronderzoek blijken geen verdenkingen v.w.b. asbest. 
Verdacht op basis HO, vooronderzoek asbest, uit het vooronderzoek blijken verdenkingen v.w.b. asbest. 
Vervolg in kader WBB:  

o     HO: historisch onderzoek 

o     OO: oriënterend onderzoek 

o     NO: nader onderzoek 

o     SO: saneringsonderzoek 

o     SP: saneringsplan 

 
Uitvoeren actieve nazorg: na sanering gelden nog nazorgverplichtingen die in een beschikking zijn vastgelegd 
Uitvoeren evaluatie: na sanering worden de resultaten vastgelegd in een rapport 
Uitvoeren tijdelijke beveiliging: het nemen van tijdelijke maatregelen om verspreidings- of blootstellingsrisico’s

van de verontreiniging te verminderen 
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Monitoring: er wordt periodiek gecontroleerd of er geen verspreiding plaatsvindt 
Registratie restverontreiniging: na sanering is een restverontreiniging achtergebleven; hier wordt een Wkpb

aantekening van gemaakt voldoende gesaneerd. Op basis van een goedgekeurd evaluatierapport is verdere

sanering niet noodzakelijk voldoende onderzocht. Op basis van de beschikbare onderzoeken is vervolgonderzoek

niet noodzakelijk 
Vervolg in ander kader: Als hier ja is ingevuld is een ander vervolg gewenst dan logisch voortvloeit uit de Wet

bodembescherming (WBB). Bijvoorbeeld een onderzoek in verband met een ondergrondse tank. Doorgaans

wordt dit in het opmerkingen-veld toegelicht. 

 

Toelichting op de velden - bodemonderzoeken

 

Bijzonder inventariserend onderzoek: onderzoek in specifieke gevallen bijvoorbeeld complexe

grondwaterverontreinigingen. 
Bodemluchtonderzoek: onderzoek naar de kwaliteit van bodemlucht met het oog op mogelijke risico’s voor

bewoning. 
Bodemsanering bedrijven (BSB): onderzoek op bedrijfslocaties. 
BOOT: een onderzoek gericht op mogelijke verontreiniging door ondergrondse tanks. 
Bouwstoffenbesluit: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/ of hergebruik. 
Historisch onderzoek: er is in archieven e.d. gezocht of er aanleiding is om een oriënterend of verkennend

bodemonderzoek uit te voeren. 
Indicatief onderzoek: voor meerdere soorten onderzoek gebruikte term, meestal om aan te geven dat het een

globaal onderzoek betreft. 
Meldingsformulier BUS evaluatieverslag: evaluatieverslag van een standaardsanering in het kader van het

Besluit uniforme saneringen. 
Meldingsformulier BUS saneringsplan: saneringsplan van een standaardsanering in het kader van het Besluit

uniforme saneringen. 
Nader onderzoek: onderzoek volgend op oriënterend of verkennend onderzoek gericht op het bepalen van de

omvang en risico’s van verontreiniging. 
Nazorgplan: plan waarin maatregelen staan beschreven gericht op het beheer van verontreiniging die na een

sanering is achtergebleven. 
Nul situatieonderzoek: vastleggen van de kwaliteit van de bodem bij de start van bodembedreigende

activiteiten. 
Oriënterend bodemonderzoek: onderzoek specifiek gericht op (historische) verdenkingen, meestal volgend op

een HO. 
Partijkeuring grond: onderzoek naar de kwaliteit van een partij grond met het oog op afvoer en/of hergebruik. 
Pre-HO: er is een verdenking op basis van het HBB maar er is nog geen feitelijk (historisch) onderzoek verricht. 
Sanerings evaluatie: beschrijving van de uitgevoerde sanering. 
Sanerings onderzoek: soms is extra onderzoek nodig om het saneringsplan te kunnen opstellen. 
Saneringsplan: beschrijving van de mogelijke saneringsvarianten en voorkeursvariant; dit moet goedgekeurd

worden door het bevoegd gezag. 
Verkennend onderzoek NEN 5740: meest voorkomende soort onderzoek, bijvoorbeeld bij bouwvergunningen, en

grondtransacties. 
Verkennend onderzoek NVN 5740: de oude norm voor verkennende onderzoeken. 
Verkennend onderzoek stortplaatsen: specifiek onderzoek bij voormalige stortplaatsen. 
Conclusie: In dit veld is een korte conclusie van het onderwerp weergegeven. Stoffen zijn meestal weergegeven

met hun chemische symbool, bijvoorbeeld lood=Pb. Mate van verontreiniging is weergegeven als: 

o     S of >AW: overschrijding van streef- of achtergrondwaarde, lichte verontreiniging 

o     >T: overschrijding van de tussenwaarde, matige verontreiniging 

o     >I: overschrijding interventiewaarde, sterke verontreiniging 

o     Bg: bovengrond (doorgaans de laag van 0-0,5 m -mv) 

o     Og: ondergrond (doorgaans dieper dan 0,5 m -mv) 

o     Gw: grondwater 
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Toelichting op de velden - Historische bodembestanden

 
Het Historische Bodembestand (HBB) is in 2003-2007 opgesteld aan de hand van oude en recente archieven

(Hinderwet, Wet Milieubeheer, Ondergrondse tanks e.d.).  

 

Voor elk gevonden adres is een adreslocatie aangemaakt. Hieraan zijn de mogelijk bodembedreigende activiteiten

uit de dossiers gekoppeld. Indien bekend zijn het startjaar en eindjaar van de activiteit uit het dossier

overgenomen.  

 

Een activiteit is ingeschat op mogelijke verontreiniging (status conform zogenaamde UBI-codering). 

potentieel verontreinigd = wel enige verontreiniging verwacht, maar niet ernstig (klasse 1-4) 
potentieel ernstig verontreinigd = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig (klasse 5 en 6) 
potentieel spoedeisende verontreiniging = mogelijk is ernstige verontreiniging aanwezig die met spoed moet

worden aangepakt (klasse 7 en 8)  

 

Het is mogelijk dat dezelfde activiteit op meerdere adressen voorkomt (het bedrijf bevond zich dan op beide

adressen), of dat op een adres een activiteit meer keren voorkomt (er zijn dan meerdere dossiers over een bedrijf

gevonden).  

 

HBB-adreslocaties zijn verdenkingen die nog niet zijn meegenomen in bodemonderzoeken. Zodra de locatie

werkelijk wordt onderzocht, wordt deze aan een bodemlocatie gekoppeld. De activiteit is dan te vinden onder de

bodemlocatie. Daar staat ook of deze voldoende is onderzocht. 

 

Disclaimer

 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens op

het bodemloket. Toch is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Mocht u informatie

tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is dan stellen wij uw reactie zeer op prijs. U kunt reageren per e-

mail naar postbus@odnhn.nl 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade als

gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het

gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie.  
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde

winst of gederfde levensvreugde die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel

voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de

gebruiker. 

 

Contactinformatie

 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2, 1624 NR HOORN 

T 088-1021300, E postbus@odnhn.nl
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SAMENVATTING 
 
 
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning is door Landview BV een 
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Walingsdijk 16-16a te Ursem, gemeente 
Koggenland.  
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een verdachte locatie met 
heterogeen verdeelde verontreiniging. De hypothese voor het onderzoek is, dat er verhoogde 
gehalten van zware metalen en of PAK in de waarschijnlijk puin houdende grond aanwezig zijn. Het 
veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL 
SIKB 2000, conform de VKB protocollen 2001 en 2002. 
 
In mengmonster bg van de bovengrond bij de woning (nummer 16) zijn matige verhogingen van lood, 
zink en som PAK geconstateerd. 
In mengmonster mm1 van de verdachte lagen bij het bedrijfspand (nummer 16a) is een 
verontreiniging tot boven de interventiewaarde met lood geconstateerd. 
In het aanvullend onderzoek (uitsplitsing) is in drie grondmonsters bij het bedrijfspand (nummer 16a) 
(opnieuw) een verontreiniging tot boven de interventiewaarde met lood geconstateerd. 
In de overige grondmonsters bij zowel het bedrijfspand als de woning zijn maximaal matige 
verhogingen van de onderzochte parameters geconstateerd.  
In het grondwater zijn lichte verhogingen van arseen, barium, molybdeen en zink aangetroffen.  
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. In de grond is puin aangetroffen en puin is potentieel asbestverdacht. Het 
aangetroffen puin betreft echter oud (stads)puin en is in het veld als niet asbestverdacht aangemerkt.  
Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een asbestonderzoek conform 
NEN 5707 noodzakelijk.  
 
Ter plaatse van de woning (nummer 16) zijn maximaal matige verhogingen aangetroffen. Op deze 
locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid 
of de ecologie bij voorzetting van het huidige gebruik, wonen met tuin.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is de verontreinigingssituatie bij het bedrijfspand (nummer 16a) 
voldoende duidelijk. De bodem aan de voorzijde is tot een diepte van minimaal 1,0 m -mv 
verontreinigd. Op deze locatie (nummer 16a) is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, aangezien er in een bodemvolume van meer dan 25 m3 in de grond voor lood 
de interventiewaarde wordt overschreden. 
 
Aangezien de sterke verontreiniging bij het bedrijfspand zich onder verharding en dieper dan 0,2 m -
mv bevindt, is er voldoende waarborg door isolatie zodat er momenteel geen blootstelling mogelijk is. 
Alleen bij graafwerkzaamheden op dit deel van het terrein bestaan er mogelijk beperkingen tot 
hergebruik van eventueel vrijkomende grond buiten de locatie. Voor hergebruik van grond buiten de 
locatie is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Gezien de geconstateerde verontreinigingen 
alhier zullen graafwerkzaamheden op last van de ARBO moeten gebeuren onder extra 
veiligheidsmaatregelen. Conform de CROW400 wordt het werk voorlopig ingedeeld in klasse ‘rood 
niet vluchtig’. De uiteindelijke klasse dient bepaald te worden door een veiligheidsdeskundige. 
Graafwerkzaamheden alhier zullen als saneringswerkzaamheden moeten worden gezien. Deze 
werkzaamheden zullen daarom moeten worden gemeld aan het bevoegd gezag middels een 
melding in het kader van Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding) of door het indienen van een 
saneringsplan Wbb. Graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is 
gecertificeerd voor de BRL 7000 en de graafwerkzaamheden moeten milieukundig worden begeleid 
(BRL 6000 gecertificeerd). 
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
Deze samenvatting en de rapportage van de onderzoeksgegevens vormen een geheel. 
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1. INLEIDING 
 
 
In opdracht van Visser en Van Dam is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke 
aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie Walingsdijk 16-16a te Ursem, gemeente 
Koggenland. 
 
Het onderzoek is verricht door Landview BV, in de periode februari 2020, conform de offerte van 21 
januari 2020. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft daarmee dus een 
momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte geldigheidsduur. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5740 richtlijnen voor een verdachte locatie met 
heterogeen verdeelde verontreiniging. De hypothese voor het onderzoek is, dat er verhoogde 
gehalten van zware metalen en of PAK in de waarschijnlijk puin houdende grond aanwezig zijn. Het 
veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL 
SIKB 2000, conform de VKB protocollen 2001 en 2002. 
 
Aanleiding voor het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de kwaliteit van de bodem wordt vastgelegd.  
 
Doel van het onderzoek is aan te tonen dat de verwachte verhoogde gehalten verontreinigende stoffen 
in de grond op de locatie niet tot meer gebruiksbeperkingen leiden dan beperkingen in het hergebruik. 
Van hergebruik is sprake wanneer grond, die bij eventueel graafwerk is vrijgekomen, buiten de locatie 
wordt toegepast. Daarnaast wordt nagegaan of er inderdaad geen verhoogde concentraties 
verontreinigende stoffen, behalve mogelijk arseen en of barium van nature, aanwezig zijn in het 
grondwater. 
 
De chemische analyses van de grond en het grondwater zijn verricht door Eurofins Omegam te 
Amsterdam. Dit laboratorium is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Landview BV is een onafhankelijk en erkend onderzoeksbureau. Er bestaat tussen de opdrachtgever 
cq. eigenaar van de locatie en Landview BV geen andere relatie dan die tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Het procescertificaat van Landview BV en het hierbij behorende keurmerk zijn 
uitsluitend van toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de 
monsters, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de 
opdrachtgever. 
 
Dit rapport heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 bevat een evaluatie van het vooronderzoek NEN 
5725. De opzet van het bodemonderzoek en het toetsingskader worden in hoofdstuk 3 weergegeven. 
De resultaten van het veldonderzoek en analyses staan in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 staan de 
resultaten van het aanvullend onderzoek weergegeven. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies die hieruit 
kunnen worden getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen. 
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2. VOORONDERZOEK 
 
 
Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is in januari-februari 2020 een vooronderzoek 
uitgevoerd volgens NEN 5725. Doel van het vooronderzoek is na te gaan of er op, of binnen een straal 
van 25 meter van, de onderzoekslocatie sprake is van de aanwezigheid van puntbronnen of overige 
potentieel bedreigende activiteiten. 
Op basis van de verzamelde gegevens wordt de onderzoeksstrategie opgesteld (zie hoofdstuk 3). 
 
2.1 BASISINFORMATIE 
 
De aanleiding tot het onderzoek is het verkrijgen van een omgevingsvergunning. 
 
De regionale situatie rond de onderzoekslocatie staat weergegeven in bijlage 1. De locatie bevindt 
zich binnen de bebouwde kom van Ursem. In bijlage 2 is een situatietekening van het terrein gegeven.  
 
Tabel 1: overzicht basisgegevens 
Kadastraal bekend : gemeente Wester-Koggenland, sectie O, nummers 2198 en 2214 
Oppervlakte : maximaal 1000 m² 
Gebruik verleden : bedrijf en wonen 
Gebruik heden : bedrijf en wonen 
Gebruik toekomst : bedrijf en wonen 

 
2.2 HISTORISCH ONDERZOEK 
 
De gegevens van het historisch onderzoek zijn verzameld door Landview BV. Hierbij is gebruik 
gemaakt van informatie verkregen uit gesprekken met de opdrachtgever, eigenaren en of gebruikers 
van de locatie. Daarnaast is informatie verkregen van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD 
NHN). De informatie is bij voorkeur digitaal verkregen. Wanneer daartoe de noodzaak bestond, is 
aanvullende informatie verzameld door middel van archiefbezoek bij de gemeente of andere 
archieven. Voor verzamelen van de informatie is gebruik gemaakt van onderstaande bronnen.  
 
Tabel 2: overzicht geraadpleegde bronnen 

Aard Bron relevantie 
  groot gering 
Bodeminformatie BIS website OD NHN X  
Bodemkwaliteit bodemkwaliteitskaart  X  
Bodembedreigende activiteiten website OD NHN, www.bodemloket.nl X  
Toepassingen asbest locatie-inspectie, eerdere onderzoeken X  
Dempingen, activiteiten historische kaarten, opdrachtgever, locatie-inspectie  X  
Voormalige activiteiten lokale / regionale archieven, historische kaarten X  
Bijzondere waarden https://maps.noord-

holland.nl/extern/gisviewers/bodemvisie/  
 X 

Archeologie http://archeologieinnederland.nl   X 
Verhardingen, bebouwingsgraad opdrachtgever / gebruiker,  

locatie-inspectie 
X  

Eerdere onderzoeken opdrachtgever, eigen archief, OD NHN X  
 
Bodemgebruik en situatie op het terrein: 
De locatie bevindt zich in stedelijk gebied. Op de locatie bevindt zich een woning met bedrijfspand. 
Het woonhuis dateert, volgens de BAG viewer van het kadaster, uit 1875 en het bedrijfspand uit 1962. 
In het bedrijfspand is (onder andere) een werkplaats aanwezig (geweest); hier is een betonvloer 
aanwezig. Ter plaatse van nummer 18 heeft in het verleden een sanering plaatsgevonden 
(olieproducten), waar een restverontreiniging is achtergebleven; deze kan zich tot op nummer 16a 
uitstrekken.  
 
Volgens de bodemkwaliteitskaarten bevindt de locatie zich in zone B/O 2 (wonen voor 1980). Uit de 
kaarten blijkt dat op de locatie grond van kwaliteit “wonen” verwacht kan worden.  
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Bedrijvigheid / Potentiële bronnen van verontreiniging: 
Uit de bodeminformatie blijkt, dat op de locatie een bouwinstallatie- en autobedrijf aanwezig zijn 
(geweest). Op nummer 18 is in het verleden een sanering bij een tankstation plaatsgevonden; hier is 
een restverontreiniging achtergebleven die gemonitord wordt (zie bijlage 5). 
 
Vergelijking tussen luchtfoto’s en topografische atlassen uit verschillende perioden heeft 
opgeleverd, dat het verkavelingspatroon tot nu vrijwel niet gewijzigd is. 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er brandstoftanks, met bodemvreemd materiaal gedempte 
sloten of aangevoerde verstevigingmaterialen op de locatie aanwezig zijn.  
 
Vanwege een eventuele (ver)bouwdatum tussen de jaren ’30 en ’80 kunnen in de opstallen 
asbesthoudende materialen verwerkt zijn. Door uitvoering van een asbestinventarisatie onderzoek, 
welke geen deel uitmaakt van dit onderzoek, kan bekeken worden of asbesthoudende stoffen gebruikt 
zijn. 
Gezien de aard van de locatie is de kans op het aantreffen van asbestresten in de bodem als gevolg 
van bedrijfsmatige activiteiten, gebruik van asbesthoudende bouwstoffen, stortingen van asbestafval 
of asbestcalamiteiten wegens bijv. brand in de bodem gering.  
 
2.3 ALGEMENE BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
 
Op grond van kaartmateriaal en gegevens van de Rijksgeologische Dienst (RGD), het voormalige 
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (ICW), de voormalige Stichting voor 
Bodemkartering (STIBOKA), het DLO Staring Centrum, de Nederlandse Organisatie voor Toegepast 
Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en Landview BV kan de volgende bodemopbouw worden 
verwacht. 
 
De locatie is gelegen in een gebied met een maaiveldhoogte van circa NAP. Het freatisch grondwater 
bevindt zich op circa 1 m -maaiveld (mv). Dit betreft het ondiepe grondwater dat onder invloed van 
neerslag staat. De grondwaterstroming is naar het aanwezige oppervlaktewater toe gericht. Gezien 
de ligging en het neerslagoverschot is er sprake van lokale inzijging (neerwaartse stroming van het 
grondwater).  
 
De Pleistocene ondergrond, afgezet tijdens de laatste ijstijd, bevindt zich op een diepte tussen de 10 
en 20 m -NAP. Deze goed doorlatende zandlagen worden beschouwd als het 1e watervoerende 
pakket.  
Gedurende verschillende overstromingsfasen zijn in het Holoceen, vanaf circa 10.000 jaar geleden, 
door de zee op de Pleistocene ondergrond mariene sedimenten afgezet en is plaatselijk veenvorming 
opgetreden. Deze Holocene afzettingen vormen de slecht tot matig doorlatende deklaag. 
 
De locatie is gesitueerd in een voormalige waddenlandschap met geulen, kreken en kwelders. In de 
geulen en kreken is vooral zand afgezet, terwijl op de kwelders kleien sedimenteerden. De locatie ligt 
op een vlakte van getijafzettingen (kwelders) die voornamelijk bestaan uit zeeklei. Plaatselijk kunnen 
hierop veenresten voorkomen.  
Door menselijke beïnvloeding zijn natuurlijke bodemprofielen gewijzigd.  
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3. OPZET BODEMONDERZOEK 
 
 
3.1 HYPOTHESE VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
Op grond van het vooronderzoek is voor de opzet van het bodemonderzoek uitgegaan van een 
verdachte locatie met heterogeen verdeelde verontreiniging, waar verhoogde gehalten van zware 
metalen en of polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) aangetroffen kunnen worden in de 
waarschijnlijk puin houdende (boven)grond. In het grondwater worden, behalve mogelijk arseen en of 
barium van nature, geen verhoogde concentraties verontreinigende stoffen verwacht. 
 
3.2 BEMONSTERINGSSTRATEGIE 
 
Uitgaande van een verdachte locatie met een oppervlakte van maximaal 1000 m² wordt, conform de 
NEN 5740 en de BRL SIKB 2000 richtlijnen, op de locatie 1 grondboring verricht tot de onderzijde van 
de verdachte laag, met een maximum van 2 m –mv. Ter controle op de representativiteit van de 
grondboring worden aanvullend 5 boringen tot 0,5 m in de verdachte laag verricht. De grond wordt in 
principe bemonsterd in trajecten van 0,5 m. Van deze algemene richtlijn kan worden afgeweken als 
tijdens het veldwerk duidelijk afwijkende lagen, zintuiglijke verontreinigingen of verschillende 
grondsoorten worden geconstateerd.  
Van de grond (verdachte lagen) worden 3 mengmonsters samengesteld.  
 
De grondwaterstand bevindt zich op dusdanige diepte, dat de kwaliteit van het grondwater in het 
onderzoek dient te worden betrokken. Hiertoe wordt 1 boring verricht, welke met een peilbuis wordt 
afgewerkt. De filterstelling van deze peilbuis is circa 0,5 m tot 1,5 m -grondwaterstand. 
Na een wachttijd van één week voor het herstel van het bodemchemisch evenwicht zal één 
grondwatermonster uit deze peilbuis worden genomen. 
 
3.3 CHEMISCHE ANALYSES 
 
De grondmengmonsters en het grondwatermonster worden geanalyseerd op de stoffen van de 
standaardpakketten. Deze stoffen, die zijn geselecteerd door de overheid, vormen de belangrijkste 
parameters (graadmeters) voor mogelijke verontreinigingen. De analyses worden, conform de 
AS3000 richtlijnen, uitgevoerd door Eurofins Omegam uit Amsterdam. Dit laboratorium is 
geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. 
 
Grond 
De grondmonsters worden gekoeld getransporteerd en opgeslagen. 
De boven- en ondergrond worden onderzocht op de gehalten aan barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), 
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC).  
De gehalten worden weergegeven in milligram per kilogram droge stof (mg/kg ds). Hiertoe wordt van 
de grond(meng)monsters het droge stofgehalte vastgesteld. Tevens worden representatieve 
monsters geanalyseerd op de gehalten aan organische stof en lutum (klei) ter vaststelling van de 
toetsingswaarden.  
 
Grondwater 
De grondwaterstand bevindt zich rond 1 m –mv. De vluchtige aromatische koolwaterstoffen en de 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen worden daarom bij voorkeur in het grondwater onderzocht. 
De aanwezigheid van deze vluchtige stoffen kan namelijk eerder worden aangetoond in het 
grondwater dan in de grond. 
Het grondwater wordt onderzocht op de concentraties aan arseen, barium, cadmium, kobalt, koper, 
kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, aromatische stoffen (inclusief naftaleen), (vluchtige) halogeen 
koolwaterstoffen en minerale olie. De concentraties worden weergegeven in microgrammen per liter 
(µg/l). De pH (zuurgraad), Ec (soortelijke geleiding) en troebelheid worden in het veld bepaald. 
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3.4 TOETSINGSKADER 
 
Het toetsingskader voor verontreinigende stoffen in grond wordt gevormd door de achtergrond- en 
interventiewaarden uit de Regeling Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering. Voor de toetsing 
van de grondwaterkwaliteit wordt het toetsingskader gevormd door de streef- en interventiewaarden. 
De analyseresultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van deze toetsingskaders (zie bijlagen 4.2 
en 4.3).  
 
De norm voor barium is (tijdelijk) ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten 
opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium.  
 
De toetsingswaarden voor de verschillende stoffen in de grond zijn afhankelijk van de hierin aanwezige 
hoeveelheid klei (lutum) en organische stof, omdat de verontreinigingen zich aan deze bodemdelen 
hechten.  
 
De achtergrondwaarde (AW2000) van een bepaalde stof komt overeen met de gehalten zoals die op 
dit moment voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen 
sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Bij overschrijding van deze 
achtergrondwaarde of de streefwaarde in het grondwater kunnen we spreken van een lichte 
verhoging. 
 
Indien het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde (tussenwaarde) 
wordt overschreden, kunnen we spreken van een matige verhoging. 
 
De interventiewaarde is de waarde waarboven sprake is van een ernstige vermindering of dreigende 
vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij 
overschrijding van de interventiewaarde spreken we van een sterke verontreiniging. 
 
Als grondmengmonsters zijn onderzocht, kunnen de gehalten in afzonderlijke monsters hoger zijn. In 
een aanvullend of nader onderzoek kunnen vervolgens de enkelvoudige monsters worden 
geanalyseerd. Alleen met aanvullende analyseresultaten kan doorgaans voldoende inzicht worden 
verkregen in de omvang van de verontreinigingen.  
De ernst van een verontreiniging is, conform de Wet Bodembescherming (Wbb), gerelateerd aan een 
omvangscriterium. Om van een geval van ernstige bodemverontreiniging te kunnen spreken, dient 
voor ten minste één stof de interventiewaarde te worden overschreden in minimaal 25 m3 grond of 
100 m3 grondwater. 
Als een voldoende beeld van de verontreinigingen is verkregen, kan een inschatting worden gemaakt 
van de eventuele risico's voor de volksgezondheid en de mogelijke gebruiksbeperkingen van de 
locatie. 
 
Verontreinigingen die geheel of grotendeels na 1 januari 1987 zijn ontstaan, vallen onder de zorgplicht 
in de Wbb en dienen in principe zo spoedig mogelijk, ongeacht de ernst van de verontreiniging, te 
worden verwijderd. 
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4. RESULTATEN BODEMONDERZOEK 
 
 
4.1 RESULTATEN VELDONDERZOEK 
 
Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 27 februari 
2020 door de heer F. Borst. Tijdens het veldwerk zijn geen extra aandachtspunten voor mogelijke 
bodemverontreiniging naar voren gekomen; zoals verwacht is de bodem puin houdend.  
Het perceel van nummer 16a is volledig verhard met klinkers; inpandig ligt beton. Het perceel van 
nummer 16 is ingericht als tuin en grotendeels onverhard. 
  
Gelijkmatig verdeeld over het terrein zijn, na eventueel voorboren met mechanische hulpmiddelen, 
handmatig met behulp van de Edelmanboor 3 grondboringen tot minimaal 1 m -mv en 4 boringen tot 
minimaal 0,5 m -mv verricht. Daarnaast is 1 peilbuisboring verricht, waarin een filter is geplaatst.  
 
Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op de locatie tot een diepte van circa 2,3 m -mv bestaat 
overwegend uit sterk tot uiterst siltige klei. Plaatselijk bestaat het profiel uit kleiig, uiterst fijn zand. 
De tijdens het veldwerk waargenomen zintuiglijke verontreinigingen staan weergegeven in tabel 3.  
Zintuiglijk is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld of in de opgeboorde grond aangetroffen. 
Aangezien de boringen met een Edelmanboor (diameter 12 cm) zijn verricht, is deze informatie slechts 
indicatief. 
 
Tabel 3: Zintuiglijk waargenomen bijzonderheden 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 
01 2,30 0,00 - 0,20  volledig beton 
  0,20 - 0,55  volledig puin 
  0,55 - 1,00 Klei zwak puinhoudend 
02 1,20 0,00 - 0,10  volledig beton 
  0,90 - 1,20 Zand resten baksteen 
03 1,00 0,00 - 0,50  volledig puin 
  0,50 - 1,00 Klei zwak puinhoudend, matig zandhoudend 
04 0,55 0,15 - 0,55 Zand resten baksteen, matig puinhoudend, 

Daarna gestuit 
05 0,70 0,45 - 0,70 Klei resten baksteen, zwak puinhoudend, 

Daarna gestuit 
06 1,00 0,10 - 0,50 Klei resten baksteen, zwak puinhoudend 
  0,50 - 1,00 Klei resten baksteen 
07 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend 
08 0,50 0,00 - 0,50 Klei zwak puinhoudend, matig zandhoudend 

 
Uit de in het veld genomen enkelvoudige monsters van de grond zijn door het laboratorium, volgens 
de opdracht van Landview BV, mengmonsters van verdachte, overeenkomende, lagen samengesteld 
volgens tabel 4. Bij de monstername is soms afgeweken van de trajecten van 0,5 m gezien de 
geconstateerde zintuiglijke waarnemingen. 
 
Tabel 4: Monsterselectie 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

Deelmonsters Analysepakket 
bg 0,00 - 0,50 07 (0,00 - 0,50) 

08 (0,00 - 0,50) 
AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

mm1 0,10 - 1,00 01 (0,55 - 1,00) 
03 (0,50 - 1,00) 
05 (0,45 - 0,70) 
06 (0,10 - 0,50) 

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 

mm2 0,15 - 0,55 04 (0,15 - 0,55) AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus 
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Ter bemonstering van het grondwater is grondboring 1 afgewerkt met een peilbuis. Het filter is conform 
NEN geplaatst, gebaseerd op de tijdens het veldonderzoek ingeschatte grondwaterstand van 0,80 m 
-mv. De verbinding tussen filter en stijgbuis is geklemd. Het filter is voorzien van een filterkous. Tot 
een halve meter boven het filter is het boorgat opgevuld met filtergrind; hierboven is een halve meter 
opgevuld met Bentoniet (zwelklei). De peilbuis is niet ingemeten ten opzichte van NAP, omdat bij 
verkennend bodemonderzoek op niet-verdachte locaties hieraan geen prioriteit wordt gegeven. Om 
representatieve grondwatermonsters te verkrijgen is, na het plaatsen van de peilbuis en voor de 
monstername, een hoeveelheid water afgepompt gelijk aan driemaal de boorgatinhoud. Tijdens het 
afpompen zijn de Ec en de pH van het opgepompte water gemeten totdat deze constant bleven.  
 
Bij het schoonpompen is een goede toestroming van het grondwater geconstateerd. De bemonstering 
is op 5 maart 2020 door de heer F. Borst uitgevoerd. De filterstelling van de bemonsterde peilbuis, de 
grondwaterstand (gws), de zuurgraad (pH), de soortelijke geleiding (Ec), de troebelheid en eventuele 
zintuiglijke afwijkingen zijn weergegeven in tabel 5.  
 
Tabel 5: gegevens grondwater 

Peilbuis Filterstelling 
(m –mv) 

Gws 
(m –mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Ec 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(FTU) 

Zintuiglijke 
afwijkingen 

1 1,3 – 2,3 0,74 6,95 2330 227 geen 
 
De soortelijke geleiding en de zuurgraad van het grondwater, gemeten in het veld, weken niet af van 
de te verwachten waarden, gezien het bodemtype en de geohydrologische situatie op de locatie. De 
natuurlijke troebelheid ligt tussen 0 en 10 FTU. Naar onze mening is, ondanks de zeer sterk verhoogde 
troebelheidswaarde, toch een representatief monster verkregen voor analyse. Bij de interpretatie 
wordt rekening gehouden met de gemeten hogere troebelheid.  
 
De boorpunten (1 t/m 8) zijn aangegeven op de situatietekening van bijlage 2. In bijlage 3 worden de 
beschrijvingen van de boringen, de peilbuis, de zintuiglijke waarnemingen en de monstername 
weergegeven. Zintuiglijk waarneembare afwijkingen ten aanzien van de aanwezigheid van 
bodemvreemde bijmengingen en de kleur van het bodemmateriaal zijn qua aard en mate beschreven. 
 
4.2 ANALYSERESULTATEN GROND 
 
Ter vaststelling van de toetsingswaarden voor de grond zijn voor dit onderzoek het organische 
stofgehalte en de lutumfractie van representatieve grondsoorten door het laboratorium bepaald. De 
analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor de grond volgens de BoToVa (Bodem 
Toets- en Validatieservice) van Rijkswaterstaat Leefomgeving staat weergegeven in bijlage 4.2. 
Overschrijdingen van de toetsingswaarden staan weergegeven in tabel 6 op de volgende pagina. 
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Tabel 6: Overschrijdingstabel grond 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie 
bg 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,07) 

Nikkel  (0,11) 
Koper  (0,34) 
Zink  (0,76) 
Cadmium  (0,08) 
Kwik  (0,02) 
Lood  (0,61) 
PAK 10 VROM (0,74) 

- Klasse industrie 

mm1 0,10 - 1,00 Minerale olie C10 - C40 (0,1) 
Kobalt  (0,05) 
Nikkel  (0,28) 
Koper  (0,35) 
Zink  (0,39) 
Cadmium  (0,01) 
Kwik  (0,05) 
PAK 10 VROM (0,04) 

Lood  (1,18) Niet Toepasbaar > 
Interventiewaarde 

mm2 0,15 - 0,55 Minerale olie C10 - C40 (0,01) 
Molybdeen  (0,01) 
Lood  (0,04) 

- Klasse industrie 

 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
In mengmonster bg van de bovengrond bij de woning (nummer 16) overschrijden de gehalten aan 
lood, zink en som PAK de halve som van de achtergrond- en interventiewaarden (tussenwaarden). 
In mengmonster mm1 van de verdachte lagen bij het bedrijfspand (nummer 16a) overschrijdt het 
gehalte aan lood de interventiewaarde. 
 
4.3 ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 
 
De analyseresultaten staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 4.1, waarop tevens de 
gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. De toetsing voor het grondwater volgens de BoToVa 
staat weergegeven in bijlage 4.3. 
 
In het grondwatermonster uit de peilbuis overschrijden de concentraties van arseen, barium, 
molybdeen en zink de streefwaarden.  
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5. AANVULLEND BODEMONDERZOEK 
 
 
Gezien de analyseresultaten van de mengmonsters bg en mm1 is in een 2e fase een aanvullend 
onderzoek uitgevoerd. Aangezien het gehalte aan lood in deze mengmonsters minimaal de halve som 
van de achtergrond- en interventiewaarde overschrijdt, bestaat formeel een vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging. Alvorens een nader onderzoek wordt ingesteld, worden in eerste instantie 
enkelvoudige grondmonsters onderzocht voor het verkrijgen van een beeld over de ruimtelijke 
verdeling van de verontreinigingen. Daarnaast kan meer zekerheid over mogelijke actuele risico's voor 
de volksgezondheid en eventuele gebruiksbeperkingen worden verkregen. 
 
Voor het verder nagaan van actuele risico's voor de volksgezondheid en de inschatting van de omvang 
van de verontreinigingen zijn 2 enkelvoudige monsters geanalyseerd op de stoffen van het 
standaardpakket en 5 op het gehalte aan lood. 
 
De analyseresultaten van de grondmonsters staan weergegeven op de analysecertificaten van bijlage 
4.1, waarop tevens de gebruikte analysemethoden zijn aangegeven. 
 
Tabel 7: Overschrijdingstabel grond 
Analyse- 
monster 

Traject 
(m -mv) 

> AW (+index) > I (+index) BBK monster-conclusie 
m3 0,50 - 1,00 - Lood  (3,67) Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
m5.2 0,10 - 0,45 - Lood  (1,13) Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
m5.3 0,45 - 0,70 - Lood  (1,67) Niet Toepasbaar > 

Interventiewaarde 
m6.2 0,10 - 0,50 Lood  (0,3) - Klasse wonen 
m6.3 0,50 - 1,00 Lood  (0,99) - Klasse industrie 
m7 0,00 - 0,50 Koper  (0,27) 

Zink  (0,47) 
Cadmium  (0,03) 
Kwik  (0,05) 
Lood  (0,96) 
PAK 10 VROM (0,45) 

- Klasse industrie 

m8 0,00 - 0,50 PCB (som 7) (0,18) 
Minerale olie C10 - C40 
(0,03) 
Nikkel  (0,02) 
Koper  (0,21) 
Zink  (0,59) 
Cadmium  (0,06) 
Kwik  (0,01) 
Lood  (0,45) 
PAK 10 VROM (0,4) 

- Klasse industrie 

 
> AW : > Achtergrondwaarde 
> I : > Interventiewaarde 
Index : (GSSD - AW) / (I - AW) 

 
In drie grondmonsters bij nummer 16a overschrijdt het gehalte aan lood de interventiewaarde. 
 
In de overige grondmonsters zijn maximaal matige verhogingen van de onderzochte parameters 
geconstateerd.  
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
 
In mengmonster bg van de bovengrond bij de woning (nummer 16) zijn matige verhogingen van lood, 
zink en som PAK geconstateerd. 
In mengmonster mm1 van de verdachte lagen bij het bedrijfspand (nummer 16a) is een 
verontreiniging tot boven de interventiewaarde met lood geconstateerd. 
In het aanvullend onderzoek (uitsplitsing) is in drie grondmonsters bij het bedrijfspand (nummer 16a) 
(opnieuw) een verontreiniging tot boven de interventiewaarde met lood geconstateerd. 
In de overige grondmonsters bij zowel het bedrijfspand als de woning zijn maximaal matige 
verhogingen van de onderzochte parameters geconstateerd.  
 
In het grondwater zijn lichte verhogingen van arseen, barium, molybdeen en zink aangetroffen.  
 
De hypothese dat in de grond verhoogde gehalten verontreinigende stoffen aanwezig zijn, wordt in 
het onderzoek bevestigd. Ter plaatse van het bedrijfspand worden echter interventiewaarden voor 
lood overschreden.   
De hypothese dat in het grondwater geen verhoogde concentraties aanwezig zijn, behalve mogelijk 
van nature verhoogde concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd. 
 
De verhoogde gehalten van zware metalen in de grond kunnen worden verklaard door de langdurige 
bewoningsgeschiedenis van het gebied. In deze omstandigheden worden regelmatig verhoogde 
gehalten aan dergelijke stoffen aangetroffen. De geconstateerde gehalten voldoen aan de te 
verwachte kwaliteit in vergelijkbare omstandigheden.    
 
De verhoogde concentraties van molybdeen en zink in het grondwater kunnen mogelijk worden 
verklaard door de aanwezigheid van zwevende fijne stofdeeltjes in het grondwater, zonder dat 
daadwerkelijk sprake is van verontreiniging. Dit is mogelijk ondanks het volgen van de vereiste 
procedures, zoals de filtratie van het bemonsterde grondwater. Waarschijnlijk is het bodemchemisch 
evenwicht bij de plaatsing van de peilbuis dusdanig verstoord, dat de gestelde standaard wachttijd 
van één week onvoldoende is geweest. De gemeten sterk verhoogde troebelheidswaarde staaft deze 
veronderstelling.  
 
In (delen van) Nederland worden in het grondwater veelvuldig verhoogde concentraties arseen en of 
barium geconstateerd, waarvoor een natuurlijke oorzaak wordt verondersteld. In het kader van 
verkennend bodemonderzoek wordt aan een vervolgonderzoek geen hoge prioriteit gegeven. 
 
Tijdens het onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht materiaal 
aangetroffen. Tijdens een verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek 
op asbest onderzocht. In de grond is puin aangetroffen en puin is potentieel asbestverdacht. Het 
aangetroffen puin betreft echter oud (stads)puin en is in het veld als niet asbestverdacht aangemerkt.  
Om uit te sluiten of er asbest in de bodem aanwezig is, is uitvoering van een asbestonderzoek conform 
NEN 5707 noodzakelijk.  
 
Ter plaatse van de woning (nummer 16) zijn maximaal matige verhogingen aangetroffen. Op deze 
locatie bestaan, op grond van de resultaten van dit onderzoek, geen risico's voor de volksgezondheid 
of de ecologie bij voorzetting van het huidige gebruik, wonen met tuin.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten is de verontreinigingssituatie bij het bedrijfspand (nummer 16a) 
voldoende duidelijk. De bodem aan de voorzijde is tot een diepte van minimaal 1,0 m -mv 
verontreinigd. Op deze locatie (nummer 16a) is sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging, aangezien er in een bodemvolume van meer dan 25 m3 in de grond voor lood 
de interventiewaarde wordt overschreden. 
 
Aangezien de sterke verontreiniging bij het bedrijfspand zich onder verharding en dieper dan 0,2 m -
mv bevindt, is er voldoende waarborg door isolatie zodat er momenteel geen blootstelling mogelijk is. 
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Geadviseerd wordt daarom deze verharding in stand te houden zodat daarmee een isolatie aanwezig 
blijft.   
 
Alleen bij graafwerkzaamheden op dat deel van het terrein bestaan er mogelijk beperkingen tot 
hergebruik van eventueel vrijkomende grond buiten de locatie. Voor hergebruik van grond buiten de 
locatie is het Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Gezien de geconstateerde verontreinigingen 
alhier zullen graafwerkzaamheden op last van de ARBO moeten gebeuren onder extra 
veiligheidsmaatregelen. Conform de CROW400 wordt het werk voorlopig ingedeeld in klasse ‘rood 
niet vluchtig’. De uiteindelijke klasse dient bepaald te worden door een veiligheidsdeskundige. 
 
Graafwerkzaamheden alhier zullen als saneringswerkzaamheden moeten worden gezien. Ook het 
opbrengen van zand, schone grond of een gesloten verharding kan door het bevoegd gezag als 
sanerende maatregelen worden gezien. Deze werkzaamheden zullen daarom moeten worden 
gemeld aan het bevoegd gezag middels een melding in het kader van Besluit Uniforme Saneringen 
(BUS-melding) of door het indienen van een saneringsplan Wbb. Graafwerkzaamheden moeten 
worden uitgevoerd door een aannemer die is gecertificeerd voor de BRL 7000 en de 
graafwerkzaamheden moeten milieukundig worden begeleid (BRL 6000 gecertificeerd). 
 
Bij graafwerkzaamheden op het terrein bestaan er beperkingen in de mogelijkheid tot hergebruik van 
eventueel vrijkomende grond buiten de locatie. Voor hergebruik van grond buiten de locatie is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Grond met verontreinigingen tot boven interventiewaarden is 
niet geschikt voor hergebruik elders. 
Naar de toepassingsmogelijkheden van de aanwezige puinverharding bij boring 3 is geen onderzoek 
uitgevoerd. 
 
 
7. SLOTOPMERKINGEN 
 
 
Het onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht door Landview BV. Een bodemonderzoek wordt 
steekproefsgewijs uitgevoerd. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte 
geldigheidsduur. 
 
Hoewel de grootste zorgvuldigheid wordt betracht bij de uitvoering van het onderzoek is het, juist door 
de steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in het bodemprofiel 
aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. Landview BV aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard dan 
ook. 
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat Landview BV niet kan instaan voor de volledigheid en juistheid 
van door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)onderzoek. 
 
Het uitgevoerde bodemonderzoek betreft een momentopname. Beïnvloeding van bodemkwaliteit zal 
ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een langere tijd is verstreken 
na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht bij het gebruik van de 
resultaten van het onderzoek. 
 
De uiteindelijke toetsende en handhavende taak ligt bij het bevoegd gezag, zijnde de gemeente. 
 
Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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BIJLAGE  1  REGIONALE SITUATIE 

 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 5 maart 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 500

Kadastrale gemeente

Sectie

Perceel

Wester-Koggenland

O

2198

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 2020221





1

2

3

4

5

6

7

8

(klinkers)

(beton)

(klinkers)

(tuin)

(tuin)



Projectcode: 2020221

Lokatienaam:Walingsdijk 16-16a

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring: 01
Datum: 27-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

beton

Volledig beton

Volledig puin

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus, zwak

puinhoudend, donkergrijs

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus, donker

bruingrijs

Klei, vast, uiterst siltig, zwak humeus,

donkergrijs

Klei, vast, uiterst siltig, matig humeus,

sporen veen, donker bruingrijs

Boring: 02
Datum: 27-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

1

2

3

beton

Volledig beton

Zand, matig stevig, kleiïg, grijsbruin,

Daarna tegelvloer

Zand, slap, kleiïg, grijs

Zand, matig stevig, zwak siltig, resten

baksteen, donker bruingrijs

Boring: 03
Datum: 27-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

1

2

klinker

Volledig puin

Klei, matig stevig, uiterst siltig, zwak

humeus, zwak puinhoudend, matig

zandhoudend, donker bruingrijs

Boring: 04
Datum: 27-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

1

2

klinker

Zand, matig stevig, kleiïg, creme

Zand, matig stevig, kleiïg, resten baksteen,

matig puinhoudend, donker bruingrijs,

Daarna gestuit

Boring: 05
Datum: 27-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

1

2

3

klinker

Zand, matig stevig, kleiïg, bruin

Klei, vast, uiterst siltig, zwak humeus, zwak

zandhoudend, donker grijsbruin

Klei, vast, uiterst siltig, zwak humeus, resten

baksteen, zwak puinhoudend, donker

grijsbruin, Daarna gestuit

Boring: 06
Datum: 27-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

100

1

2

3

klinker

Zand, matig stevig, kleiïg, grijs

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus, resten

baksteen, zwak puinhoudend, donker

grijsbruin

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus, resten

baksteen, donker grijsbruin

Boring: 07
Datum: 27-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

1

tuin

Klei, vast, sterk siltig, zwak humeus, zwak

puinhoudend, donkerbruin

Boring: 08
Datum: 27-2-2020

Boormeester: F. Borst

0

50

1

tuin

Klei, vast, uiterst siltig, zwak puinhoudend,

matig zandhoudend, donker bruingrijs



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 

 
 

 

BIJLAGE  4.1  ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM 
 

Locatie : Walingsdijk 16-16a te Ursem 

Projectnummer : 2020221 

 

 

Project code: 1007912 

 1011445 

 1011446 

 1011449 

 

 

 

 



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2020221-waling16
Ons kenmerk : Project 1007912
Validatieref. : 1007912_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RMAM-NAFD-TUWT-FIWJ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 3 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 5 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 62,4 70,2 89,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 9,7 6,1 1,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 7,5 1,4 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 100 93 100
S cadmium (Cd) mg/kg ds 1,3 0,52 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds 6,0 6,8 3,3
S koper (Cu) mg/kg ds 64 51 19
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,57 1,5 0,09
S lood (Pb) mg/kg ds 270 420 43
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 2,9
S nikkel (Ni) mg/kg ds 21 18 10
S zink (Zn) mg/kg ds 360 170 34

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 51 420 52

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,06 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 4,6 0,33 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 1,1 0,16 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 7,6 0,52 0,11
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 3,4 0,29 0,09
S chryseen mg/kg ds 3,6 0,37 0,12
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 2,4 0,26 0,07
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,8 0,35 0,10
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 2,0 0,37 0,11
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 2,4 0,38 0,11

S som PAK (10) mg/kg ds 30 3,1 0,82

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,002 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,009 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds 0,004 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,035 < 0,001 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,022 < 0,001 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,013 < 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,086 0,005 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1007912
Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Monsterreferenties
6257146 = bg 07 (0-50) 08 (0-50)
6257147 = mm1 01 (55-100) 03 (50-100) 05 (45-70) 06 (10-50)
6257148 = mm2 04 (15-55)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020
Startdatum : 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020
Monstercode : 6257146 6257147 6257148
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RMAM-NAFD-TUWT-FIWJ Ref.: 1007912_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : bg 07 (0-50) 08 (0-50)
Monstercode : 6257146

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1007912
Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMAM-NAFD-TUWT-FIWJ Ref.: 1007912_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6257146
Project omschrijving : 2020221-waling16
Uw referentie : bg 07 (0-50) 08 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 22 %
2) fractie C19 - C29 39 %
3) fractie C29 - C35 14 %
4) fractie C35 -< C40 24 %

minerale olie gehalte: 51 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMAM-NAFD-TUWT-FIWJ Ref.: 1007912_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6257147
Project omschrijving : 2020221-waling16
Uw referentie : mm1 01 (55-100) 03 (50-100) 05 (45-70) 06 (10-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 77 %
2) fractie C19 - C29 22 %
3) fractie C29 - C35 <1 %
4) fractie C35 -< C40 1 %

minerale olie gehalte: 420 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMAM-NAFD-TUWT-FIWJ Ref.: 1007912_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6257148
Project omschrijving : 2020221-waling16
Uw referentie : mm2 04 (15-55)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 56 %
2) fractie C19 - C29 16 %
3) fractie C29 - C35 6 %
4) fractie C35 -< C40 22 %

minerale olie gehalte: 52 mg/kg ds

Oliechromatogram 3 van 3

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMAM-NAFD-TUWT-FIWJ Ref.: 1007912_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6257146 bg 07 (0-50) 08 (0-50) 07 0-0.5 3372670AA
08 0-0.5 3372605AA

6257147 mm1 01 (55-100) 03 (50-100) 05 (45-70) 06 (10-50) 03 0.5-1 3372580AA
05 0.45-0.7 3372662AA
01 0.55-1 3372644AA
06 0.1-0.5 3372651AA

6257148 mm2 04 (15-55) 04 0.15-0.55 3372664AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1007912
Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMAM-NAFD-TUWT-FIWJ Ref.: 1007912_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1007912
Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RMAM-NAFD-TUWT-FIWJ Ref.: 1007912_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2020221-waling16
Ons kenmerk : Project 1011445
Validatieref. : 1011445_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : IVGJ-VFJP-VSUI-PODM
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 11 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As) µg/l 12
S barium (Ba) µg/l 65
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l 2,6
S koper (Cu) µg/l 5,5
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l 3,5
S molybdeen (Mo) µg/l 6,2
S nikkel (Ni) µg/l 8,2
S zink (Zn) µg/l 150

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011445
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6265917 = 01-1-1 01 (130-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 05/03/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020
Monstercode : 6265917
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: IVGJ-VFJP-VSUI-PODM Ref.: 1011445_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011445
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IVGJ-VFJP-VSUI-PODM Ref.: 1011445_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6265917 01-1-1 01 (130-230) 01 1.3-2.3 0283853MM
01 1.3-2.3 0371963YA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011445
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IVGJ-VFJP-VSUI-PODM Ref.: 1011445_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Arseen (As) : Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011445
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: IVGJ-VFJP-VSUI-PODM Ref.: 1011445_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2020221-waling16
Ons kenmerk : Project 1011446
Validatieref. : 1011446_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : RSVU-ZATN-UPHT-LPHS
Bijlage(n) : 3 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 12 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 73,2 60,9 64,5
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 5,1 10,9 8,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 5,8 16,7 16,3

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 1300 540 750

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011446
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6265918 = m3 03 (50-100)
6265919 = m5.2 05 (10-45)
6265920 = m5.3 05 (45-70)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2020 27/02/2020 27/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6265918 6265919 6265920
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RSVU-ZATN-UPHT-LPHS Ref.: 1011446_certificaat_v1



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 61,0 61,6
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 7,2 8,6
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 16,6 16,1

Anorganische parameters - metalen
S lood (Pb) mg/kg ds 170 460

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011446
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6265921 = m6.2 06 (10-50)
6265922 = m6.3 06 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2020 27/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6265921 6265922
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: RSVU-ZATN-UPHT-LPHS Ref.: 1011446_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011446
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RSVU-ZATN-UPHT-LPHS Ref.: 1011446_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6265918 m3 03 (50-100) 03 0.5-1 3372580AA

6265919 m5.2 05 (10-45) 05 0.1-0.45 3372641AA

6265920 m5.3 05 (45-70) 05 0.45-0.7 3372662AA

6265921 m6.2 06 (10-50) 06 0.1-0.5 3372651AA

6265922 m6.3 06 (50-100) 06 0.5-1 3372636AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011446
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RSVU-ZATN-UPHT-LPHS Ref.: 1011446_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011446
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: RSVU-ZATN-UPHT-LPHS Ref.: 1011446_certificaat_v1



Landview B.V.
T.a.v. mevrouw P. Pijnenburg
De Factorij 32F
1689AL ZWAAG

Uw kenmerk : 2020221-waling16
Ons kenmerk : Project 1011449
Validatieref. : 1011449_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : MQXJ-CGQO-ISYB-FITI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 11 maart 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de

door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter

beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins

Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086

en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde

onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit

analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de

accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw

erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van

deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,

namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker

Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 59,3 79,7
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 9,6 3,7
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 13,6 7,5

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 170 72
S cadmium (Cd) mg/kg ds 0,88 0,87
S kobalt (Co) mg/kg ds 7,0 4,4
S koper (Cu) mg/kg ds 64 43
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 1,7 0,43
S lood (Pb) mg/kg ds 440 190
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 20 18
S zink (Zn) mg/kg ds 310 270

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 170 130

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,07 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 2,9 2,0
S anthraceen mg/kg ds 0,81 0,44
S fluoranteen mg/kg ds 4,2 4,2
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 2,2 2,0
S chryseen mg/kg ds 2,5 2,2
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,9 1,8
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 2,0 1,8
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 1,3 1,3
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,3 1,3

S som PAK (10) mg/kg ds 19 17

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 0,007
S PCB -118 mg/kg ds 0,001 0,004
S PCB -138 mg/kg ds 0,005 0,029
S PCB -153 mg/kg ds 0,004 0,020
S PCB -180 mg/kg ds 0,003 0,013

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,015 0,075

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011449
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6265926 = m7 07 (0-50)
6265927 = m8 08 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 27/02/2020 27/02/2020
Ontvangstdatum opdracht : 06/03/2020 06/03/2020
Startdatum : 06/03/2020 06/03/2020
Monstercode : 6265926 6265927
Uw Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MQXJ-CGQO-ISYB-FITI Ref.: 1011449_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : m7 07 (0-50)
Monstercode : 6265926

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : m8 08 (0-50)
Monstercode : 6265927

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011449
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQXJ-CGQO-ISYB-FITI Ref.: 1011449_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6265926
Uw Project
omschrijving

: 2020221-waling16

Uw referentie : m7 07 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 6 %
2) fractie C19 - C29 41 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 170 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQXJ-CGQO-ISYB-FITI Ref.: 1011449_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6265927
Uw Project
omschrijving

: 2020221-waling16

Uw referentie : m8 08 (0-50)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 5 %
2) fractie C19 - C29 43 %
3) fractie C29 - C35 39 %
4) fractie C35 -< C40 13 %

minerale olie gehalte: 130 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQXJ-CGQO-ISYB-FITI Ref.: 1011449_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : m7 07 (0-50)
Monstercode : 6265926

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Uw referentie : m8 08 (0-50)
Monstercode : 6265927

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht/monster niet binnen de
afgesproken termijn is ontvangen/aangeleverd.

Bijlage 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011449
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQXJ-CGQO-ISYB-FITI Ref.: 1011449_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6265926 m7 07 (0-50) 07 0-0.5 3372670AA

6265927 m8 08 (0-50) 08 0-0.5 3372605AA

Bijlage 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011449
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQXJ-CGQO-ISYB-FITI Ref.: 1011449_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1011449
Uw Project omschrijving : 2020221-waling16
Opdrachtgever : Landview B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQXJ-CGQO-ISYB-FITI Ref.: 1011449_certificaat_v1



 

 
 

 

BIJLAGE  4.2  TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA 

 

 

 

 

 



Toetsdatum: 5 maart 2020 09:12BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1007912Certificaten

2020221-waling16Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

bg 07 (0-50) 08 (0-50)Monsteromschrijving

6257146Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.7% (m/m ds)Organische stof

257.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@62.462.4%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@230100mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.62.6 AW(IND)1.61.3mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-136mg/kg dskobalt (Co)

190115402.3 AW(IND)9164mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.154.7 AW(WO)0.710.57mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 T(IND)340270mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.2 AW(IND)4221mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.3 T(IND)580360mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-5351mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.060.06mg/kg dsnaftaleen

4.64.6mg/kg dsfenantreen

1.11.1mg/kg dsanthraceen

7.67.6mg/kg dsfluoranteen

3.43.4mg/kg dsbenzo(a)antraceen

3.63.6mg/kg dschryseen

2.42.4mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

2.82.8mg/kg dsbenzo(a)pyreen

22mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

2.42.4mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.51.4 T(IND)3030mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00100.001mg/kg dsPCB - 28

0.00210.002mg/kg dsPCB - 52

0.00930.009mg/kg dsPCB - 101

0.00410.004mg/kg dsPCB - 118

0.0360.035mg/kg dsPCB - 138

0.0230.022mg/kg dsPCB - 153

0.0130.013mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.024.4 AW(IND)0.0890.086mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6257146:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

mm1 01 (55-100) 03 (50-100) 05 (45-70) 06 (10-50)Monsteromschrijving

6257147Monsterreferentie

Lutum/Humus

106.1% (m/m ds)Organische stof

251.4% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@70.270.2%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@36093mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.61.3 AW(WO)0.750.52mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5151.6 AW(WO)246.8mg/kg dskobalt (Co)

190115402.3 AW(IND)9251mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.1514 AW(IND)2.11.5mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.2 I610420mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.5 AW(IND)5218mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301402.6 AW(IND)370170mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951903.6 AW(NT)690420mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

0.330.33mg/kg dsfenantreen

0.160.16mg/kg dsanthraceen

0.520.52mg/kg dsfluoranteen

0.290.29mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.370.37mg/kg dschryseen

0.260.26mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.350.35mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.370.37mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.380.38mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.52.0 AW(WO)3.13.1mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0011< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.00800.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6257147:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

mm2 04 (15-55)Monsteromschrijving

6257148Monsterreferentie

Lutum/Humus

101.6% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@89.789.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@390100mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.24< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-123.3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-3919mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-0.130.09mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.4 AW(WO)6843mg/kg dslood (Pb)

19095.751.51.9 AW(WO)2.92.9mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-2910mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8134mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.4 AW(IND)26052mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

< 0.035< 0.05mg/kg dsfenantreen

< 0.035< 0.05mg/kg dsanthraceen

0.110.11mg/kg dsfluoranteen

0.090.09mg/kg dsbenzo(a)antraceen

0.120.12mg/kg dschryseen

0.070.07mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

0.10.1mg/kg dsbenzo(a)pyreen

0.110.11mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

0.110.11mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.5-0.820.82mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 101

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 118

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 138

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 153

< 0.0035< 0.001mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-< 0.0240.005mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6257148:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Niet toepasbaar)x AW(NT)

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)

<= Achtergrondwaarde-

Pagina 3 van 3



Toetsdatum: 17 maart 2020 09:11BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1011446Certificaten

2020221-waling16Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

m3 03 (50-100)Monsteromschrijving

6265918Monsterreferentie

Lutum/Humus

105.1% (m/m ds)Organische stof

255.8% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@73.273.2%droge stof

Metalen ICP-AES

530290503.4 I18001300mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6265918:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

m5.2 05 (10-45)Monsteromschrijving

6265919Monsterreferentie

Lutum/Humus

1010.9% (m/m ds)Organische stof

2516.7% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@60.960.9%droge stof

Metalen ICP-AES

530290501.1 I590540mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6265919:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

m5.3 05 (45-70)Monsteromschrijving

6265920Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.6% (m/m ds)Organische stof

2516.3% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@64.564.5%droge stof

Metalen ICP-AES

530290501.6 I850750mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding InterventiewaardeToetsoordeel monster 6265920:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

m6.2 06 (10-50)Monsteromschrijving

6265921Monsterreferentie

Lutum/Humus

107.2% (m/m ds)Organische stof

2516.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@61.061%droge stof

Metalen ICP-AES

530290503.9 AW(WO)200170mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6265921:

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

m6.3 06 (50-100)Monsteromschrijving

6265922Monsterreferentie

Lutum/Humus

108.6% (m/m ds)Organische stof

2516.1% (m/m ds)Lutum

Pagina 1 van 2
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Droogrest

@61.661.6%droge stof

Metalen ICP-AES

530290501.8 T(IND)520460mg/kg dslood (Pb)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6265922:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

> Interventiewaardex I

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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Toetsdatum: 11 maart 2020 15:15BoToVa 3.0.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

1011449Certificaten

2020221-waling16Project

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

m7 07 (0-50)Monsteromschrijving

6265926Monsterreferentie

Lutum/Humus

109.6% (m/m ds)Organische stof

2513.6% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@59.359.3%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@270170mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.61.7 AW(WO)0.990.88mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-117mg/kg dskobalt (Co)

190115402.0 AW(IND)8064mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.1513 AW(IND)2.01.7mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290501.8 T(IND)510440mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-3020mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301402.9 AW(IND)410310mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

50002595190-180170mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

0.070.07mg/kg dsnaftaleen

2.92.9mg/kg dsfenantreen

0.810.81mg/kg dsanthraceen

4.24.2mg/kg dsfluoranteen

2.22.2mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.52.5mg/kg dschryseen

1.91.9mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

22mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.31.3mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.31.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.513 AW(IND)1919mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

< 0.00073< 0.001mg/kg dsPCB - 28

< 0.00073< 0.001mg/kg dsPCB - 52

< 0.00073< 0.001mg/kg dsPCB - 101

0.00100.001mg/kg dsPCB - 118

0.00520.005mg/kg dsPCB - 138

0.00420.004mg/kg dsPCB - 153

0.00310.003mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.02-0.0160.015mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6265926:
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ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

m8 08 (0-50)Monsteromschrijving

6265927Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.7% (m/m ds)Organische stof

257.5% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@79.779.7%droge stof

Metalen ICP-AES

920555190@17072mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.62.1 AW(IND)1.30.87mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-9.74.4mg/kg dskobalt (Co)

190115401.8 AW(IND)7143mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.153.7 AW(WO)0.560.43mg/kg dskwik (Hg) (niet vluchtig)

530290505.3 AW(IND)260190mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.0 AW(WO)3618mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301401.1 T(IND)480270mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.8 AW(IND)350130mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

< 0.035< 0.05mg/kg dsnaftaleen

22mg/kg dsfenantreen

0.440.44mg/kg dsanthraceen

4.24.2mg/kg dsfluoranteen

22mg/kg dsbenzo(a)antraceen

2.22.2mg/kg dschryseen

1.81.8mg/kg dsbenzo(k)fluoranteen

1.81.8mg/kg dsbenzo(a)pyreen

1.31.3mg/kg dsbenzo(ghi)peryleen

1.31.3mg/kg dsindeno(1,2,3-cd)pyreen

Sommaties

4020.751.511 AW(IND)1717mg/kg dssom PAK (10)

Polychloorbifenylen

0.00270.001mg/kg dsPCB - 28

0.00270.001mg/kg dsPCB - 52

0.0190.007mg/kg dsPCB - 101

0.0110.004mg/kg dsPCB - 118

0.0780.029mg/kg dsPCB - 138

0.0540.02mg/kg dsPCB - 153

0.0350.013mg/kg dsPCB - 180

Sommaties

10.510.0210 AW(IND)0.200.075mg/kg dssom PCBs (7)

Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel monster 6265927:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaarde (Industrie)x AW(IND)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)x AW(WO)

x maal Tussenwaarde (Industrie)x T(IND)

<= Achtergrondwaarde-

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.
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BIJLAGE  4.3  TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA 

 
 
 



Toetsdatum: 11 maart 2020 11:50BoToVa 2.0.0Toetsversie

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens WbbToetsing

1011445Certificaten

2020221-waling16Project

ITSToetsoordeelAnalyseres.EenheidAnalyse

01-1-1 01 (130-230)Monsteromschrijving

6265917Monsterreferentie

Metalen ICP-MS (opgelost)

6035101.2 S12µg/larseen (As)

625337.5501.3 S65µg/lbarium (Ba)

63.20.4-< 0.2µg/lcadmium (Cd)

1006020-2.6µg/lkobalt (Co)

754515-5.5µg/lkoper (Cu)

0.30.1750.05-< 0.05µg/lKwik (Hg) (niet vluchtig)

754515-3.5µg/llood (Pb)

300152.551.2 S6.2µg/lmolybdeen (Mo)

754515-8.2µg/lnikkel (Ni)

800432.5652.3 S150µg/lzink (Zn)

Minerale olie

60032550-< 50µg/lminerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

3015.10.2-< 0.2µg/lbenzeen

150774-< 0.2µg/lethylbenzeen

7035.0050.01-< 0.02µg/lnaftaleen

< 0.1µg/lo-xyleen

3001536-< 0.2µg/lstyreen

1000503.57-< 0.2µg/ltolueen

< 0.2µg/lxyleen (som m+p)

Sommaties aromaten

7035.10.2-0.2µg/lsom xylenen

Vluchtige chlooralifaten

300150.0050.01-< 0.1µg/l1,1,1-trichloorethaan

13065.0050.01-< 0.1µg/l1,1,2-trichloorethaan

900453.57-< 0.2µg/l1,1-dichloorethaan

105.0050.01-< 0.1µg/l1,1-dichlooretheen

< 0.2µg/l1,1-dichloorpropaan

400203.57-< 0.2µg/l1,2-dichloorethaan

< 0.2µg/l1,2-dichloorpropaan

< 0.2µg/l1,3-dichloorpropaan

< 0.1µg/lcis-1,2-dichlooretheen

1000500.0050.01-< 0.2µg/ldichloormethaan

52.5050.01-< 0.2µg/lmonochlooretheen (vinylchlori

4020.0050.01-< 0.1µg/ltetrachlooretheen

105.0050.01-< 0.1µg/ltetrachloormethaan

< 0.1µg/ltrans-1,2-dichlooretheen

50026224-< 0.2µg/ltrichlooretheen

4002036-< 0.2µg/ltrichloormethaan

Sommaties

2010.0050.01-0.1µg/lsom C+T dichlooretheen

8040.40.8-0.4µg/lsom dichloorpropanen

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

630@< 0.2µg/ltribroommethaan (bromoform

Overschrijding StreefwaardeToetsoordeel monster 6265917:

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

<= Streefwaarde-

x maal Streefwaardex S

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVaN.B.

Pagina 1 van 1
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171 143 Vi ö 1700 S_M 

HISTORISCH ONDERZOEK ten behoeve van het ORIËNTEREND ONDERZOEK NIEUWE STIJL 
BIJLAGE II, SAMENVATTING EN CONCLUSIES VOORONDERZOEK 

LOCATIEGEGEVENS: LOCATIE ID.: 171 

ADRES: Walingsdijk 16 

PLAATS: URSEM 
GEMEENTE: Wester-Koggenland 
KADASTRALE GEGEVENS: O, 2214, 2215 

REDEN VAN PLAATSING OP 00+ LIJST: 
Installatiebedrijf 
WALINGSDK 16 Witte Installatie B.V.. 3490 metaalbewerkingsbedrijf1987 - 1992 

INFORMATIE VAN GEMEENTE: 

SAMENVATTING/CONCLUSIES HO: 
In het archief zijn van deze locatie alleen bouwvergunningen aangetroffen. 

Alle vergunningen zijn bestemd voor de firma Witte. 
De eerste vergunning uit 1961 betreft het uitbreiden van de bestaande winkel 
In de vergunning wordt niet vermeld welke artikelen men verkoopt. 

In 1962 wordt nogmaals een bouwvergunning verleend voor het verbouwen van de bestaande winkel. 
Ook in deze papieren staat niets vermeld over de verrichtte activiteiten. 

Eveneens in 1962 wordt vergunning verleend voor de bouw van een werkplaats en magazijn. Uit de 
bijbehorende tekening blijkt dat er reeds een garage aanwezig is. De werkplaats dient voor 
constructiewerkzaamheden. In 1974 wordt wederom een bouwvergunning afgegeven, voor het 

uitbreiden van de kantoorruimte, de garage en de werkplaats. 

Uit de bijbehorende gegevens gaat het om een loodgietersbedrijf annex installatiebedrijf. 

In een vergunning van een ander adres, is een brief uit 1974 aangetroffen van het bedrijf Gebr. Witte 

Volgens het voorgedrukte brievenhoofd is op het adres Walingsdijk 16 het bedrijf aanwezig als 
garagebedrijf, smederij en constructiewerkplaats. 

Als onderwerpen worden genoemd : Landbouwwerktuigen, haarden en kachels, rijwielen, bromfietsen, 
radio, televisie en huishoudelijke electrische artikelen. 
Daarnaast wordt expliciet vermeld dat men dealer van Renault tractoren is. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat in de genoemde garage niet alleen 
stallingsactiviteiten hebben plaatsgevonden maar zeer waarschijnlijk ook reparatiewerkzaamheden 

aan motorvoertuigen, en dat de genoemde werkplaats niet alleen als loodgieters annex 
installatiebedrijf gebruikt is, maar ook als smederij en constructiewerkplaats. Gezien deze activiteiten 

zal het terrein rondom de garage en werkplaats eveneens gebruikt zijn voor stalling en opslag van 
landbouwwerktuigen, tractoren en dergelijke. 

SAMENVATTING/CONCLUSIES TERREININSPECTIE: 
Ter hoogte van het parkeerterrein hebben drie tanks gelegen alle drie de tanks zijn in een SUBAT- 

sanering verwijderd samen met een aangetroffen verontreiniging. Ter hoogte van huisnummer 16 is 
een eerder onklaar gemaakte tank (afgevuld) bij de subat-actie verwijderd. Op het terrein van nr. 18 

lagen twee tanks en een afleverinstallatie. De afleverinstallatie lag voor aan de weg en de 2 tanks ter 

hoogte van het parkeerterrein. Na de sanering is er ter hoogte van nr. 18 een rest-verontreiniginig 
achtergebleven. Deze wordt nog gemonitoord. De rapporten zijn in te zien bij de gemeente. In het 

midden van het parkeerterrein heeft de smederij gelegen hier is onder de verharding nog een 

betonnen plaats aanwezig. 

Drinkwaterleiding 

Openbaar terrein 

BV. 

GGIJ 250 
Locatie 

171 143 



171 143 

T (ZPE) 

SAMENVATTING EERDER UITGEVOERD BODEMONDERZOEK: 

Bij de gemeente zijn geen gegevens betreffende de uitvoer van een bodemonderzoek op de 
bovengenoemde locatie bekend. 

ALGEHELE CONCLUSIE VOORONDERZOEK: 

Mogelijk dat er in het Subat onderzoek alleen naar brandstofgerelateerde verontreinigingen is 
gekeken. Mogelijk verontreinigingen gerelateerd aan de smederij zijn echter door de grond - en 
grondwatersanering waarschijnlijk voor een belangrijk deel verwijderd. De locatie blijft ten aanzien van 
de stoffen die bij deze bedrijvigheid vrijkwamen echter verdacht (VOCL. PAK, zware metalen) 
Aangezien de locatie in een kader (WBB, BSB of WM) kan worden onderzocht adviseren we de 
locatie van de lijst van verdachte locaties af te voeren. 

171 143 



Bijlage 3 

Invullijst locatie-inspectie OONS 
gemeente 

171 
Adres: Walingsdijk 16 
Ingevuld door: VHO 
Datum: 31-08-01 

informatie Keuze/toelichting 
Kloppen adresgegevens? 
Klopt het oppervlakte? (globaal) 
Landgebruik woongebied, extensief 

Huidig gebruik bedrijf en woonhuis 

Deel onbebouwd/bebouwd? 

Vloer bebouwing 

bebouwd, 40 % 
verhard, 55 % 
onverhard, 5 % 

beton 
Verharding 

Terrein toegankelijk? volwassenen en kinderen 

Tuin? 

Kinderen? 

Kruipruimtes aanwezig 
Kan er in kruipruimte geboord worden? 
Tanks zichtbaar aanwezig ? nee 

Overige verdachte activiteiten? 
(ophoging, stort, opslag materiaal) 

Toelichting: 
nee 

Gebruik lokaal grondwater? (put?) 
Douchen / baden 
drinkwatergebruik 

nee 
ja 
ja  

Oppervlaktewater in de omgeving ja afstand circa 15 
Afwatering zichtbaar? 

Check tekening: schaal, noordpijl, bebouwing, verharding, etc. 

Asbest aangetroffen : nee 

Overige opmerkingen/opvallende kenmerken: 
Ter hoogte van het parkeerterrein hebben drie tanks gelegen alle drie de tanks zijn in 

een SUBAT-sanering verwijderd samen met een aangetroffen verontreiniging. Ter 

hoogte van huisnummer 16 is een eerder onklaar gemaakte tank (afgevuld) bij de 

subat-actie verwijderd. Op het terrein van nr. 18 lagen twee tanks en een 
afleverinstallatie. De afleverinstallatie lag voor aan de weg en de 2 tanks ter hoogte 

van het parkeerterrein. Na de sanering is er ter hoogte van nr. 18 een rest- 

verontreiniginig achtergebleven. Deze wordt nog gemonitoord. De rapporten zijn in 

te zien bij de gemeente. In het midden van het parkeerterrein heeft de smederij 

gelegen hier is onder de verharding nog een betonnen plaats aanwezig. 

OONS, SUM project 20795 



Bijlage 3 

Gesproken met eigenaar/bewoner (naam?): 
de heren Witte gesproken van Walingsdijk 16 en 18. Momenteel is op 16 een 
installatiebedrijf gevestigd en op 18 een fietsenhandelaar. Tussen de dijk (de weg) en de 
bedrijfsgebouwen ligt een parkeerterrein verhard met klinkers. 

zijn er bezwaren : nee 

OONS, SUM project 20795 
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OONS/SUM 2001 Gemeente WESTER-KOGGENLAND locatie-ID: 171 

Administratieve gegevens 

oud adres: U 17 

gemeente: Wester-Koggenland 

adres: Walingsdijk 16 (16a) 

plaats: Ursem 

Voormalig gebruik terrein 

bedrijfsnaam: Fa. gebr. Witte 

activiteit: Constructiewerkplaats, garage SBI-code: 

vergunninginhoud: Uitbreiden van werkplaats, magazijn en kantoorruimte 

van; 1974 tot: bron: bouw dossiernr: 6769 sectie: nr: 

opmerking: betreft een Loodgieters en installatiebedrijf   
vergunninginhoud: Bouwen van een constructiewerkplaats, naast bestaande garage 

van; 12-7-1962 tot: bron: bouw dossiernr: 6768 sectie: nr: 

opmerking:  

vergunninginhoud: Nogmaals verbouwen van winkel 

van; 8-9-1962 tot: bron; bouw dossiernr: 6766 sectie: nr: 

opmerking: 

vergunninginhoud: uitbreiden van winkel 

van; 21-6-1961 tot: bron: bouw dossiernr: 6767 sectie: nr: 

opmerking: 

Tanks/opslag 

Overige risico-objecten 

I 

I 
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GEBR. WITTE B.V. 
GARAGEBEDRIJF - SMEDERIJ 

KONSTRUKTIEWERKPLAATS 

URSEM - Walingsdijk 16 

Telefoon (0 2202) 1231 

Giro 21 94 11 

Landbouwwerktuigen - Haarden en kachels - Rijwielen - Bromfietsen 
Radio • Televisie - Huishoudelijke elektrische artikelen. 

Aanleg van Licht-, Kracht- en Waterleidinginstall. - Centrale verwarming 

Bank: Rabobank ..Schermeer" 
rek. 14.98.00.576 te Stompetoren of 
Rabobank ..Ursem” 
rek. 36.40.00.554 

Ursem, 
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Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten 
overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoor- 
waarden voor de Metaalnijverheid (Smecomavoorwaarden), gedeponeerd ter 
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nr. 5325, zoals deze 
luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, die voor de eerste maal 
werd gedep. op 30 Juni 1950, doch sindsdien enige malen is aangevuld en ge- 
wijzigd. 

Betaling binnen 30 dagen na faktuurdatum netto. 

Nadien behouden wij ons het recht voor om 
3/4 % rente 

per maand in rekening te brengen. 
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Rapport Bodemloket

NH055800045

Walingsdijk 16

Datum: 21-01-2020

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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NH055800045 Walingsdijk 16 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Walingsdijk 16

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NH055800045

Locatiecode gemeentelijk BIS: GN159800767

Adres: Walingsdijk 16 1645RN Ursem

Gegevensbeheerder: RUD Noord-Holland Noord
  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: uitvoeren OO.

Omschrijving: Er moet op de locatie een oriënterend onderzoek 
worden uitgevoerd naar de aard en ernst van de 
(mogelijke) verontreiniging. De basis voor dit 
onderzoek is het 'Protocol Oriënterend 
Onderzoek' (Sdu, 1993).

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

autoreparatiebedrijf (501044) onbekend onbekend

bouwinstallatiebedrijven (453) onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Historisch onderzoek Chemielinco 20795 2001-09-05

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie
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Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gedetailleerde informatie over deze locatie en downloadbare rapporten kunt u opvragen via het 
bodemloket van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: https://odnhn.nazca4u.nl/rapportage/
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst via: info@odnhn.nl

Voor inhoudelijke vragen over locaties in de Gemeente Alkmaar kunt u contact opnemen met de 
gemeente via: bodem@alkmaar.nl

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Rapport Bodemloket

NH055800017

Walingsdijk 18 te Ursem

Datum: 21-01-2020

Legenda

Locatie

Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden
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NH055800017 Walingsdijk 18 te Ursem 

Inhoud

  
1   Algemeen

 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens

 2   Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: Walingsdijk 18 te Ursem

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: NH055800017

Locatiecode gemeentelijk BIS: GN159800765

Adres: Walingsdijk 18 1645RN Ursem

Gegevensbeheerder: RUD Noord-Holland Noord
  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: voldoende gesaneerd.

Omschrijving: De resultaten van de evaluatie van de sanering 
geven aan dat de vastgestelde verontreiniging 
voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet 
bodembescherming.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

benzine-service-station (5050) onbekend onbekend

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

brandstoftank (ondergronds) 
(631240)

onbekend onbekend

hbo-tank (ondergronds) 
(631242)

onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

Sanerings evaluatie Oranjewoud 70584 2001-11-15
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Saneringsplan Oranjewoud 1270 1997-03-19

Indicatief onderzoek Oranjewoud 4604-90199 1997-03-18

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

Instemmen uitgevoerde 
sanering

2001-42870 2001-12-12

besch urgent san binnen 4 jaar 98-910864 1998-06-15

Instemmen met SP 98-910864 1998-06-15

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind

 

1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gedetailleerde informatie over deze locatie en downloadbare rapporten kunt u opvragen via het 
bodemloket van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: https://odnhn.nazca4u.nl/rapportage/
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst via: info@odnhn.nl

Voor inhoudelijke vragen over locaties in de Gemeente Alkmaar kunt u contact opnemen met de 
gemeente via: bodem@alkmaar.nl

  

2 Disclaimer

De bodeminformatie omvat alleen informatie die bij de provincie en gemeenten bekend is. 
Wanneer er geen gegevens op de kaart staan kunnen we niet met zekerheid zeggen dat de 
ondergrond schoon is. Andersom wijzen historische bedrijfsactiviteiten op de kaart niet zonder 
meer op bodemverontreiniging. Om daar duidelijkheid in te krijgen moet de bodem verder 
onderzocht worden.
De inhoud van deze bodeminformatiekaart is met de grootste zorg samengesteld. Toch kan het 
voorkomen dat de informatie verouderd is of onjuistheden bevat. Wij vragen daarvoor uw begrip. 
Neem voor de meest actuele situatie van een locatie contact op met de gegevensbeheerder van 
de locatie. De contactgegevens van de gegevensbeheerder staat hierboven.
 Uw reactie stellen we op prijs. Het geeft ons gelegenheid de fouten en gebreken te herstellen.
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket. Vragen over de werking van de website kunt u 
stellen via onze helpdesk: http://www.bodemplus.nl/helpdesk.
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Plan Walingsdijk 16 in Ursem en bedrijfsverplaatsing, Akoestisch onderzoek wegverkeer 1

 

1 Inleiding 

Aan de Walingsdijk 16 in Ursem is het installatiebedrijf Witte BV gevestigd. Er zijn plannen voor de 

verhuizing van dit bedrijf naar het nijverheidsterrein aan De Leet aan de noordzijde van het dorp. Het 

bedrijfsgebouw van het bestaande bedrijf (Walingsdijk 16A) zal daarbij worden omgebouwd tot 

woonhuis. 

 

In figuur 1.1. is de ligging van de planlocatie aan de Walingsdijk 16 op een luchtfoto aangegeven met een 

oranje driehoek en de planlocatie aan De Leet aangegeven met een blauwe driehoek.   

 

 

Figuur 1.1: Situering planlocaties aan de Walingdijk 16 en De Leet in Ursem 

 

 

Voor de realisatie van het (verbouw)plan en de bedrijfsverhuizing dient een ruimtelijke procedure te 

worden doorlopen. De in het plan opgenomen nieuwe woning in het bestaande bedrijfspand aan de 

Walingsdijk is volgens de Wet geluidhinder (Wgh) een geluidsgevoelige bestemming. De te verwachten 

geluidsbelasting op de gevels van deze woning is daarom bepaald en getoetst aan de wettelijke normen.  

 

Het plan voor de inrichting van het bedrijventerrein aan De Leet heeft gevolgen voor de 

verkeersstromen op de omliggende wegen. De consequenties daarvan voor de geluidssituatie van de 

nabijgelegen woningen zijn inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op de zogenaamde 'gevolgen elders'. 

 

Visser & Van Dam uit Heiloo werkt aan de ruimtelijke onderbouwing van het plan. Aan BuroDB is 

opdracht verleend voor het uitvoeren van het daarbij benodigde akoestisch onderzoek wegverkeer. De 

uitgangspunten en bevindingen van het onderzoek zijn in de rapportage beschreven.  
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van dit rapport zijn de voor het plan geldende geluidscriteria beschreven. De relatie 

tussen het plan, de Wgh en de randvoorwaarden voor een goede ruimtelijke ordening zijn hierbij 

aangegeven. In hoofdstuk 3 zijn de bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten beschreven. Hierbij is 

tevens ingegaan op de toekomstige verkeerssituatie rondom de planlocatie. De resultaten van het 

onderzoek wegverkeer en de beoordeling daarvan zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Tot slot zijn in 

hoofdstuk 5 de conclusies van het totale onderzoek beschreven.  
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2 Het plan en het wettelijk kader 
 

Het plan omvat de bestemmingswijziging van twee bestaande gebouwen aan de Walingsdijk 16 en 16A 

naar (normale) woning. In figuur 2.1 zijn de beide panden aangegeven.  

 

 

Figuur 2.1: Situering planlocatie Walingsdijk 16 in Ursem 

 

 

In figuur 2.2 zijn de beide panden op een foto weergegeven, gezien vanaf de Walingsdijk. 

 

 

Figuur 2.2: Situering planlocatie Walingsdijk 16 in Ursem 

 

 

Het pand aan de wegzijde doet in de huidige situatie reeds dienst als (bedrijfs)woning. Voor dit pand 

hoeft dan ook geen akoestisch onderzoek te worden verricht. Het daarachter gelegen bedrijfspand van 
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nummer 16A zal worden omgebouwd tot woonhuis. Op dit pand heeft het akoestisch onderzoek wel 

betrekking. In figuur 3 is het plan op de bestaande plankaart weergegeven. 

 

 

Figuur 2.3: Plan voor de locatie Walingsdijk 16 in Ursem 

 

 

Naast de locatie aan de Walingsdijk 16 omvat het plan uitbreiding van het nijverheidsterrein aan De Leet 

in Ursem. Installatiebedrijf Witte zal zich daar, met enkele andere bedrijven, gaan vestigen.  

 

 

Figuur 2.4: Planlocatie uitbreiding Nijverheidsterrein aan De Leet in Ursem 
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De plankaart van het gehele plan is weergegeven in figuur 2.5. 

 

 

Figuur 2.5: Plankaart Walingsdijk 16 en uitbreiding nijverheidsterrein De Leet in Ursem 

 

 

Welke wegen voor de akoestische situatie van het plan voor de nieuwe geluidsgevoelige bestemming (de 

omgebouwde bedrijfswoning) relevant zijn houdt verband met de wettelijke zonering van wegen volgens 

de Wgh. Dit is beschreven in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de voor het plan 

geldende geluidscriteria (normering).  

 

 

2.1 Zonering wegverkeer 

De wet- en regelgeving omtrent het geluid in Nederland is vastgelegd in de Wgh. In artikel 74 van de Wgh 

is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. Uitzonderingen hierop zijn woonerven en 

wegen waarvoor een wettelijke maximum snelheid geldt van 30 km/uur.  
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De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken waaruit de weg bestaat en van de 

ligging van de weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied. Doel van de geluidszone is het vaststellen 

van de geluidsgevoelige bestemmingen die deel (moeten) uitmaken van het akoestisch onderzoek. In 

tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de geldende breedtes van de geluidszone per type weg. 

 

Aantal rijstroken Wegligging binnen stedelijk gebied Wegligging buiten stedelijk gebied 

2 200 m 250 m 

3 of 4 350 m 400 m 

5 of meer n.v.t. 600 m 

Tabel 2.1: Overzicht breedte wettelijke geluidszones per wegtype 

 

 

De planlocatie ligt aan de Walingsdijk in Ursem. Deze weg maakt onderdeel uit van het 30 km/uur-gebied 

van Ursem en is daarmee voor de Wgh niet een gezoneerde weg. De weg is in het onderzoek wel 

betrokken en de te verwachten geluidsbelasting beoordeeld in het kader van goede ruimtelijke ordening.  

 

Ten zuiden van de planlocatie, aan de overzijde van het water, ligt de Mijzerdijk. Dit is een 60 km/uur-

weg buiten de bebouwde kom. Deze weg wordt voornamelijk gebruikt door landbouwverkeer en als 

fietspad. De hoeveelheid gemotoriseerd verkeer die gebruik maakt van de weg is beperkt. Voor de 

volledigheid is de weg wel meegenomen in het akoestisch onderzoek.  

 

 

2.2 Geluidscriteria wegverkeer 

De Wgh hanteert verschillende grens- en ontheffingswaarden. Binnen het onderhavige plan gaat het 

formeel gezien om de situatie: ‘nieuwe geluidsgevoelige bestemming binnen de geluidszone van een 

bestaande (of geprojecteerde) weg’. 

 

De voorkeursgrenswaarde voor de nieuw te realiseren woning is 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Wanneer 

uit onderzoek blijkt dat deze norm zal worden overschreden, dan dient eerst nader onderzoek plaats te 

vinden naar de mogelijkheden voor het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen. Als het treffen 

van maatregelen aan de bron en/of in de overdracht niet goed mogelijk is of niet (volledig) leidt tot het 

kunnen voldoen aan de norm, dan is ontheffing voor een hogere grenswaarde een vereiste. Mogelijk 

dienen dan ook (extra) randvoorwaarden aan de geluidwering van de gevels te worden gesteld.  

 

De maximaal mogelijke ontheffingswaarde voor de bouw van een nieuwe geluidsgevoelige bestemming 

langs een bestaande weg is afhankelijk van de situering van de planlocatie en het wegtype. Onderscheid 

wordt gemaakt in buitenstedelijk en stedelijk gebied: 

� Buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het 

gebied (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) binnen de geluidszone van een autoweg of 

autosnelweg. 

� Stedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de 

geluidszone van een autoweg of autosnelweg. 
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Is er sprake van een binnenstedelijk gebied dan is de maximaal mogelijke ontheffingswaarde 63 dB 

(artikel 83.2 van de Wgh). Is er sprake van een buitenstedelijk gebied dan geldt als maximale 

ontheffingswaarde  53 dB (artikel 83.1 van de Wgh).  

 

De planlocatie ligt binnen de bebouwde kom van Ursem en die situatie zal in de toekomst zo blijven. 

Voor het plan is er daarom sprake van een binnenstedelijke situatie en daarmee is voor de nieuwe 

woning een maximale ontheffingswaarde van 63 dB van toepassing. 

 

De voor het plan geldende geluidscriteria zijn weergegeven in tabel 2.2.  

 

Weg Voorkeursgrenswaarde in dB Maximale ontheffingswaarde in dB 

Mijzerdijk 48 63 

Tabel 2.2: Overzicht geluidscriteria wegverkeer voor de nieuwe woning aan de Walingsdijk 16A in Ursem 

 

 

Bij het verlenen van ontheffing voor een hogere grenswaarde door de gemeente Koggenland wordt de 

systematiek van de Wgh gevolgd.  

 

Gevolgen elders 

Van zogenaamde gevolgen elders is sprake als bij een woning of andere geluidsgevoelige bestemming 

buiten het onderzoeksgebied, de geluidsbelasting ten gevolge van het plan van studie toeneemt met 2 

dB of meer ten opzichte van de referentiesituatie. Deze referentiesituatie is in de meeste gevallen de 

autonome situatie (de toekomstige situatie zonder planontwikkeling). Indien sprake is van een 

geluidstoename van 2 dB of meer dan dient bevoegd gezag de toepassing van (geluidsbeperkende) 

maatregelen te overwegen. 

 

In dit onderzoek zijn de mogelijke gevolgen elders van de realisatie van het bedrijventerrein aan De Leet 

beschouwd en beoordeeld.  

 

Goede ruimtelijke ordening 

Voor de 30 km/uur-wegen, waarbij de geluidsbelasting niet wordt getoetst aan wettelijke normen, wordt 

onderzocht en beoordeeld of de te verwachten geluidsbelasting zal voldoen aan de voorwaarden voor 

een goede ruimtelijke ordening. In dit onderzoek is dit het geval voor het geluid vanaf de Wallingsdijk. 

 

Bij de beoordeling daarvan is in dit onderzoek aangesloten op de geluidsclassificatie volgens de 

methode Miedema. Hierin is een beoordeling van het leefklimaat opgenomen waarbij wordt gewerkt 

met een Milieu Kwaliteits Maat (MKM). Deze MKM is gebaseerd op de classificatie van de berekende 

gecumuleerde geluidsbelasting
1
.   

 

De beoordeling van het verkregen gecumuleerde geluidsniveau gaat volgens de in tabel 2.3 opgenomen 

classificatie. 

 

 

 

                                                                 
1 De Methode Miedema is oorspronkelijk gebaseerd op geluidswaarden Letmaal. In dit onderzoek is de klasse indeling ongecorrigeerd 

overgenomen voor de Lden. 
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Gecumuleerde geluidsbelasting (Lden) Classificering milieukwaliteit 

< 51 dB Goed 

51 - 55 dB Redelijk 

56 - 60 dB  Matig 

61 - 65 dB Tamelijk slecht 

66 - 70 dB Slecht 

> 70 dB Zeer slecht 

Tabel 2.3: Kwaliteitsniveau geluidsclassificatie (methode Miedema) 

 

 

De beoordeling vindt plaats op basis van de totale, gecumuleerde geluidsbelasting, zonder toepassing 

van correctie(s) op de berekende waarde. Bij een geluidsbelasting tot en met 55 dB is er sprake van een 

redelijke tot goede milieukwaliteit. Gesteld kan worden dat bij het realiseren van nieuwe 

geluidsgevoelige bestemmingen (woningen, scholen, etc.) binnen deze geluidsklasse sprake is van een 

acceptabel woon- en leefklimaat en daarmee sprake van goede ruimtelijke ordening. 

 

Geluidsbeperkende maatregelen 

Bij geconstateerde overschrijding van de geluidsnormen (of de streefwaarden) dient het akoestisch 

onderzoek tevens in te gaan op de mogelijkheden en effecten van geluidsbeperkende maatregelen. 

Hierbij geldt de volgende prioriteitsvolgorde:  

� bronmaatregelen, zoals verkeers- en wegdekmaatregelen; 

� overdrachtsmaatregelen, zoals het vergroten van de afstand tussen de gevoelige bestemming en 

de weg, schermen en wallen; 

� ontvangermaatregelen, zoals toepassing van ‘dove gevels’. Dit zijn gevels zonder te openen delen 

die grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte; 

� het aanvragen van ontheffing (in combinatie met geluidwering gevels). 

 

Zoals eerder al beschreven is de laatste optie niet aan de orde langs 30 km/uur-wegen. Omdat 30 

km/uur-wegen niet gezoneerd zijn is er geen juridische basis voor het verlenen van ontheffing. 

 

Dove gevel(s) 

Onder een dove gevel wordt verstaan: 

� een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 

bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting 

van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede 

� een bouwkundig constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn of waarin alleen bij 

uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 

De geluidsbelasting op een dove gevel hoeft niet te worden getoetst aan de wettelijke normen. Wel moet 

een dove gevel voorzien in voldoende geluidwering om te kunnen voldoen aan het in het Bouwbesluit 

2012 gestelde maximale binnenniveau. 

 

Het toepassen van één (of meerdere) dove gevels of geveldelen in een geluidsgevoelig gebouw kan in 

sommige gevallen oplossing bieden om het gebouw op de beoogde locatie te kunnen realiseren. Bij de 

afweging om al dan niet een dove gevel toe te passen dient rekening te worden gehouden met de 

verminderde gebruiksmogelijkheden en de invloed daarvan op het woon- en leefgenot. 
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Maximale geluidsbelasting binnen de bestemming 

In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld ten aanzien van de maximaal toegestane geluidsniveaus binnen 

woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen. De (geluidsbelaste) gevels moeten voldoende 

geluidsisolerend werken om hieraan te kunnen voldoen. In het Bouwbesluit 2012 is gesteld dat de 

karakteristieke gevelwering van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen minimaal 20 dB moet bedragen. 

Voor de maximale binnenwaarde van verblijfsgebieden in gebouwen geldt de norm van 33 dB. De 

gevelbelasting (geluidsbelasting buiten op de gevel) en de karakteristieke gevelwering (geluidsisolatie 

van de gevel) bepalen samen de binnenwaarde.  

 

Om de binnenwaarde te kunnen bepalen moet de geluidsbelasting op de gevel(s) dus altijd bekend zijn. 

Bij wegverkeerslawaai dient daarbij te worden uitgegaan van de totale geluidsbelasting (de belasting ten 

gevolge van alle aanwezige wegen samen), zonder toepassing van de correctie volgens artikel 110g van 

de Wgh; de zogenaamde gecumuleerde geluidsbelasting van het wegverkeer.  

 

Gesteld kan worden dat bij een totale geluidsbelasting hoger dan 53 dB (grenswaarde is 20+33) er nader 

onderzoek naar de geluidwering van de gevels nodig is. 
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3 Uitgangspunten 
 

De bij het onderzoek gehanteerde uitgangspunten zijn in dit hoofdstuk beschreven.  

 

 

3.1 Rekenmethodiek 

Het akoestisch onderzoek heeft betrekking op wegverkeer. Het onderzoek is gebaseerd op 

Standaardrekenmethode II uit het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De berekeningen 

zijn uitgevoerd met het programma GeoMilieu versie 5.21. Een overzicht van de in het rekenmodel 

(uitsnede) opgenomen (relevante) items is gepresenteerd in bijlage 1 van dit rapport. 

 

Artikel 3.4 van het RMG2012 (wegverkeer) 

In artikel 110g van de Wgh is bepaald dat er voor toetsing aan de normen een correctie op de berekende 

geluidbelasting mag worden toegepast voor het in de toekomst stiller worden van het wagenpark. De 

hoogte van de correctie is vastgelegd in artikel 3.4 van het RMG2012. Op de geluidsbelasting is een 

correctie toegepast van -5 dB voor wegen met een representatieve snelheid van minder dan 70 km/uur 

en -2 dB voor de overige wegen.  

 

Op de Walingsdijk geldt ter plaatse van de planlocatie een wettelijke maximum snelheid van 30 km/uur. 

Omdat de geluidsbelasting van deze weg wordt beoordeeld in het kader van goede ruimtelijke ordening 

is hierbij geen correctie toegepast.  

 

Op De Leet geldt een maximum snelheid van 50 km/uur. Daarmee is voor deze weg een correctie van -5 

dB van toepassing. Op de Mijzerdijk geldt een wettelijke maximum snelheid van 60 km/uur. Daarmee is 

ook voor deze weg een correctie van -5 dB van toepassing.  

 

Op 20 mei 2014 is het RMG2012 gewijzigd (Staatscourant jaargang 2014, nr. 10330). De belangrijkste 

wijziging betreft de aanpassing van artikel 3.4 waarbij er een tijdelijke verruiming van de aftrek bij 

geluidberekeningen voor wegen met een maximum snelheid van 70 km/u of meer is ingevoerd. Voor 

deze wegen wijzigt de aftrek op basis van artikel 110g Wgh in: 

� 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is. 

� 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is. 

� 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting. 

De tijdelijke verruiming geldt tot de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet.  

 

Binnen dit onderzoek zijn geen wegen met een wettelijke maximum snelheid van 70 km/uur of meer 

beschouwd. De betreffende correctie is hier dan ook niet van toepassing. 

 

Artikel 3.5 van het RMG2012 (wegverkeer) 

Conform artikel 3.5 van het RMG2012 is er een aanpassing van de wegdekcorrectie van toepassing, 

vooruitlopend op de effecten van invoering van stillere banden en strengere geluidseisen aan 

wegvoertuigen. De correctie is van toepassing op wegen met een representatieve snelheid van 70 

km/uur of hoger en binnen dit onderzoek daarom niet van toepassing.   
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3.2 Verkeersgegevens 

3.2.1 Bron van de gegevens 

De verkeersgegevens van de Walingsdijk en De Leet zijn ontleend aan door de opdrachtgever 

aangeleverde verkeerstellingen. Deze tellingen zijn uitgevoerd in het jaar 2019. De telgegevens zijn voor 

het planjaar 2030 opgehoogde met een percentage van 1 procent per jaar voor de autonome groei van 

het verkeer. 

 

De verkeersintensiteit op de Mijzerdijk is ingeschat op basis van ervaringscijfers van soortgelijke wegen. 

Daarbij is uitgegaan van een worst case-aanname. Voor de Mijzerdijk is uitgegaan van een intensiteit van 

250 motorvoertuigen per etmaal met een aandeel van tien procent vrachtverkeer. 

 

Alle gehanteerde verkeersgegevens hebben betrekking op planjaar 2030, de situatie circa 10 jaar na nu. 

 

3.2.2 Gehanteerde verkeersgegevens 

In tabel 3.1 zijn de etmaalintensiteiten van de voor het onderzoek relevante wegen weergegeven. Het 

betreft de gegevens voor een gemiddelde weekdag. 

 

Weg Voorkeursgrenswaarde in dB 

De Leet, autonome situatie 2.452 

De Leet, plansituatie (maximaal) 3.122 

Ontsluitingsweg bedrijventerrein 414 

Walingsdijk 2.589 

Mijzerdijk 250 

Tabel 3.1: Overzicht verkeersintensiteiten in motorvoertuigen per etmaal, plansituatie 2030, gemiddelde weekdag 

 

 

De te verwachten verkeersintensiteit op De Leet, na realisatie van het plan is bepaald na berekening van 

de verkeersaantrekkende werking van het plangebied. Hierbij is uitgegaan van beschikbare kencijfers uit 

de publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' en de publicatie 381 'Toekomstbestendig 

parkeren' van het CROW
2
. Als uitgangspunten zijn gehanteerd: 

� maximaal 10.000 m2 bvo bedrijfsruimte; 

� ligging: gemeente Koggenland; 

� situering: Schil van het centrum (van Ursem). 

 

De berekening van de verkeersgeneratie van het nieuwe bedrijventerrein is uitgevoerd met de CROW-

rekentool. De bevindingen daarvan zijn gepresenteerd in bijlage 2 van dit rapport. 

 

Op basis van de resultaten is voor de verkeersaantrekkende werking van het plangebied aan De Leet in 

dit onderzoek uitgegaan van (maximaal) 670 autoritten per etmaal. Bij het vaststellen van de verwachte 

verkeerssituatie in de plansituatie is deze hoeveelheid verkeer opgeteld bij de beschikbare 

verkeersprognose (de autonome situatie) van De Leet (zie tabel 3.1). 

 

                                                                 
2 Het CROW is een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer 
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De gemiddelde verkeersaantrekkende werking van het terrein is bepaald op 414 autoritten per etmaal. 

Dit aantal is gehanteerd bij de berekening van de geluidsbelasting van de nieuwe ontsluitingsweg van 

het bedrijventerrein. 

 

Verdeling en samenstelling verkeer 

Naast de verkeersintensiteit is de verdeling en van het verkeer over de etmaalperioden (dag, avond en 

nacht) en de samenstelling van het verkeer (aandeel vrachtverkeer) van belang. De gegevens over de 

verkeersverdeling van de Mijzerdijk zijn gebaseerd op ervaringscijfers. De bij het onderzoek gehanteerde 

gegevens zijn weergegeven in de tabellen van figuur 3.1. 

 

    De Leet           Walingsdijk 

 

     Mijzerdijk  

 

Figuur 3.1: Overzicht met de verkeersverdeling, planjaar 2030 

 

 

Snelheid 

Bij de geluidsberekeningen is voor het verkeer op de betrokken wegen uitgegaan van de ter plaatse 

geldende wettelijke maximum snelheden. Op de Walingsdijk is uitgegaan van een snelheid van 30 

km/uur. Op De Leet is uitgegaan van een snelheid van 50 km/uur en op de Mijzerdijk is uitgegaan van de 

snelheid van 60 km/uur.  

 

 

3.3 Omgevingskenmerken 

Verkaveling 

De nieuwe woning aan de Walingsdijk wordt 'ondergebracht' in het bestaande bedrijfsgebouw. Voor de 

situering van dit gebouw en de overige, omliggende panden is uitgegaan van het BAG
3
. Verder is 

uitgegaan van de door de opdrachtgever aangeleverde plankaart (zie figuur 2.5).  

 

 

 

 

                                                                 
3 Basisregistraties Adressen en Gebouwen 
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Hoogteligging 

Het plangebied ligt ongeveer op NAP hoogte. Binnen het onderzoeksgebied zijn er relatief kleine 

hoogteverschillen aanwezig. Deze hebben voor het onderzoek geen relevante consequenties voor de 

geluidssituatie.  

 

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping 

De gevels van de binnen het onderzoeksgebied aanwezige en nieuwe bebouwing en andere objecten 

hebben een geluidsreflecterende werking. Reflecties, lucht- en bodemdemping zijn volgens de in het 

Reken- en Meetvoorschrift aangegeven wijze doorgerekend.  

 

Kruispunten en rotondes 

In de omgeving van het plangebied zijn geen met een verkeersregelinstallatie geregelde kruispunten 

en/of rotondes aanwezig. Een toeslag voor het optrekken en afremmen van verkeer is in deze situatie 

dan ook niet aan de orde. 

 

Wegdekverharding wegen 

Ten aanzien van de wegdekverharding is op alle wegen uitgegaan van een normale asfaltverharding 

(Dicht Asfaltbeton (DAB 0/16)). Bij akoestisch onderzoek geldt dit wegdektype als referentiewegdek 

(wegdek type W0).   

 

Toetspunten 

De geluidsberekeningen voor de nieuwe woning aan de Walingsdijk zijn uitgevoerd aan de hand van vier 

toetspunten (01 t/m 04) op de gevels van het pand. In figuur 3.2 is de situering van de toetspunten 

weergegeven.  Per toetspunt is rekening gehouden met de relevante toetshoogtes op de gevel. Het 

nieuwe woonhuis heeft maximaal twee bouwlagen met geluidsgevoelige ruimten. Daarom is uitgegaan 

van de toetshoogtes van 1,5 en 4,5 meter boven maaiveldniveau. Deze hoogtes zijn representatief voor 

respectievelijk de begane grond en eerste verdieping van de woning.  

 

De geluidsberekeningen voor de bepaling van de gevolgen elders in de omgeving van De Leet zijn 

uitgevoerd aan de hand van zeven toetspunten op de gevels van een vijftal bestaande woningen en een 

kerkgebouw. In figuur 3.3 is de situering van deze toetspunten weergegeven. In tabel 3.2 is een overzicht 

van de toetspunten en adressen weergegeven. 

 

Toetspunt Adres Oriëntatie 

101 De Leet 3 Zuidgevel 

102 De Leet 5 Zuidgevel 

103 De Leet 5 Oostgevel 

104 Haverkampstraat 25 Noordgevel 

105 De Leet 2 Noordgevel 

106 Kerkpad 4 Noordgevel (kerkgebouw) 

107 Noorddijkerweg 54 Noordgevel 

Tabel 3.2: Adressen per toetspunt 

 

 

Voor elk van deze toetspunten zijn de geluidseffecten bepaald voor een toetshoogte van 4,0 meter 

boven maaiveldniveau. 
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Figuur 3.2: Situering toetspunten Walingsdijk 16A

 

Figuur 3.3: Situering toetspunten omgeving De Leet
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4 Resultaten 
 

Op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven uitgangspunten zijn de geluidsberekeningen voor het 

wegverkeer uitgevoerd. De berekeningen zijn in alle gevallen gericht op het planjaar 2030. In dit 

hoofdstuk zijn de resultaten per geluidsbron beschreven.   

 

In bijlage 3 van dit rapport zijn de berekeningsresultaten uit het geluidsmodel opgenomen voor alle 

beschouwde situaties.  

 

 

4.1 Mijzerdijk 

De ten gevolge van het verkeer op de Mijzerdijk te verwachten geluidsbelasting op de gevels van de 

nieuwe woning is weergegeven in tabel 4.1. Daar waar de geluidsbelasting voldoet aan de norm is deze 

groen gearceerd. Een eventuele overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is geel gearceerd. Een 

eventuele overschrijding van de maximale (ontheffings)waarde van 63 dB is rood gearceerd. 

 

Toetspunt Toetshoogte [m] Geluidsbelasting Lden [dB] 

01_A 1,5 <30 

01_B 4,5 <30 

02_A 1,5 34 

02_B 4,5 36 

03_A 1,5 37 

03_B 4,5 39 

04_A 1,5 41 

04_B 4,5 42 

Tabel 4.1: Geluidsbelasting ten gevolge van de Mijzerdijk, inclusief correctie artikel 110g Wgh 

 

 

Uit tabel 4.1 volgt dat te gevolge van Mijzerdijk geen sprake is van normoverschrijding. Onderzoek naar 

c.q. het treffen van geluidsbeperkende maatregelen is voor deze situatie daarom niet nodig. 
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4.2 Walingsdijk 16A 

De ten gevolge van het verkeer op de Walingsdijk te verwachten geluidsbelasting op de gevels van de 

nieuwe woning van het plan is weergegeven in tabel 4.2. Omdat de Walingsdijk een 30 km/uur-weg is, is 

op de resultaten geen correctie toegepast. 

 

Toetspunt Toetshoogte [m] Geluidsbelasting Lden [dB] 

01_A 1,5 53 

01_B 4,5 54 

02_A 1,5 40 

02_B 4,5 44 

03_A 1,5 37 

03_B 4,5 41 

04_A 1,5 31 

04_B 4,5 32 

Tabel 4.2: Geluidsbelasting ten gevolge van de Walingsdijk, exclusief correctie artikel 110g Wgh 

 

 

Uit de resultaten volgt dat de te verwachten geluidsbelasting bij geen van de toetspunten op de gevels 

van de woning hoger is dan 55 dB. De geluidssituatie op de zij- en achtergevel van de woning valt in de 

MKM-klasse 'goed' en de geluidsbelasting op de voorzijde van de woning in de klasse 'redelijk'. Daarmee 

voldoet het plan vanuit het oogpunt van geluid aan de voorwaarden voor een acceptabel woon- en 

leefklimaat. Met het plan is sprake van goede ruimtelijke ordening. Het treffen van geluidsbeperkende 

maatregelen is voor deze situatie niet nodig.  

 

De totale, ongecorrigeerde geluidsbelasting op de noordgevel van de nieuwe woning is maximaal 54 dB. 

Met de verbouwing van het pand tot woning zal voldoende geluidwering van de gevels worden 

gerealiseerd en worden voldaan aan de eisen die het Bouwbesluit daaraan stelt.  

 

Resumé 

Ten gevolge van het verkeer op de voor de Wgh gezoneerde Mijzerdijk wordt voldaan aan de wettelijke 

norm. Ten gevolge van het verkeer op de Walingsdijk voldoet de geluidsbelasting aan de voorwaarden 

voor een acceptabel woon- en leefklimaat. Voor realisatie van het plan is nader onderzoek naar c.q. het 

treffen van geluidsbeperkende maatregelen niet nodig. Vanuit het aspect geluid kan de nieuwe woning 

volgens plan worden gerealiseerd. 

 

 

  



 

Plan Walingsdijk 16 in Ursem en bedrijfsverplaatsing, Akoestisch onderzoek wegverkeer 17 

 

4.3 De Leet 

Gevolgen elders 

Voor het vaststellen van de eventuele gevolgen elders van de inrichting van het nieuwe bedrijventerrein 

aan De Leet is de geluidsbelasting van de autonome situatie en plansituatie bepaald bij zes 

maatgevende woningen in de omgeving van het plangebied. De geluidsbelasting is bepaald ten gevolge 

van het verkeer op De Leet. Bij de plansituatie is uitgegaan van de verwachte maximale 

verkeerstoename als gevolg van het plan. 

 

In tabel 4.3 is de te verwachten geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op De Leet weergegeven.  

 

Toetspunt Toetshoogte [m] 
Geluidsbelasting Lden [dB] 

Autonome situatie 

Geluidsbelasting Lden [dB] 

Plansituatie 
Verschil [dB] 

01_A 4,0 49,04 50,08 +1,04 

01_B 4,0 48,82 49,86 +1,04 

02_A 4,0 47,33 48,38 +1,05 

02_B 4,0 46,26 47,31 +1,05 

03_A 4,0 47,71 48,76 +1,05 

03_B 4,0 44,97 46,02 +1,05 

04_A 4,0 41,38 42,43 +1,05 

Tabel 4.3: Geluidsbelasting ten gevolge van de De Leet, inclusief correctie artikel 110g Wgh 

 

 

Uit de resultaten volgt dat de geluidsbelasting bij de omliggende woningen van het plangebied aan De 

Leet naar verwachting zal toenemen met maximaal 1,05 dB. Daarmee is met het plan geen sprake van 

gevolgen elders. De geluidstoename blijft beperkt tot (afgerond) 1 dB en dat is een voor de mens niet 

waarneembaar geluidsverschil.  

 

De verwachte (maximale) geluidstoename in de omgeving van het plan is acceptabel. Er is geen 

aanleiding om te voorzien in (compenserende) geluidsbeperkende maatregelen. 

 

Ontsluitingsweg bedrijventerrein 

Hoewel de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein geen wettelijk gezoneerde weg zal zijn, is de 

verwachte geluidsbelasting van deze weg op de nabijgelegen woningen van De Leet 5 en de 

Haverkampweg 25 bepaald. Daarbij is uitgegaan van de verwachte gemiddelde verkeersaantrekkende 

werking van het terrein. 

 

In tabel 4.4 zijn de resultaten van de geluidsberekening weergegeven. Op de weergegeven waarden is 

geen correctie (aftrek) toegepast. 

 

Toetspunt Adres Oriëntatie Toetshoogte [m] Geluidsbelasting Lden [dB] 

103 De Leet 5 Oostgevel 4,0 42 

104 Haverkampweg 25 Noordgevel 4,0 39 

Tabel 4.4: Geluidsbelasting ten gevolge van de nieuwe ontsluitingsweg bedrijventerrein, zonder correctie(s) 
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Uit tabel 4.4 volgt dat het verkeer op de nieuwe ontsluitingsweg niet leidt tot een te hoge 

geluidsbelasting bij de woningen in de omgeving. Ook langs deze nieuwe weg hoeft niet te worden 

voorzien in de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen. Vanuit het aspect geluid kan het plan 

zonder aanpassingen worden gerealiseerd. 

 

Resumé 

De inrichting van het bedrijventerrein aan De Leet in Ursem leidt bij de woningen in de omgeving niet tot 

een geluidstoename van 2 dB of meer. Er is daarmee geen sprake van gevolgen elders van het plan. 

Daarnaast overschrijdt te verwachten geluidsbelasting op de woningen in de omgeving ten gevolge van 

het verkeer op de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein de normen/grenswaarden niet. 

Hiermee is er voor het plan geen noodzaak tot het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen. 

Vanuit het aspect geluid kan het plan zonder aanpassingen worden gerealiseerd. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 

Voor de plannen voor het verplaatsen van installatiebedrijf Witte BV van de Walingsdijk 16 in Ursem naar 

een nieuw bedrijventerrein aan De Leet dient een ruimtelijke procedure te worden doorlopen. Voor het 

plan wordt een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Ten behoeve hiervan is akoestisch onderzoek 

uitgevoerd. 

 

De in het plan opgenomen nieuwe woning in het bestaande bedrijfspand aan de Walingsdijk is volgens 

de Wet geluidhinder (Wgh) een geluidsgevoelige bestemming. De te verwachten geluidsbelasting ten 

gevolge van de gezoneerde Mijzerdijk op de gevels van deze woning is daarom bepaald en getoetst aan 

de wettelijke normen. De geluidsbelasting ten gevolge van de 30 km/uur-weg Walingsdijk is beoordeeld 

in het kader van goede ruimtelijke ordening. 

 

Verder heeft het plan voor de inrichting van het bedrijventerrein aan De Leet gevolgen voor de 

verkeersstromen op de omliggende wegen. De consequenties daarvan voor de geluidssituatie van de 

nabijgelegen woningen zijn inzichtelijk gemaakt en beoordeeld op de zogenaamde 'gevolgen elders'. 

 

Uit het onderzoek volgt dat de te verwachten geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woning in het 

pand aan de Walingsdijk 16A in Ursem de wettelijke norm en grenswaarde(n) niet overschrijdt. De 

maximale geluidsbelasting ten gevolge van de Mijzerdijk is 42 dB. Ten gevolge van het verkeer op deze 

voor de Wgh gezoneerde weg wordt daarmee voldaan aan de wettelijke norm. De geluidsbelasting ten 

gevolge van de Walingsdijk is (ongecorrigeerd) 54 dB. Daarmee voldoet de geluidsbelasting van deze weg 

aan de voorwaarden voor een acceptabel woon- en leefklimaat.  

 

Voor realisatie van het plan is nader onderzoek naar c.q. het treffen van geluidsbeperkende maatregelen 

niet nodig. Vanuit het aspect geluid kan de nieuwe woning volgens plan worden gerealiseerd. 

 

 

Uit het onderzoek volgt verder dat bij de woningen in de omgeving van De Leet ten gevolge van het plan 

geen sprake zal zijn van zogenaamde gevolgen elders. De geluidsbelasting neemt niet toe met 2 dB of 

meer als gevolg van het plan. In de worst case-situatie is de maximale geluidstoename 1 dB en dat is 

voor het menselijk gehoor niet waarneembaar. 

 

De te verwachten geluidsbelasting van het verkeer op nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein is 

acceptabel en overschrijdt geen normen of grenswaarden. Voor het plan is er dan ook geen noodzaak 

tot het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen. Vanuit het aspect geluid kan het plan zonder 

aanpassingen worden gerealiseerd. 
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Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N))

Mijzerdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60
weg Walingsdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30
weg Walingsdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30
weg Walingsdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30
weg Walingsdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  30  30  30

weg Noorddijkerweg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- --
weg De Leet      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  50  50  50
weg Noorddijkerweg      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- --
weg De Leet      0,00 -- Relatief Intensiteit False  1,5   0 W0 -- -- --
weg Inprikker De Leet      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a  35  35  35

weg Walingsdijk      0,00 -- Relatief Verdeling False  1,5   0 W0  60  60  60

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A))

--  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60
weg --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30
weg --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30
weg --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30
weg --  30  30  30 --  30  30  30 --  30  30

weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg --  50  50  50 --  50  50  50 --  50  50
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg --  35  35  35 --  35  35  35 --  35  35

weg --  60  60  60 --  60  60  60 --  60  60

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D)

 60 --    250,00   6,70   3,30   0,80 -- -- -- -- --  90,00
weg  30 --   2589,00   6,89   2,85   0,74 -- -- -- -- --  87,98
weg  30 --   2589,00   6,89   2,85   0,74 -- -- -- -- --  87,98
weg  30 --   2589,00   6,89   2,85   0,74 -- -- -- -- --  87,98
weg  30 --   2589,00   6,89   2,85   0,74 -- -- -- -- --  87,98

weg -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg  50 --   3122,00   6,80   3,10   0,80 -- -- -- -- --  86,24
weg -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- --      0,00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg  35 --    414,00   6,80   3,10   0,80 -- -- -- -- --  86,24

weg  60 --   2589,00   6,89   2,85   0,74 -- -- -- -- --  87,98

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A)

 90,00  90,00 --   5,00   5,00   5,00 --   5,00   5,00   5,00 -- -- --
weg  91,87  88,41 --  10,81   7,32  10,87 --   1,22   0,81   0,72 -- -- --
weg  91,87  88,41 --  10,81   7,32  10,87 --   1,22   0,81   0,72 -- -- --
weg  91,87  88,41 --  10,81   7,32  10,87 --   1,22   0,81   0,72 -- -- --
weg  91,87  88,41 --  10,81   7,32  10,87 --   1,22   0,81   0,72 -- -- --

weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg  90,85  77,72 --  11,07   7,75  18,65 --   2,69   1,41   3,63 -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg  90,85  77,72 --  11,07   7,75  18,65 --   2,69   1,41   3,63 -- -- --

weg  91,87  88,41 --  10,81   7,32  10,87 --   1,22   0,81   0,72 -- -- --

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N)

-- --     15,08      7,42      1,80 --      0,84      0,41      0,10 --      0,84      0,41      0,10
weg -- --    156,94     67,79     16,94 --     19,28      5,40      2,08 --      2,18      0,60      0,14
weg -- --    156,94     67,79     16,94 --     19,28      5,40      2,08 --      2,18      0,60      0,14
weg -- --    156,94     67,79     16,94 --     19,28      5,40      2,08 --      2,18      0,60      0,14
weg -- --    156,94     67,79     16,94 --     19,28      5,40      2,08 --      2,18      0,60      0,14

weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- --    183,08     87,93     19,41 --     23,50      7,50      4,66 --      5,71      1,36      0,91
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- --     24,28     11,66      2,57 --      3,12      0,99      0,62 --      0,76      0,18      0,12

weg -- --    156,94     67,79     16,94 --     19,28      5,40      2,08 --      2,18      0,60      0,14

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125

--   68,76   76,81   83,05   88,75   94,35   90,79   84,02   74,28   65,68   73,73
weg --   80,16   84,83   95,02   93,85   98,85   96,48   89,97   85,65   75,30   79,76
weg --   80,16   84,83   95,02   93,85   98,85   96,48   89,97   85,65   75,30   79,76
weg --   80,16   84,83   95,02   93,85   98,85   96,48   89,97   85,65   75,30   79,76
weg --   80,16   84,83   95,02   93,85   98,85   96,48   89,97   85,65   75,30   79,76

weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg --   80,19   87,90   95,20   98,47  103,87  100,68   94,00   85,71   75,76   83,32
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg --   79,70   85,86   94,23   91,59   94,49   88,19   83,17   78,77   75,16   81,09

weg --   78,53   87,39   93,72   98,34  104,39  100,96   94,21   84,59   73,94   82,59

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

  79,98   85,68   91,28   87,72   80,94   71,21   59,53   67,58   73,82   79,52   85,12
weg   89,60   89,46   94,64   92,05   85,49   80,40   70,35   74,94   85,15   83,94   89,05
weg   89,60   89,46   94,64   92,05   85,49   80,40   70,35   74,94   85,15   83,94   89,05
weg   89,60   89,46   94,64   92,05   85,49   80,40   70,35   74,94   85,15   83,94   89,05
weg   89,60   89,46   94,64   92,05   85,49   80,40   70,35   74,94   85,15   83,94   89,05

weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg   90,35   94,23  100,14   96,86   90,14   81,28   72,16   80,13   87,69   90,12   94,99
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg   89,19   87,33   90,60   84,12   79,03   73,90   71,86   78,21   86,89   83,22   85,81

weg   88,72   93,92  100,40   96,90   90,12   80,13   68,66   77,58   83,89   88,47   94,65

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k

  81,56   74,79   65,05 -- -- -- -- -- -- --
weg   86,66   80,14   75,75 -- -- -- -- -- -- --
weg   86,66   80,14   75,75 -- -- -- -- -- -- --
weg   86,66   80,14   75,75 -- -- -- -- -- -- --
weg   86,66   80,14   75,75 -- -- -- -- -- -- --

weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg   91,97   85,34   77,75 -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
weg   79,79   74,83   71,21 -- -- -- -- -- -- --

weg   91,22   84,47   74,80 -- -- -- -- -- -- --

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (P4) 8k

--
weg --
weg --
weg --
weg --

weg --
weg --
weg --
weg --
weg --

weg --

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 toetspunt Walingsdijk 16A      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
02 toetspunt Walingsdijk 16A      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
03 toetspunt Walingsdijk 16A      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
04 toetspunt Walingsdijk 16A      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
101 De Leet 3      0,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja

102 De Leet 5      0,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja
103 De Leet 5      0,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja
104 Haverkampstraat 25      0,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja
105 De Leet 2      0,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja
106 Kerkpad 4      0,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja

107 Noorddijkerweg 54      0,00 Relatief      4,00 -- -- -- -- -- Ja

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

overig verharding 0,00
regionale verharding 0,00
lokale weg verharding 0,00
overig verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
overig verharding 0,00

lokale weg verharding 0,00
straat|ove verharding 0,00
overig verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat|ove verharding 0,00
lokale weg verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00

regionale verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00
overig verharding 0,00
straat verharding 0,00

lokale weg verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
lokale weg verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00

overig verharding 0,00
straat verharding 0,00
lokale weg verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
overig verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
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Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

lokale weg verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
overig verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
overig verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00

regionale verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00
lokale weg verharding 0,00
regionale verharding 0,00

straat|ove verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
overig verharding 0,00
straat verharding 0,00

regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00
straat verharding 0,00
regionale verharding 0,00
straat verharding 0,00

straat verharding 0,00
lokale weg verharding 0,00
straat|ove verharding 0,00
straat verharding 0,00
lokale weg verharding 0,00

regionale verharding 0,00
Ursemmerva water 0,00
water water 0,00
Ursemmerva water 0,00
Ursemmerva water 0,00

water water 0,00
water water 0,00
Schermerri water 0,00
water water 0,00
water water 0,00

water water 0,00
water water 0,00
water water 0,00
water water 0,00
bodem verharding 0,00

weg Inprikker De Leet -- 4,00m (L/R) 0,00
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Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend

gebouw     3,23     -2,34 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw De Leet     3,83     -1,66 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw De Leet     3,83     -1,66 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Noorddijkerweg     4,50     -1,86 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Noorddijkerweg     6,19     -1,67 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw     3,04     -1,76 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw De Leet     5,76     -1,93 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw De Leet     4,98     -1,84 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Noorddijkerweg     4,18     -0,24 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     1,66      0,53 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw     4,63     -1,83 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     3,04     -1,76 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Noorddijkerweg     5,60     -2,40 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     2,56     -1,91 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     2,02     -1,48 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw     2,02     -1,48 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,73      0,35 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,73      0,35 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,33      1,17 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     5,54      0,79 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Drechterlandsedijk     4,26     -0,94 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Drechterlandsedijk     4,26     -0,94 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     3,24     -2,19 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     5,18     -2,19 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     4,26     -0,94 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Drechterlandsedijk     3,93     -0,88 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     3,27     -0,23 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     5,25      0,00 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     9,15     -1,89 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Kerkpad     9,07     -1,08 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Leeuwerik     6,25     -2,26 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Reigerlaan     6,58     -1,97 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Reigerlaan     6,79     -2,27 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Reigerlaan     6,58     -1,97 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Reigerlaan     6,58     -1,97 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Reigerlaan     6,58     -1,97 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw GabriÃ«lstraat     5,73     -2,09 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Noorddijkerweg     3,94     -1,83 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Reigerlaan     6,22     -2,17 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Reigerlaan     6,22     -2,17 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Walingsdijk     4,58      0,28 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Reigerlaan     6,22     -2,17 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Reigerlaan     6,22     -2,17 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,58      0,28 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Ruijtersstraat     5,03     -1,95 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Ruijtersstraat     5,96     -1,86 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     7,47     -1,15 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     5,25      0,00 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     5,55     -0,87 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,46      0,24 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Walingsdijk     4,46      0,24 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,46      0,24 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,89      0,19 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     5,47      0,30 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     3,53     -2,33 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Drechterlandsedijk     4,54     -0,22 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     4,54     -0,22 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Mijzerdijk     2,35      1,92 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw GabriÃ«lstraat     1,67     -1,29 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Haverkampstraat     2,78     -0,18 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw     2,54      0,57 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     5,47      0,30 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
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Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Geomilieu V5.21



Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend

gebouw Drechterlandsedijk     4,54     -0,22 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     6,68     -1,16 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     3,93     -1,65 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,66     -2,18 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Noorddijkerweg     7,72     -1,38 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Walingsdijk     4,84     -1,36 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     3,54     -1,36 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,38      0,29 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     4,73      0,35 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     3,98     -1,65 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw Walingsdijk     4,47     -0,52 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     2,84     -0,98 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,84     -0,41 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     3,07     -0,87 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     3,53     -2,33 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw De Leet     4,30     -1,96 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Haverkampstraat     1,71      0,94 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw GabriÃ«lstraat     1,67     -1,29 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw GabriÃ«lstraat     1,67     -1,29 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw GabriÃ«lstraat     1,67     -1,29 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw GabriÃ«lstraat     1,67     -1,29 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw GabriÃ«lstraat     1,67     -1,29 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw GabriÃ«lstraat     1,67     -1,29 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     4,80      0,14 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw     1,66      0,53 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False

gebouw     4,80      0,14 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
gebouw Walingsdijk     5,25      0,00 Eigen waarde    0    0   0 0 dB False
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Items geluidsmodelAkoestisch onderzoek

Model: Items
Walingsdijk - Ursem

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage 2:  
 

Berekening verkeersgeneratie 
 



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

voorziening: werken
bedrijf arbeidsext./ bezoekersext. (loods, opslag, transp.)

Functieprofiel

grootte 10000 m2 bvo

gemeente Koggenland

ligging schil centrum

Mobiliteitsprofiel - op basis defaultwaarden

autogebruik klanten/bezoekers n.v.t. %

autobezetting klanten/bezoekers n.v.t. pers/auto

autogebruik werknemers n.v.t. %

autobezetting werknemers n.v.t. pers/auto

% bezoekers maatgevende maand 9 %

% bezoekers maatgevende openingsdag 19 %

% bezoekers maatgevend uur 18 %

verblijftijd bezoekers 30 min

Resultaat - Verkeersgeneratie

gemiddelde weekdag 414 mvt/etmaal   +/- 28%1

gemiddelde openingsdag 483 mvt/etmaal   +/- 28%2

maatgevende openingsdag (gemiddelde maand) 568 mvt/etmaal   +/- 28% (dinsdag of donderdag)3

maatgevende openingsdag (maatgevende maand) 670 mvt/etmaal   +/- 28% (dinsdag of donderdag / maart of november)4

Resultaat - Parkeren

obv mobiliteitsprofiel, minimaal 86 parkeerplaatsen

obv mobiliteitsprofiel, maximaal 154 parkeerplaatsen

28-01-2020 (c) 2013 Stichting CROW blz 1 / 2



Rekentool Verkeersgeneratie & Parkeren

Toelichting
1 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen maandag tot en met zondag. De weekdag(etmaal)

of gemiddelde weekdag is (dus) een dag die overeenkomt met het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zondag. Deze
definitie wijkt in de verkeerskunde af van de gangbare definitie, die ‘gewone dag van de week, geen zondag’ luidt.  Als bij de
uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend
zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

2 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de dagen dat de voorziening in gangbare situaties geopend
is. Voor detailhandelfuncties gaat het meestal om het gemiddelde van de dagen maandag tot en met zaterdag. Voor
voorzieningen zoals apotheken of huisartsen en dergelijke (en de `gangbare werkfuncties`) gaat het meestal om het gemiddelde
van de dagen maandag tot en met vrijdag. Voor woonfuncties is de gemiddelde openingsdag gelijk aan de gemiddelde
weekdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie
geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

3 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week (voor een gemiddelde
maand). Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.` staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en
locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

4 Gemiddelde intensiteit in motorvoertuigbewegingen per etmaal voor de maatgevende dag van de week voor een maatgevende
maand. Voor detailhandelsfuncties gaat het meestal om de zaterdag. Voor de `gangbare woonfuncties` gaat het om een
gemiddelde werkdag.   Als voor de maatgevende maand `gemiddeld` staat vermeld betekent dit dat er geen maatgevende
maand bekend is of de gemiddelde maand en maatgevende maand nagenoeg overeenkomen.  Als bij de uitkomstem `n.v.t.`
staat vermeld betekent dit dat voor de aangegeven combinatie van functie en locatie geen kencijfers bekend zijn en/of dat de
combinatie niet of nauwelijks voorkomt.

Achtergrond
De kengetallen in de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ en in deze rekentool zijn een hulpmiddel om
verkeers- en vervoeraspecten op een eenvoudige wijze inzichtelijk te maken in een proces van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens
kunnen deze tijdig in het ruimtelijke ordeningsproces geïntegreerd worden.

Hoewel de kengetallen afkomstig zijn uit praktijksituaties, uit literatuur afkomstige gegevens en/of onderbouwde bewerkingen hiervan
(het principe van ‘best practice’) blijft het een instrument/hulpmiddel in ontwikkeling. Er kan en mag van de aangegeven waarden
en/of uitkomsten worden afgeweken. Zo dient een gebruiker bijvoorbeeld altijd zelf na te gaan of er geen meer recente studies,
gegevens of bronnen te verkrijgen zijn die het afwijken van de kengetallen noodzakelijk maken. Ook bekende invloeden van lokale
omstandigheden kunnen dat noodzakelijk maken. Aan de andere kant wordt aangeraden alleen af te wijken als hiervoor een
(gedegen) onderbouwing aanwezig is.

Berekeningen worden gemaakt aan de hand van de kengetallen uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en
verkeersgeneratie’. Door het bieden van keuzes voor enige aanvullende mogelijkheden in de berekeningen (zoals bijvoorbeeld het
corrigeren voor een ligging in een gemeente met een bepaalde stedelijkheidsgraad of het variëren met de mate van autogebruik van
klanten/bezoekers of van werknemers van een voorziening) kunnen afwijkende uitkomsten ontstaan. Ook door het rekenen met
wel/niet afgerond achterliggend datamateriaal kunnen geringe afwijkingen optreden ten opzichte van CROW-publicatie 317.

disclaimer: Hoewel zorgvuldigheid in acht is en wordt genomen bij het samenstellen en onderhouden van  de rekentool
verkeersgeneratie & parkeren en daarbij gebruik wordt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan CROW
niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De informatie uit de rekentool is
bedoeld ter informatie en als hulpmiddel. De informatie is met nadruk niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien
u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.
Dit geldt zowel voor (gevolgen van) eventuele onvolkomenheden van de rekentool zelf als voor informatie die via de
rekentool wordt verstrekt of verzonden. CROW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
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Bijlage 3:  
 

Resultaten geluidsmodel 
 



MijzerdijkAkoestisch onderzoek

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mijzerdijk
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 16,32 13,24 7,09 16,95
01_B 4,50 22,30 19,22 13,07 22,93
02_A 1,50 33,87 30,79 24,64 34,50
02_B 4,50 35,73 32,65 26,50 36,36
03_A 1,50 36,45 33,37 27,22 37,08

03_B 4,50 38,01 34,94 28,78 38,65
04_A 1,50 40,32 37,24 31,09 40,95
04_B 4,50 41,65 38,57 32,42 42,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21



WalingsdijkAkoestisch onderzoek
exclusief correctie(s)

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Walingsdijk
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A 1,50 53,34 48,82 43,51 53,48
01_B 4,50 53,93 49,41 44,10 54,07
02_A 1,50 40,32 35,79 30,49 40,46
02_B 4,50 43,55 39,00 33,72 43,68
03_A 1,50 36,68 32,18 26,86 36,83

03_B 4,50 40,72 36,27 30,91 40,88
04_A 1,50 30,76 26,57 20,98 30,98
04_B 4,50 31,88 27,62 22,08 32,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21



De LeetAkoestisch onderzoek
Autonome situatie

Rapport: Resultatentabel
Model: referentiesituatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Leet
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

101_A 4,00 48,36 44,52 39,67 49,04
102_A 4,00 48,14 44,30 39,45 48,82
103_A 4,00 46,66 42,82 37,95 47,33
104_A 4,00 45,59 41,73 36,90 46,26
105_A 4,00 47,03 43,17 38,36 47,71

106_A 4,00 44,30 40,44 35,61 44,97
107_A 4,00 40,71 36,86 32,02 41,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21



De LeetAkoestisch onderzoek
Plansituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie De Leet

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Leet
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

101_A 4,00 49,41 45,56 40,72 50,08
102_A 4,00 49,19 45,34 40,50 49,86
103_A 4,00 47,71 43,87 39,00 48,38
104_A 4,00 46,64 42,77 37,95 47,31
105_A 4,00 48,08 44,22 39,41 48,76

106_A 4,00 45,35 41,49 36,66 46,02
107_A 4,00 41,76 37,91 33,07 42,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21



Ontslutingsweg bedrijventerrein De LeetAkoestisch onderzoek
plansituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: plansituatie De Leet

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Inprikker De Leet
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Lden

101_A 4,00 31,59 27,42 23,30 32,37
102_A 4,00 37,20 33,02 28,92 37,98
103_A 4,00 41,19 36,95 32,96 41,98
104_A 4,00 38,05 33,76 29,91 38,87
105_A 4,00 33,80 29,57 25,59 34,60

106_A 4,00 28,34 24,12 20,10 29,13
107_A 4,00 27,20 22,99 18,95 27,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Geomilieu V5.21



 

 

 

 



 bestemmingsplan Uitbreiding Nijverheidsterrein

Bijlage 6  mer-aanmeldingsnotitie en collegebesluit

bijlagen toelichting (vastgesteld)  287



 

 

 

COLLEGEADVIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*D20.003445* 
D20.003445 

ZK19003845 

DATUM 17 april 2020 AMBTENAAR Marco Burger 

ZAAKNUMMER ZK19003845 AFDELING/CLUSTER afdeling Wonen & Ondernemen 

PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol   

ONDERWERP 

Aanmeldingsnotitie m.e.r. voor bestemmingsplan 'Uitbreiding Nijverheidsterrein'. 

 

BESLUITPUNTEN 

Het college besluit: 

Op basis van de ingediende Aanmeldingsnotitie m.e.r. geen aanleiding te zien dat een 

Milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld voor het bestemmingplan voor de 

uitbreiding van het Nijverheidsterrein en de omzetting van de bedrijfsbestemming Walingsdijk 16 te 

Ursem naar een woonbestemming. 

 

AANLEIDING 

Op 28 februari 2017 heeft u besloten om medewerking te verlenen aan een 

bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van het Nijverheidsterrein en de omzetting van de 

bedrijfsbestemming Walingsdijk 16 naar een woonbestemming. Bij het opstellen van het concept-

bestemmingsplan door de initiatiefnemers is een vormvrije m.e.r.-beoordeling gedaan. Hierbij wordt 

beoordeeld of belangrijk nadelige milieugevolgen als gevolg van het project kunnen worden 

uitgesloten. Hiervoor stelt de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie op en dient deze in bij het 

bevoegd gezag. De gemeente is verplicht om naar aanleiding van de aanmeldingsnotitie een besluit 

te nemen over het al dan niet opstellen van een Milieueffectrapport (MER) voor het plan. 

 

Door de initiatiefnemer is op 21 februari 2020 een Aanmeldingsnotitie m.e.r. ingediend. Uw college 

moet nu dus een besluit nemen of naar aanleiding hiervan al dan niet een Milieueffectrapport 

(MER) moet worden opgesteld. 

 

KADER 

Wet Milieubeheer, Besluit m.e.r., Wet ruimtelijke ordening 

 

ONDERBOUWING/ARGUMENTEN 

Uit de aanmeldingsnotitie en uit de verschillende onderzoeken die in dat verband hebben 

plaatsgevonden blijkt dat er als gevolg van de ontwikkeling van de uitbreiding van het 

Nijverheidsterrein en de omzetting van de bedrijfsbestemming Walingsdijk 16 naar een 

woonbestemming geen onevenredig nadelige gevolgen voor het milieu zijn. De aanmeldingsnotitie 

is tevens aan de Omgevingsdienst (OD NHN) ter advisering voorgelegd. De OD NHN heeft hierop 

positief geadviseerd (kenmerk OD.305505, d.d. 7 april 2020). Daarmee kan worden geconcludeerd 

dat er geen verdere milieubeoordeling in een Milieueffectrapport (MER) behoefd te worden 

uitgevoerd. 

 

KANTTEKENINGEN 

Er zijn geen kanttekeningen. 



 

  

COLLEGEADVIES (VERVOLG) 

 

 

 

Blad  

2 van 2  D20.003445 

 

MIDDELEN/DEKKING 

De kosten voor de Aanmeldingsnotitie zijn voor rekening van de aanvrager. 

 

VERVOLG 

De aanvrager wordt schriftelijk geïnformeerd over het besluit. 

Het besluit hoeft niet apart te worden gepubliceerd, maar kennisgeving over het besluit wordt 

gecombineerd met de kennisgeving over de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. 

Er kunnen geen afzonderlijke zienswijzen tegen dit besluit worden ingediend. Dit kan wel als het 

ontwerp bestemmingsplan 'Uitbreiding Nijverheidsterrein' ter inzage  wordt gelegd. Deze 

terinzagelegging zal plaatsvinden nadat uw college heeft besloten op deze voorgelegde 

aanmeldingsnotitie. 

 

COMMUNICATIE 

Brief aan de aanvrager met mededeling van het besluit. 

Publieke kennisgeving vindt plaats in combinatie met de reguliere kennisgeving over het ontwerp 

bestemmingsplan 'Uitbreiding Nijverheidsterrein'. 

 

DATUM COLLEGEVERGADERING 

28 april 2020 

 

AANVULLENDE FOTO’S/TEKENINGEN 

Geen. 
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1. Inleiding  

Aanleiding  

Installatiebedrijf Witte BV is op dit moment gevestigd aan de Walingsdijk op nummer 16 in Ursem. 

Witte Installatie BV (verder: Witte) is een typisch Ursems bedrijf met een lange historie en met vrijwel 

alleen werknemers uit het dorp. Het bedrijf wil dan ook graag in Ursem blijven. De situatie ter plaatse 

de laatste jaren steeds minder geschikt voor de vestiging van een installatiebedrijf van deze omvang 

en de kwaliteit van de omgeving zou er daarom op vooruit gaan wanneer het bedrijf vanaf de huidige 

locatie verplaatst zou worden.  

 

Witte heeft het plan opgevat om te verplaatsen naar het bedrijventerrein van Ursem: het 

Nijverheidsterrein. Hier zijn meerdere Ursemse bedrijven gevestigd met een lange historie. Omdat de 

bestaande behoefte aan bedrijfsruimte in Ursem groot is, is er geen bestaande bedrijfsruimte 

aanwezig voor Witte om te huren of te kopen. Dit brengt de noodzaak met zich mee om het 

bestaande bedrijventerrein te vergroten zodat Witte zich hier kan vestigen samen met andere 

bestaande Ursemse bedrijven die uitbreiding nodig hebben. De locatie Walingsdijk 16 wordt 

omgevormd van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. De huidige bedrijfswoning 

wordt een reguliere woning en er wordt een woning extra mogelijk gemaakt. 

 

Door middel een bestemmingsplan wordt de planologisch-juridische basis gelegd voor de 

uitbreiding van het nijverheidsterrein en de omzetting van de bedrijfsbestemming naar een 

woonbestemming op Walingsdijk 16. 

 

Deze Aanmeldingsnotitie op basis van het gewijzigde Besluit m.e.r. van 7 juli 2017, is opgesteld in het 

kader van de planologische procedure.   

Wettelijk kader  

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) en activiteiten die m.e.r.-

beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten). 

 

De voorliggende ontwikkeling wordt beschouwd als uitbreiding van een industrieterrein. Hiermee valt 

de ontwikkeling onder categorie D 11.3: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein'.  

 
De omschrijving van de drempelwaarden behorend bij deze categorie is opgenomen in navolgende 

tabel. 
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Voor deze categorie D 11.3 activiteit uit de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt een ondergrens voor een 

m.e.r.-beoordelingsplicht. De activiteit die met de omgevingsvergunning mogelijk wordt gemaakt (1 

hectare en de functiewijziging van een bedrijf naar wonen) blijft ruim onder deze drempelwaarden. 

Voorts zou de omzetting van de bedrijfsbestemming naar wonen vallen onder categorie 11.2 

(stedelijk ontwikkelingsproject), maar gezien de geringe omvang is overduidelijk dat ruim onder de 

drempelwaarde wordt gebleven. Dit betekent dat er in dit geval geen m.e.r.- beoordeling, maar een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd dient te worden. In de herziene m.e.r.-richtlijn die per 7 juli 

2017 in werking is getreden betekent dit o.a. dat een MER-aanmeldingsnotitie dient te worden 

opgesteld. 

 

De voorliggende MER -aanmeldingsnotitie bevat de informatie op basis waarvan het bevoegd gezag 

kan en moet besluiten of er sprake is van "belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu", die het 

doorlopen van de m.e.r.-procedure wenselijk/noodzakelijk maken. 

 

De toets wordt gedaan op basis van dezelfde criteria die ook gelden bij een m.e.r.-beoordeling. Deze 

beoordeling is dus gekoppeld aan de richtlijnen in bijlage III van de Europese Richtlijn 

milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie criteria met uitgangspunten per criterium 

benoemd: kenmerken van de activiteit, plaats van de activiteit en kenmerken van het potentiële 

effect. Zie navolgende tabel. 
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Criterium Beoordelingscriterium 

1. Kenmerken 

van de 

projecten 

Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden 

genomen: 

• de omvang van het project,  

• de cumulatie met andere projecten,  

• gebruik van natuurlijke hulpbronnen,  

• de productie van afvalstoffen,  

• verontreiniging en hinder, 

• risico van ongevallen, vooral gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.  

2. Plaats van de 

projecten 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van 

invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

• het bestaande grondgebruik,  

• relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke 

hulpbronnen van het gebied,  

• het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor 

de volgende typen gebieden:  

1. wetlands  

2. kustgebieden  

3. berg- en bosgebieden  

4. reservaten en natuurparken  

5. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die 

wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten 

aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 

92/43/EEG (= Habitatrichtlijn  

6. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake 

milieukwaliteit reeds worden overschreden  

7. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid  

8. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang  

3. Kenmerken 

van het 

potentiële 

effect 

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de 

criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen: 

• het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen 

bevolking),  

• het grensoverschrijdende karakter van het effect  

• de waarschijnlijkheid van het effect,  

• duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

 

Naam en adresgegevens initiatiefnemer 

De initiatiefnemer is Witte Installatie BV Ursem, Walingsdijk 16, 1645 RN Ursem.  
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2. Kenmerken van het project 

Aanleiding van de activiteit 

Zoals in de inleiding reeds is beschreven leent de Walingsdijk zich niet goed voor de huidige 

bedrijfsfunctie. De kwaliteit van de omgeving ter plaatse zou erop vooruit gaan als het bedrijf wordt 

verplaatst en er een woonbestemming zou worden gevestigd. Dit is een meer passende functie.  

Omdat de bestaande behoefte aan bedrijfsruimte in Ursem groot is, is er geen bestaande 

bedrijfsruimte aanwezig voor Witte om te huren of te kopen. Dit brengt de noodzaak met zich mee 

om het bestaande bedrijventerrein te vergroten zodat Witte zich hier kan vestigen samen met andere 

bestaande Ursemse bedrijven die uitbreiding nodig hebben.   

 

De invulling sluit aan bij de woningbehoefte die er regionaal bestaat en ook past het binnen de 

uitbreidingsruimte die er bestaat voor bedrijventerreinen binnen de gemeente Koggenland, op basis 

van het ‘Regionaal convenant werklocaties West-Friesland’.  

De locatie van het project 

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan bestaat uit twee locaties. Beide locaties worden 

hierna beschreven. 

 

Walingsdijk 16 

Zoals reeds aangegeven is dit de locatie die Witte zal gaan verlaten en die wordt omgevormd tot een 

woonbestemming. De locatie is gelegen aan de zuidzijde van de Walingsdijk en omvat de 

bedrijfsbebouwing van Witte en de bijbehorende bedrijfswoning. Ten westen van de locatie is op 

nummer 14 een reguliere woning aanwezig en ten oosten grenst het plangebied aan de bebouwing 

Witte Wielsport. Aan de zuidzijde grenst het perceel aan de Ringvaart met ten zuiden daarvan de 

Mijzerdijk. 

 



      

m.e.r.-aanmeldingsnotitie       21 februari 2020 

 

 8 

 

 
Afbeelding: locatie Witte indicatief met een blauwe contour aangegeven en twee aanzichten (bron: maps.google.nl) 

 
Nijverheidsterrein 

De uitbreiding van het bedrijventerrein Nijverheidsterrein is gelegen aan de zuidoostzijde van het 

bestaande bedrijventerrein. Aan de westzijde bevindt zich de voormalige gemeentewerf, Schilder 

Heiwerken, de vrijwillige brandweer en het gebouw van Muziekvereniging Ursem. Meer naar het 

zuiden toe zijn een tweetal woningen gelegen. Aan de noordzijde grenst een weg die leidt naar 

bouwbedrijf De Jong. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan weiland. Helemaal aan de zuidzijde 

van het plangebied ligt De Leet. 
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Afbeelding: locatie Nijverheidsterrein indicatief met een blauwe contour aangegeven en twee aanzichten (bron: 

maps.google.nl) 

Een beschrijving van de activiteit  

Bestaande situatie 

 

Walingsdijk 16 

Witte Installatie BV is een bedrijf dat al bijna 100 jaar een begrip is in Ursem. Begonnen als 

ijzersmederij, uitgegroeid naar een installatiebedrijf met oog voor duurzaamheid. Het bedrijf is 

gevestigd aan Walingsdijk 16 in Ursem en is voor ruim 40% afhankelijk van klanten in Ursem. 

Daarnaast zijn alle werknemers afkomstig uit Ursem en dorpen in de omgeving. 

 

De Walingsdijk is een gemengd gebied waarin woonbestemmingen worden afgewisseld met 

bedrijfsbestemmingen, detailhandel en horeca. Aan de Walingsdijk zijn twee bedrijfsbestemmingen 

waarvan Walingsdijk 16 er een is en Walingsdijk 12 de andere (bestemmingsplan Komplan 2008). 

Verder zijn er twee gemengde bestemmingen aanwezig: de fietsenzaak Witte Wielsport en café De 

Rode Leeuw. De bestaande woning op Walingsdijk 16 is een bedrijfswoning. 

 

De Walingsdijk is een van de oudste gebieden van Ursem met daardoor een historische waarde. Het 



      

m.e.r.-aanmeldingsnotitie       21 februari 2020 

 

 10 

 

verhogen van de kwaliteit van het gebied is van belang voor de beleving. De huidige 

bedrijfsbebouwing heeft een lage belevingswaarde en het ontneemt zicht naar de achtergelegen 

ringvaart en Mijzenpolder. 

 

Daarnaast heeft het huidige bedrijf een parkeerbehoefte waarvoor het perceel op specifieke tijden te 

klein is. Zeker op ochtenden en de late middagen waarop de werknemers vertrekken en terugkomen 

ontstaan er situaties die verkeershinder opleveren doordat bedrijfsbusjes moeten worden geparkeerd 

langs de weg. Voorgaande afbeelding toont de situatie op een moment waarop het bedrijf niet 

geopend is. Wanneer er een tiental bedrijfsbusjes geparkeerd moeten worden is het duidelijk dat er 

onvoldoende ruimte aanwezig is en dat er langs de weg moet worden geparkeerd. Samen met de 

voertuigen van bewoners van de Walingsdijk ontstaan er lange linten geparkeerde voertuigen 

waardoor tegemoetkomende auto's - laat staan grotere voertuigen als vrachtwagens - elkaar niet 

meer kunnen passeren. Men kan zich voorstellen dat in de spits er verkeersproblemen ontstaan. 

verhogen van de kwaliteit van het gebied is van belang voor de beleving. De huidige  

bedrijfsbebouwing heeft een lage belevingswaarde en het ontneemt zicht naar de achtergelegen 

ringvaart en Mijzenpolder. 

 

Nijverheidsterrein 

De planlocatie bij het Nijverheidsterrein is in de bestaande situatie in gebruik als weiland. Het stuk 

weiland is van naastgelegen gronden afgescheiden met hekwerken. Aan de zuidzijde is een wegsloot 

aanwezig die langs de weg de Leet loopt. De locatie is vanaf de Leet niet direct bereikbaar, maar 

alleen via naastgelegen percelen waar dammen aanwezig zijn. 

 

Nieuwe ontwikkeling 

 

In de nieuwe situatie wordt het bedrijf Witte vanaf Walingsdijk 16 verplaatst naar de planlocatie naast 

het Nijverheidsterrein. De bedrijfsbestemming op Walingsdijk 16 wordt omgezet naar een 

woonbestemming. Dit betekent dat de bestaande bedrijfswoning die is voorzien van een bouwvlak 

een reguliere burgerwoning wordt en het bedrijfspand krijgt ook een woonbestemming. Dit betekent 

dat de bedrijvigheid verdwijnt en er twee burgerwoningen op het perceel mogelijk worden gemaakt. 

Dit betekent feitelijk een toename van één woning. Het is de bedoeling om het bestaande 

bedrijfspand te verbouwen tot woning. 

Op de locatie bij het Nijverheidsterrein wordt een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein 

gerealiseerd waarop naast de vestiging van Witte tevens ruimte wordt geboden voor andere 

(Ursemse) bedrijven. De oppervlakte aan uitgeefbaar terrein is 9.177 m2. Dat er behoefte is blijkt uit 

de onderbouwing die hiervoor wordt gegeven in paragraaf 3.1.2. Om de bestaande ontsluitingen en 

toegangswegen van het bedrijventerrein te ontzien, wordt er een nieuwe ontsluiting gerealiseerd die 

aansluit op de weg de Leet. Dit zal een eigen weg worden met een laag snelheidsregime (maximaal 30 

km/u). 

Functionele behoefte 

Teneinde een zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren dient op grond van artikel 3.1.6 Bro bij het 

mogelijk maken van een nieuwe stedelijke ontwikkeling gemotiveerd te worden dat de voorgenomen 
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stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte. Om deze vraag te beantwoorden is de gewenste 

ontwikkeling aan de “ladder voor duurzame verstedelijking” getoetst. Deze is sinds 1 juli 2017 

vereenvoudigd. 

 

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

de ruimte in het stedelijk gebied. Met de ladder wordt een zorgvuldige afweging en transparante 

besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten nagestreefd.  

Er dient aangetoond te worden dat er een behoefte bestaat aan de nieuwe invulling van de 

projectlocatie en dat hiervoor beschikbare gronden in bestaand stedelijk gebied kunnen worden 

benut. 

 

De uitbreiding van het Nijverheidsterrein is een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De bedrijven die zich 

vestigen op de uitbreiding van het Nijverheidsterrein zijn allen Ursemse bedrijven. Witte Installatie is 

sinds de oprichting gevestigd aan de Walingsdijk en de overige bedrijven zijn bedrijven die reeds 

gevestigd zijn op het bestaande deel van het Nijverheidsterrein en uitbreidingsmogelijkheden zoeken. 

Het bestaande Nijverheidsterrein biedt geen ruimte en ook zijn er geen bestaande gebouwen 

beschikbaar die voldoende ruimte bieden. Voor Witte is de bestaande locatie aan de Walingsdijk al 

enkele jaren te klein en dit heeft zijn weerslag op de omgeving. De Walingsdijk ter plaatse kan de 

verkeersstromen die ontstaan als gevolg van de bedrijfsvoertuigen en de leveranciers op bepaalde 

tijden moeizaam aan. Er ontstaan verkeersopstoppingen doordat er niet voldoende parkeerruimte is. 

Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties en gaat tevens ten koste van de leefbaarheid van de buurt. 

Verplaatsing is daarom gerechtvaardigd. 

Het verzorgingsgebied van de bedrijven op het Nijverheidsterrein en Witte is vooral lokaal, maar ook 

regionaal (heel Noord-Holland) en bij uitzondering de aangrenzende provincies. 

De uitbreiding van het Nijverheidsterrein ligt buiten Bestaand stedelijk gebied (BSG). Binnen BSG is 

geen ruimte omdat in Ursem geen andere (inbreidings)locaties beschikbaar zijn die bedrijven met een 

dergelijke omvang als die hier aan de orde zijn kunnen huisvesten. Bovendien wordt met de 

voorliggende uitbreiding van het Nijverheidsterrein toepassing gegeven aan 

milieuzonering/functiescheiding en worden ongewenste verkeerssituaties voorkomen. Bij een 

inbreiding binnen BSG blijven overlastsituaties zoals bij Witte bestaan. Voor de bedrijven die reeds 

gevestigd zijn op het Nijverheidsterrein is er ter plaatse geen ruimte meer om uit te breiden. Op 

andere plekken binnen BSG is er zoals reeds aangegeven geen ruimte meer. Verhuizen is voor 

bedrijven met een dergelijke omvang financieel maar ook ruimtelijk onhaalbaar. Daarom biedt de 

voorliggende uitbreiding van het Nijverheidsterrein ook ruimte aan de bestaande gevestigde 

bedrijven die willen uitbreiden. Bedacht moet verder worden dat alle bedrijven veel lokale 

werknemers hebben en ook een lokale klantenkring (Witte 40 % uit Ursem), waardoor de binding met 

Ursem zeer sterk is. 

Bovendien is de uitbreiding van het Nijverheidsterrein regionaal afgestemd en is er binnen de 

gemeente Koggenland zelfs nog meer uitbreidingsruimte (tot 8 ha) beschikbaar in verband met het 

niet doorgaan van de ontwikkeling van Distriport. 

 

De omzetting van de bedrijfsbebouwing naar een woning sluit aan bij de actie uit het RAP West-

Friesland 2017-2021 dat transformatie voor nieuwbouw gaat en inbreiding voor uitbreiding. Verder 

voorziet de toevoeging van de woning in een behoefte die er bestaat tot 2040 en draagt het bij aan 
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de omzetting van zachte plannen in harde plannen. Hiermee is aangetoond dat de omzetting van de 

bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voorziet in een behoefte. 

Het tijdspad van de activiteit 

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is wordt de omgevingsvergunning voor het bouwen 

aangevraagd die met een reguliere procedure kan worden verleend. Ervan uitgaande dat het 

bestemmingsplan in het 3e kwartaal van 2020 kan worden vastgesteld is start van de werkzaamheden 

eind 2020 realistisch en is oplevering in 2021 te verwachten. De ontwikkeling is voor onbepaalde tijd. 

Productieproces of wijze van aanleg  

Op de Walingsdijk 16 wordt het huidige pand verbouwd. Dit is een duurzame aanpak omdat het pand 

niet wordt gesloopt en niet opnieuw wordt gebouwd. Op het Nijverheidsterrein wordt nieuwe 

bebouwing opgericht en bestrating aangelegd. Hierbij is sprake van afvoer van bouwafval en in de 

gebruiksfase van productie en verwijdering van (huishoudelijk) afval e.d. De doelstelling hierbij is de 

grondstoffen zo veel mogelijk in gesloten kringlopen te houden, ofwel door 

hergebruik/revisie/upcyclen ofwel door middel van herinvoering in productieprocessen. Voor de 

afvoer van afval worden de reguliere procedures en processen gevolgd, waardoor geen sprake is van 

belangrijke (rest)effecten in relatie tot een m.e.r.-procedure. 

Cumulatie-effecten met nabijgelegen projecten 

Ursem is een kern waar grote (her)ontwikkelingen niet vaak aan de orde. Op dit moment vindt de 

realisatie van De Tuinen, fase 1 plaats. Deze ontwikkeling is planologisch juridisch al gerealiseerd. 

Gezien de afstand tussen beide ontwikkelingen is geen sprake van cumulatie- effecten. Bovendien zal 

De Tuinen, fase 1 al (grotendeels) gerealiseerd zijn voordat de uitbreiding van het Nijverheidsterrein 

plaats zal vinden. 

Een beschrijving van toekomstige ontwikkelingen 

Zoals reeds aangegeven zijn er in Ursem niet vaak grote (her)ontwikkelingen aan de orde. Naast De 

Tuinen staan er verder in en rond Ursem geen grote ontwikkelingen op de planning.  

 

3. Plaats van het project 

Een voorgenomen activiteit vindt altijd plaats in een bepaalde omgeving, bijvoorbeeld een 

binnenstedelijk gebied, een historisch veenlandschap of een gebied met hoge ecologische waarden. 

Deze verschillende gebieden zijn in meer of mindere mate kwetsbaar voor nieuwe activiteiten.  

 

Walingsdijk ligt op een dijklint waar ontwikkelingen met zorg dienen te worden ingepast. Door de 

functiewijziging van een bestaand gebouw naar een functie die beter passend is in de omgeving vindt 
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er een zorgvuldige inpassing plaats. De uitbreiding van het Nijverheidsterrein vindt plaats in een hoek 

van het reeds bestaande deel van het Nijverheidsterrein. Met behulp van een groene omzoming gaat 

de uitbreiding op in de omgeving.  

 

4. Kenmerken van het potentiële effect 

De voorgenomen ontwikkeling kan nadelige gevolgen hebben voor het milieu. In dit hoofdstuk zijn de 

milieueffecten van de voorgenomen ontwikkeling per onderwerp onderzocht en beschreven.  

 

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 behelst het project de omzetting van een bedrijfsfunctie naar een 

woning en de uitbreiding van een bedrijventerrein. Het bereik van het mogelijke effect beperkt zich 

tot de directe omgeving, omdat significante wijzigingen op de omgeving op het gebied van verkeer, 

geluid of luchtkwaliteit niet worden verwacht. Hetzelfde geldt voor de stikstofdepositie. Ook is er 

geen sprake van grensoverschrijdende effecten.  

 

De plangebieden zijn omschreven in hoofdstuk 2. Het studiegebied is het gebied tot waar de effecten 

als gevolg van de voorgenomen activiteit kunnen reiken. In voorliggend geval omvat het studiegebied 

grofweg de omliggende straten: Walingsdijk, Drechterlandsedijk en Ruijtersstraat (Walingsdijk 16) en 

De Leet en Noorddijkerweg (uitbreiding Nijverheidsterrein) die zorgen voor de ontsluiting voor 

autoverkeer en het fiets- en wandelverkeer. Er is in dit geval sprake van een onomkeerbare 

ontwikkeling.  

Verkeer 

De voorliggende ontwikkeling heeft nieuwe bebouwing tot gevolg waar ook een toename aan 

verkeersbewegingen door ontstaat. De toename van verkeer zal via een nieuwe ontsluiting op de 

nabijgelegen weg de Leet worden ontsloten. De Leet is een erftoegangsweg conform het GVVP en is 

een weg die in beheer is bij het HHNK. In het overleg dat met het HHNK is gevoerd over de 

ontwikkeling is ook de aansluiting meegenomen. De weg en de aansluiting zullen worden uitgevoerd 

volgens de inrichtingseisen die worden gesteld. 

 

Verkeersbewegingen 

Wanneer we de verkeersgeneratie willen bepalen kijken we eerst naar de GVVP waarin is bepaald dat 

de gemeente Koggenland qua stedelijkheidsgraad moet worden gezien als 'niet stedelijk'. De 

CROW-publicatie 381 geeft per functie aan welke verkeersgeneratie daarbij hoort. 

 

Nijverheidsterrein 

De bedrijven die zich zullen vestigen op de uitbreiding van het Nijverheidsterrein kunnen worden 

getypeerd als arbeidsextensieve / bezoekersextensieve bedrijven. De verkeersgeneratie voor 

dergelijke bedrijvigheid is gemiddeld 3,5 verkeersbeweging per 100 m2 BVO. 

In de regels is de hoeveelheid brutovloeroppervlak dat mag worden gerealiseerd gemaximaliseerd op 

10.000 m2. Wanneer wordt uitgegaan van 10.000 m2 BVO, dan betekent dat in totaal 350 
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verkeersbewegingen per etmaal. Dit is inclusief vrachtverkeer en een aandeel bezoekers van 5%. Dit 

betekent gemiddeld 30 verkeersbewegingen per uur wanneer er van wordt uitgegaan dat er 

gemiddeld 12 uur per dag gebruik wordt gemaakt van het bedrijventerrein. Iedere 2 minuten heeft de 

kruising dan een voertuig te verwerken die de nieuwe weg inslaat of die de Leet op draait. Dit zijn 

aantallen waarop de Leet is ingericht, zowel technisch als qua veiligheid. Bovendien moet worden 

bedacht dat niet alle verkeer gebruik maakt van de nieuwe aansluiting op de Leet maar dat een 

gedeelte ook gebruik zal maken van de uitritten op de Noorddijkerweg. Hierdoor zal het verkeer zich 

verspreiden. De toename in verkeer is niet significant en is op te vangen op het omliggende 

wegennet. 

 

Walingsdijk 16 

Op de Walingsdijk vindt een aanzienlijke verbetering van het aantal verkeersbewegingen plaats 

doordat een bedrijfsbestemming wordt omgezet naar een woonbestemming. Vooral in de ochtend 

wanneer de bedrijfsbusjes bij het perceel aankomen, inladen en vervolgens vertrekken en in de 

namiddag wanneer de busjes terugkomen is er in de bestaande situatie sprake van een situatie die 

behoorlijk wat overlast voor de buurt geeft. Er ontstaan verkeersopstoppingen doordat de 

Walingsdijk vrij smal is en er aan één zijde van de weg wordt geparkeerd. Door de omzetting naar een 

woning neemt het aantal verkeersbewegingen af en ook zullen er geen verkeersopstoppingen meer 

ontstaan door geparkeerde busjes. 

 

Conclusie: Het aspect verkeer geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling. 

Bodem 

Volgens de Wet bodembescherming is er sprake van een bodemverontreiniging als het gehalte van 

een stof in de grond of in het grondwater de zogenaamde ‘streefwaarde’ overschrijdt. Daarnaast 

zijn er in de wet ‘interventiewaarden’ vastgesteld. Interventiewaarden liggen hoger dan 

streefwaarden. De vraag of de aanwezigheid van verontreiniging acceptabel is hangt af van de aard 

van de verontreiniging en van de bestemming van de gronden. Mobiele verontreiniging leidt tot 

een verdere verontreiniging van omliggende gronden en is daarom over het algemeen 

saneringsplichtig. 

 

Momenteel wordt er een milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd. Op dit moment bestaan er 

geen aanwijzingen dat er dusdanige verontreinigingen aanwezig zijn die moeten leiden tot het 

uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling. Op basis van het bestaande gebruik en het gebruik in het 

verleden op beide locaties worden - aldus het onderzoeksbureau – geen beperkingen verwacht voor 

het beoogde gebruik. De uiteindelijke resultaten zullen worden verwerkt in de toelichting van het 

bestemmingsplan. 

Geluid 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat er sprake is van een 

aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Daarbij is het aspect geluid ook van belang.  
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In een akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd is onderzocht wat de geluidseffecten zijn als gevolg van 

de ontwikkeling.  

 

Walingsdijk 16A 

Uit het onderzoek volgt dat de te verwachten geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woning in 

het pand aan de Walingsdijk 16A in Ursem de wettelijke norm en grenswaarde(n) niet overschrijdt. De 

maximale geluidsbelasting ten gevolge van de Mijzerdijk is 42 dB. Ten gevolge van het verkeer op 

deze voor de Wgh gezoneerde weg wordt daarmee voldaan aan de wettelijke norm. De 

geluidsbelasting ten gevolge van de Walingsdijk is (ongecorrigeerd) 54 dB. Daarmee voldoet de 

geluidsbelasting van deze weg aan de voorwaarden voor een acceptabel woon- en leefklimaat. 

Voor realisatie van het plan is nader onderzoek naar c.q. het treffen van geluidsbeperkende 

maatregelen niet nodig. Vanuit het aspect geluid kan de nieuwe woning volgens plan worden 

gerealiseerd. 

 

Nijverheidsterrein 

Uit het onderzoek volgt verder dat bij de woningen in de omgeving van De Leet ten gevolge van het 

plan geen sprake zal zijn van zogenaamde gevolgen elders. De geluidsbelasting neemt niet toe met 2 

dB of meer als gevolg van het plan. De maximale toename van 1 dB is voor de mens niet 

waarneembaar. 

De te verwachten geluidsbelasting van het verkeer op nieuwe ontsluitingsweg van het 

bedrijventerrein is acceptabel en overschrijdt geen normen of grenswaarden. Voor het plan is er dan 

ook geen noodzaak tot het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen. Vanuit het aspect geluid 

kan het plan zonder aanpassingen worden gerealiseerd. 

 

Conclusie: Er is geen sprake van een significante verslechtering in de geluidssituatie die aanleiding 

geeft tot het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling. 

Luchtkwaliteit 

Voor luchtkwaliteit is titel 5.2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen), beter bekend als de 

Wet luchtkwaliteit, het kader. Daarin is bepaald dat in ruimtelijke plannen moet worden voldaan aan 

grenswaarden voor onder meer stikstofdioxide en fijn stof. In het ‘Besluit niet in betekenende mate 

bijdragen’ is bepaald dat indien een plan/project kan worden beschouwd als ‘niet in betekenende 

mate’ er geen toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. 

In de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’ is voor een aantal specifieke projecten een 

berekening gemaakt bij welk bouwprogramma er nog sprake is van ‘niet in betekenende mate’. Dit is 

als het project betrekking heeft op maximaal 1.500 woningen of 100.000 m² kantoren (bij één 

ontsluitingsweg) of een combinatie van beide. Duidelijk is dat voor de voorliggende woning geen 

nader onderzoek nodig is, maar dat deze toevoeging wordt aangemerkt als ‘niet in betekenende 

mate’. Zoals in onder ‘verkeer’ uiteen is gezet wordt uitgegaan van een verkeerstoename van 350 

verkeersbewegingen vanuit de uitbreiding van het Nijverheidsterrein. Voor de locatie Walingsdijk 16 

kan uit worden gegaan van een vermindering van het aantal verkeersbewegingen. 

Wanneer we alleen kijken naar de uitbreiding van het Nijverheidsterrein en uitgaan van 350 
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verkeersbewegingen en het wordt ingevoerd in de NIBM-tool dan volgt daaruit dat de uitbreiding 

'niet in betekenende mate' is. Uitgaande van een percentage vrachtverkeer van 5 procent, ligt het 

omslagpunt pas op een toename van 1053 verkeersbewegingen. Onderstaande afbeelding van de 

NIBM-tool toont dit aan. 

 

 
 

Conclusie: Het aspect luchtkwaliteit geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r.-

beoordeling. 

Externe veiligheid 

Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico’s voor de 

omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico’s dienen te worden beoordeeld op 

twee maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De externe 

veiligheidsregelgeving is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Besluit externe 

veiligheid transportroutes en Besluit externe veiligheid buisleidingen. De regelgeving is gekoppeld aan 

de Wet ruimtelijke ordening.  

 

Bij ruimtelijke besluiten moet worden getoetst aan de normen voor plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR) wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. 

(Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels en restaurants. 

 

De locatie en activiteiten zijn getoetst op het aspect externe veiligheid. Het plangebied bevindt zich 

niet nabij transportleidingen met gevaarlijke stoffen of transportroutes voor gevaarlijke stoffen over 

de weg het water of het spoor. Met het plan worden geen nieuwe risicovolle activiteiten in het 

plangebied geïntroduceerd (de vestiging van Bevi-inrichtingen op de uitbreiding van het 

bedrijventerrein Nijverheidsterrein is in de planregels uitgesloten). De locatie voor de uitbreiding van 

het bedrijventerrein Nijverheidsterrein is gelegen binnen het invloedsgebied van een LPG-tankstation. 
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Door de ODNHN is een advies uitgebracht en ook is door de VRNHN een advies uitgebracht over de 

verantwoording van het groepsrisico. De VRNHN beoordeelt dat de uitvoering van het plan niet leidt 

tot een substantiële wijziging van bestaande incidentscenario’s. De bestrijdbaarheid van een 

eventueel rampscenario in dit gebied wordt door dit plan in geringe mate beïnvloed. 

 

Conclusie: De uitbreiding van het Nijverheidsterrein leidt niet tot een onaanvaardbare toename van 

de externe veiligheidsrisico’s. Een m.e.r.-beoordeling is derhalve niet nodig. 

Water 

Met het waterschap wordt overleg gepleegd. Hierna wordt beknopt de watertoets weergegeven.  

 

Waterkering 

De planlocatie Nijverheidsterrein is niet gelegen binnen (het invloedsgebied van) een waterkering. 

Negatieve effecten op een waterkering zijn er daarom niet. 

Walingsdijk 16 is gelegen op een regionale waterkering. De bestaande oppervlakte die ingevolge het 

bestemmingsplan mag worden bebouwd, wijzigt echter niet. Een negatieve invloed van de omzetting 

van bedrijf naar wonen is er daarom niet. Er kan zelfs gesteld worden dat er een positieve invloed 

uitgaat van de omzetting naar wonen omdat het gebruik van het perceel minder intensief wordt. De 

hoeveelheid verkeer van en naar het perceel zal behoorlijk afnemen. 

 

Oppervlaktewater 

De voorliggende ontwikkeling heeft een positieve invloed op de hoeveelheid aanwezig 

oppervlaktewater. Ter compensatie van de toename aan oppervlakteverharding op het 

Nijverheidsterrein wordt extra water gegraven.   

 

Verharding en compenserende maatregelen 

Op de locatie bij het Nijverheidsterrein neemt de verharding toe met circa 10.000 m2. In een 

vroegtijdig overleg met het HHNK is besproken dat de toename gecompenseerd dient te worden met 

8% van de toename aan verharding. De dam die zal worden aangelegd om aan te kunnen sluiten op 

de Leet dient 100% gecompenseerd te worden. Dit heeft geresulteerd in een compensatie van 830 

m2. De compensatie wordt vormgegeven door het graven van een sloot langs de zuidzijde van de 

uitbreiding van het Nijverheidsterrein die zuidwaarts doorloopt en wordt verbonden met het water 

langs De Leet.  

 

Waterkwaliteit en riolering 

De ambitie van het Hoogheemraadschap is om 100% van het hemelwater van nieuwe oppervlakken 

te scheiden van het afvalwater. Voorwaarde is wel dat het hemelwater als schoon kan worden 

beschouwd. Bij voorkeur wordt afstromend hemelwater van verharde oppervlakken eerst 

voorgezuiverd door een berm, wadi of bodempassage. 

In het plan is geen sprake van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild hemelwater naar 

het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is 

daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit 
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betekent dat het waterschap voor de nieuwe ontwikkeling adviseert om een gescheiden stelsel aan te 

leggen. 

Het waterschap adviseert om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare 

materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen. 

Bij de bebouwing zal het gebruik van uitloogbare materialen worden voorkomen. Voor wat betreft de 

riolering zal worden aangesloten op het persriool langs de Leet. Het bestaande riool onder het 

bestaande Nijverheidsterrein heeft in de bestaande situatie al te kampen met capaciteitsproblemen. 

Hierdoor is het gelet op de toekomst beter om aan te sluiten op de Leet. Hierover is overleg gaande 

met het HHNK. 

 

Een ander positief aspect aan de voorliggende ontwikkeling is dat het bestaande doodlopende water 

wordt doorgetrokken zodat er doorstroming ontstaat. In de bestaande situatie eindigt de sloot ten 

zuiden van het muziekgebouw. In de nieuwe toestand wordt de sloot iets zuidelijker doorgetrokken 

tot aan het water langs De Leet. 

 

Conclusie: Het wateraspect geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling. 

Archeologie 

Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. De wet 

regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke 

ontwikkeling en de financiering van opgravingen, waarbij als uitgangspunt geldt: ‘de verstoorder 

betaalt’. 

Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het bodemarchief in situ (ter plekke) omdat de 

bodem de beste garantie biedt voor een goede conservering van de archeologische waarden. Het is 

verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig rekening te houden met de mogelijke 

aanwezigheid van archeologische waarden. Gemeenten moeten rekening houden met archeologie bij 

nieuwe bestemmingsplannen. Door de intergemeentelijke dienst Archeologie West-Friesland is een 

archeologische quick scan uitgevoerd. 

 

Op basis van deze quick scan is beoordeeld dat als gevolg van de plannen er geen archeologische 

waarden zullen worden verstoord. 

 

Conclusie:  Het aspect archeologie geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r.-

beoordeling. 

Ecologie 

Quick scan 

Door ecologisch adviesbureau Van der Goes en Groot is een ecologische quick scan opgesteld om te 

inventariseren of er belangrijke ecologische waarden en of er een effect op belangrijke soorten te 

verwachten zijn. 

 

Uit de rapportage blijkt dat er geen belemmeringen zijn die de uitvoerbaarheid van het plan op het 
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aspect ecologie ter discussie stellen. Er is geen afdoend onderzoek naar beschermde soorten nodig en 

bij de uitvoering van de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met de zorgplichten. Op de 

locatie aan de Walingsdijk vinden er geen sloopwerkzaamheden plaats, maar betreft het puur een 

functiewijziging. Verstoring van beschermde soorten zal hier daarom niet aan de orde zijn. 

 

Stikstofdepositie 

Met de Aerius-tool is berekend wat de stikstofdepositie is op Natura 2000-gebieden.  

De maximale projectbijdrage van de aanleg en het gebruik van de gebouwen is 0,00 mol/ha/jaar op 

de meest dichtbijgelegen stikstofgevoelige habitattypen. De stikstofdepositie die uitvoering 

van de plannen zal veroorzaken vormt een zodanig gering percentage van de kritische 

depositiewaarde van de meest kritische ter plaatse voorkomende stikstofgevoelige habitattypen, 

dat er ecologisch gezien geen zichtbare of meetbare effecten zullen optreden en er zeker geen sprake 

is van significante gevolgen waardoor de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 

2000-gebieden in gevaar zouden kunnen komen. 

 

De hoogste bijdrage van het project betreft de tijdelijke inzet en het tijdelijke effect van mobiele 

werktuigen. Deze tijdelijke effecten zijn vaak gemakkelijker op te vangen door de natuurlijke 

fluctuaties binnen het natuurgebied of eventueel herstelbeheer, dan effecten van permanente 

activiteiten. 

 

Conclusie: Het aspect ecologie geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling.  

Milieuzonering 

Zowel voor de locatie Walingsdijk 16 als de uitbreiding van het Nijverheidsterrein wordt voldaan aan 

de richtafstanden die gelden op basis van de VNG uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’. Op de 

Walingsdijk verbetert de milieuzoneringssituatie doordat er een woning wordt gerealiseerd. Bij de 

uitbreiding van het Nijverheidsterrein worden bedrijven in de milieucategorie 3.1 mogelijk gemaakt. 

Omdat de omgeving getypeerd kan worden als ‘gemengd gebied’ dient een afstand te worden 

toegepast van 30 meter tot omliggende woningen. Deze afstand wordt gerealiseerd. 

 

Conclusie: Het aspect milieuzonering geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van een m.e.r.-

beoordeling. 

5. Conclusie 

Uit de effecten die in deze m.e.r.-aanmeldingsnotitie zijn beschreven kan worden geconcludeerd dat 

als gevolg van de omzetting van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming en de uitbreiding 

van het Nijverheidsterrein er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit 

geldt zowel voor het plangebied als het studiegebied. Geconcludeerd wordt dat er geen m.e.r.-

beoordeling noodzakelijk is. 
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