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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding voor dit bestemmingsplan

Het voornemen bestaat om op een braakliggend bedrijventerrein ten noordoosten van de kern Obdam
woningbouw realiseren (ligging zie figuur 1). Het plan is om 18 (koop)woningen, opgesplitst in drie blokken, te
bouwen.
Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 'Obdam-Hensbroek, 2e herziening Hofland'
(lees strijdigheid in paragraaf 1.3). Om de ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is het opstellen
van een nieuw bestemmingsplan voor deze locatie noodzakelijk. Het voorliggende plan voorziet hierin.

1.2

Het plangebied

Het plangebied betreft een deel van de gronden van zone 2 van het bedrijventerrein Hofland in Obdam. In figuur
1 is de ligging van het plangebied weergegeven. De begrenzing van het plangebied is afgestemd op het
stedenbouwkundig ontwerp. Het stedenbouwkundig plan is in paragraaf 2.2 te vinden.

Figuur 1
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De globale ligging van het plangebied

1.3

Geldend bestemmingsplan

Voor het plangebied is het bestemmingsplan 'Obdam-Hensbroek, 2e herziening Hofland' van toepassing. Dit
bestemmingsplan is op 24 oktober 2011 vastgesteld. De locatie heeft hierin de bestemming 'Bedrijventerrein'.
De voorgenomen ontwikkeling ten behoeve van woningbouw is op grond van deze bestemming niet toegestaan.
Een uitsnede van het geldende bestemmingsplan is weergeven in figuur 2.

Figuur 2

1.4

Fragment plankaart vigerende bestemmingsplan

Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige en gewenste situatie in het plangebied. Hoofdstuk
3 gaat in op het relevante beleid van het rijk, de provincie en de gemeente. In hoofdstuk 4 komen de milieu- en
omgevingsaspecten aan de orde. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van de juridische regeling van het plan.
Hoofdstuk 6 tot slot, gaat in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan.
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Hoofdstuk 2

Planuitgangspunten

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling. De huidige situatie is van
belang voor de inpassing van de gewenste ontwikkeling. De gewenste ontwikkeling is het belangrijkste
uitgangspunt voor dit bestemmingsplan.

2.1

Huidige situatie

Het plangebied ligt aan de oostrand van de kern Obdam op de gronden van het nog in ontwikkeling zijnde woonen werklocatie Hofland. Behoudens het braakliggende gebied (figuur 3 vooraanzicht plangebied) waar het
bestemmingsplan betrekking op heeft, is het gebied al gerealiseerd of in ontwikkeling. Aan de noord- (en
oost-)zijde gaat het plangebied over in het open agrarisch landschap.
Aan de zuidzijde wordt het plangebied begrensd door de spoorverbinding tussen Hoorn en Alkmaar.
Aan de westzijde is een gebied met een menging van woon- en bedrijfsfuncties. De gronden direct ten oosten
van het plangebied zijn onlangs ontwikkeld tot een woongebied met daarin 14 sociale huurwoningen.
De omgeving van het plangebied wordt dan ook gekenmerkt als een gemengd gebied. Het gebied wordt
ontsloten op het Dubbelspoor. Deze weg wordt via de Overweg ontsloten op de gebiedsontsluitingsweg
Dorpsstraat.
Een overzicht van de huidige situatie is weergeven in figuur 4.

Figuur 3
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Aanzicht van de westkant op het plangebied

Figuur 4

2.2

Huidige situatie plangebied

Gewenste situatie

Ambitie
Het doel van het plan is om het plangebied in te richten ten behoeve van betaalbare koopwoningen. Dit
aansluitend op het reeds gerealiseerde gebied ten oosten van het plangebied. Figuur 5 geeft een overzicht van
de invulling van het plangebied.
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Figuur 5 Invulling van het plangebied
Het programma
De voorliggende verkaveling voorziet in 18 woningen. Aan de oostkant worden 8 rug-aan-rug woningen
gerealiseerd bestaande uit één woonlaag met kap en in het midden en aan de westkant worden twee rijen van
elk 5 woningen bestaande uit één woonlaag met kap gerealiseerd.
Hierdoor ontstaat aan de buitenzijde een beeld wat aansluit met de reeds gerealiseerde bebouwing en in het
middengebied lagere bebouwing in het soort van hofstructuur. De plaatsing van de blokken haaks op de weg is
gelijk aan de huidige verkavelingsopzet, ook blijft de bebouwing binnen het huidige bouwvlak.
De afstand ten opzichte van het spoor is circa 23 meter en de huurwoningen zelf staan op 18 meter. Aan de
spoorzijde is voorzien in een groenstrook met een wandelpad.
Het parkeren geschiedt aan de randen van het gebied en de parkeerkoffer bij de huurwoningen wordt
geoptimaliseerd.
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2.3

Beeldkwaliteitsparagraaf

De herstructurering wordt ingepast in de bestaande stedelijke structuur van het noordelijke deel van Obdam.
Van belang is dat het ontwerp zodanig is, dat geen afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
Daarom is een beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling opgesteld. Deze is als bijlage 1 bij de toelichting
opgenomen. Dit beeldkwaliteitsplan zal tevens dienen als welstandskader bij de uiteindelijke vormgeving van
de woningen. In het beeldkwaliteitsplan is een aantal welstandscriteria opgenomen, waaraan moet worden
voldaan. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de stedenbouwkundige structuur van de woningen aansluit op
het straat- en bebouwingsbeeld van de omgeving.
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Hoofdstuk 3

Beleid

In dit hoofdstuk staat het beleid beschreven dat mogelijk relevant is voor de gewenste ontwikkeling en/of het
plangebied van dit bestemmingsplan. Hierbij wordt kort ingegaan op rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid.

3.1

Rijksbeleid

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De NOVI is de
langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.
De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken, te kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te
gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en
beslissingen niet uit te stellen of door te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI
centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid gemaakt
moeten worden. Bij de NOVI hoort een Uitvoeringsagenda. Hierin staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de
NOVI.
Binnen de NOVI zijn 8 voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten NOVI-gebied. Landsdeel
Noordwest is aangewezen als voorlopig NOVI-gebied. In een NOVI-gebied krijgt een aantal concrete
vraagstukken extra prioriteit. Dit helpt om grote veranderingen en ruimtelijke opgaven in een regio beter te
realiseren.
Opgaven
Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze opgaven kunnen niet apart
van elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer
ruimte dan beschikbaar is in Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale
belangen wil het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in vier opgaven:
1. ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie;
2. de economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden;
3. steden en regio's sterker en leefbaarder maken;
4. een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.
Realiseren opgaven
In de NOVI is een tweetal instrumenten opgenomen om de opgaven te realiseren:
1. De Omgevingsagenda. Voor Landsdeel Noordwest is een omgevingsagenda opgesteld, waar Noord - Holland
onderdeel van uitmaakt. In de Omgevingsagenda agenderen het Rijk en regio de gezamenlijke vraagstukken
en de gewenste aanpak daarvan. De Omgevingsagenda biedt een basis voor uitvoeringsafspraken en inzet
van programma's en projectbesluiten van Rijk en regio.
2. De NOVI-gebieden. Een NOVI-gebied is een instrument waarbij Rijk en regio meerdere jaren verbonden zijn
aan de gezamenlijke uitwerking van de verschillende opgaven in het ruimtelijke domein. Vaak wordt
voortgebouwd op bestaande samenwerkingstrajecten. Denk aan een Regio Deal en een
verstedelijkingsstrategie.
Conclusie
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Gelet op de te realiseren opgaven uit de NOVI kan de conclusie worden getrokken dat de voorgenomen
ontwikkeling geen rijksbelangen raakt als opgenomen in de NOVI.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In het Bro (artikel 3.1.6) is geregeld dat een toelichting bij een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke
ontwikkeling mogelijk maakt, moet voorzien in duurzame verstedelijking. Dit houdt in dat de toelichting bij
ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, een beschrijving van de behoefte
aan die ontwikkeling moet bevatten. Indien het ruimtelijk plan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het
bestaand stedelijk gebied, moet er tevens gemotiveerd worden waarom niet binnen het bestaand stedelijk
gebied in die behoefte kan worden voorzien.
Bestaand stedelijk gebied
Bij gebleken behoefte dient te worden beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk
gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door
herstructurering, transformatie of anderszins.
Van belang is of de onderhavige locatie reeds aan te merken is als 'bestaand stedelijk gebied'. Gelet op de
bewoording van artikel 1.1.1 lid h wordt onder 'bestaand stedelijk gebied' verstaan: 'bestaand
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing te behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid,
detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk
groen en infrastructuur'.
Op basis van de definitie kan geconcludeerd worden dat het plangebied binnen bestaand stedelijk gebied ligt. Er
is sprake van een samenstel van bebouwing te behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid alsmede de
daarbij behorende stedelijk groen en infrastructuur'. Op basis van het geldende bestemmingsplan is het reeds
mogelijk om vrijwel het gehele plangebied vol te bouwen met bebouwing tot maximaal 10 meter.
Behoefte
Uit het regionaal beleid en het beleid van de gemeente dat is beschreven in paragraaf 3.3 en 3.4, blijkt dat er een
behoefte is aan woningen. Daarmee mag worden aangenomen dat er sprake is van een actuele regionale
behoefte.

3.2

Provinciaal beleid

3.2.1 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening NH2020
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord - Holland is vastgelegd in de Omgevingsvisie 2050. In de
omgevingsvisie geeft de provincie een toekomstbeeld, waaruit het provinciaal belang volgt. Het toekomstbeeld
is als volgt gedefinieerd: 'De provincie Noord-Holland zorgt dat Noord-Holland een mooie, veelzijdige en
internationaal concurrerende provincie blijft door in te zetten op klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit en
duurzaam ruimtegebruik.
In de Omgevingsverordening NH2020 zijn regels verbonden aan de provinciale hoofdbelangen.
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Het plangebied ligt in het werkingsgebied 'landelijk gebied'. In artikel 6.4 (Kleinschalige ontwikkelingen) is
geregeld dat in een bestemmingsplan een kleinschalige ontwikkeling in landelijk gebied mogelijk gemaakt kan
worden. Het toegestane bebouwd oppervlak mag niet worden vergroot en dient plaats te vinden op een locatie
waar een stedelijke functie is toegestaan. Het aantal burgerwoningen mag hierbij niet toenemen.
Het plangebied maakt deel uit van een gebied van bedrijvigheid en burgerwoningen en kent op basis van het
geldende bestemmingsplan ook mogelijkheden om bedrijven te realiseren. Op basis daarvan wordt
geconcludeerd dat het plangebied binnen het bestaand stedelijk gebied ligt. Met het oog hierop is het
voorgenomen ontwikkeling niet in strijd met het provinciaal beleid.

3.3

Regionaal beleid

3.3.1 Kadernota Regionale Woonvisie West-Friesland 2011-2020
In de Kadernota Regionale Woonvisie West -Friesland 2011-2020 vormt de eigen woningbehoefte van de
gemeenten in beginsel de basis voor het aantal nieuw te bouwen woningen. Maar gemeenten krijgen ook de
ruimte om meer te bouwen. Gemeenten dienen dit onderling af te stemmen. De Regionale Woonvisie is
hiervoor het instrument. Op grond van de Structuurvisie van de Provincie Noord-Holland moet de regio
West-Friesland ongeveer 850 tot 1020 woningen per jaar bouwen. Uitgangspunt is dat alle nieuwbouw binnen
bestaand bebouwd gebied wordt gerealiseerd. Opgemerkt wordt dat er voor de komende periode extra
aandacht nodig is voor ouderen en starters. De regionale woonvisie voor West-Friesland sluit aan op de
gewijzigde uitgangspunten van de Structuurvisie voor Noord-Holland. Meer concreet kent de regionale
woonvisie twee hoofdlijnen, deze zijn:
bouwen voor de eigen behoefte van de regio;
in kwaliteiten die passen bij het karakter en de schaal van de regio.
3.3.2 Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) en Woonvisie West-Friesland 2016
In het Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) en de Regionale Woonvisie West-Friesland 2017 wordt benoemd
welke richting de zeven West-Friese gemeenten met de woningmarkt op willen en waar rekening mee
gehouden moet worden. Relevante uitgangspunten met betrekking tot woningbouw zijn:
vooral inzetten op onderscheidende en complementaire producten. Hierbij gaat het om het inzetten op
unieke product-marktcombinaties in de woningmarkt met een goede prijs-kwaliteitsverhouding op sterke
locaties;
scheiden wonen en zorg: langer zelfstandig wonen bevorderen;
ruimte bieden voor markt initiatieven. De vraag staat centraal;
vrijkomend vastgoed binnen de kernen, waarvoor herbestemming nodig is, wordt gefaciliteerd;
inbreiding voor uitbreiding.
Op grond van de Structuurvisie van de Provincie Noord-Holland moet de regio West-Friesland in de periode van
2016 tot 2030 in totaal 8.400 woningen bouwen. Voor de gemeente Koggenland is dit kwantitatief vertaald in
1.000 woningen tot 2030. Dit betreffen echter geen harde cijfers. De woonvisie wil namelijk per situatie ruimte
bieden voor creativiteit en maatwerk. Er is daarom ook geen vast programma opgesteld, maar er wordt gewerkt
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met het zogenaamde flexibel strategisch programmeren. Daardoor blijft voldoende ruimte voor
marktinitiatieven.
De ontwikkeling past binnen de ambitie van de Regionaal Actie Programma Wonen (RAP) en Woonvisie
West-Friesland 2017. Met dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van een vrijkomend bedrijfsperceel in
bestaand stedelijk gebied naar een woonbestemming mogelijk gemaakt. Hiermee verdwijnt een bedrijfslocatie
met een milieucategorie. Het plan sluit dan ook aan bij de wens om vrijkomend vastgoed binnen een kern te
herbestemmen. Daarnaast gaat het om een initiatief vanuit de markt binnen een inbreidingslocaties.

3.4

Gemeentelijk beleid

3.4.1 Structuurvisie 2009 - 2020
De gemeenteraad van Koggenland heeft het ruimtelijk beleid voor de gemeente op 12 oktober 2009 vastgesteld
in de Structuurvisie 2009 - 2020. Het ruimtelijk beleid geeft richting aan ontwikkelingen in de gemeente.
Koggenland is primair een groene gemeente, waar de ruimtelijke opgaven samenhangen met de
doorontwikkeling van de eigen kernen en het bouwen voor een kwantitatieve en kwalitatieve vraag van de
eigen bevolking.
De gemeente streeft niet naar een groei die groter is dan de eigen behoefte. Naast de bestaande
uitbreidingswijken reserveert de gemeente op een aantal plekken ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Het
is afhankelijk van de demografische ontwikkeling na 2020 en daarmee samenhangend de woningvraag wanneer
die plekken daadwerkelijk tot ontwikkeling komen. De uitbreidingslocaties zijn niet de enige plekken waar
woningen aan de voorraad worden toegevoegd. Binnen de bestaande kernen is sprake van een structurele,
incidentele bouwopgave op plekken waar ruimte vrij komt in de bestaande bebouwingsstructuur, bijvoorbeeld
door verplaatsing van bedrijven of door beëindiging van agrarische bedrijven. Daarbij zullen steeds criteria ten
aanzien van vraag, ruimtelijke inpassing, beeldkwaliteit en parkeren worden gesteld.
Toetsing
Met dit bestemmingsplan worden woningen ontstaan vanuit de vraag vanuit de markt naar betaalbare
huurwoningen. De locatie is in de structuurvisie aangewezen als woningbouwplan en daarmee passend binnen
de structuurvisie.
3.4.2 Welstandsnota Koggenland
De welstandsnota van Koggenland van 2012 is van toepassing. Het daarin beschreven beleid is opgesteld vanuit
de overtuiging dat de lokale overheid het belang van een aantrekkelijke bebouwde omgeving moet en wil
behartigen. Het beleid geeft de gemeente de mogelijkheid om de aanwezige cultuurhistorische,
stedenbouwkundige en architectonische waarden te benoemen. Daarnaast speelt de welstandsnota een rol bij
de ontwikkeling en de beoordeling van bouwplannen. De gebieds- en objectgerichte aanpak beoogt de
belangrijkste karakteristieken van de bebouwing te beschermen en te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen daarop
voortbouwen. Zo ook voor de gewenste ontwikkeling in het plangebied.
Toetsing
De toekomstige woningen liggen in het welstandsgebied 'Bedrijventerrein'. Omdat dit bestemming voorziet in
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de bouw van woningen in plaats van bedrijven is voor de ontwikkeling een apart beeldkwaliteitsplan opgesteld
(zie bijlage 1 en paragraaf 2.3). Bij de beoordeling van het toekomstige bouwplan gaat het beeldkwaliteitsplan
als toetsingskader gelden.
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Hoofdstuk 4

Omgevingsaspecten

Naast het feit dat de ontwikkelingen in het plangebied binnen het overheidsbeleid tot stand moet komen, moet
ook rekening gehouden worden met de aanwezige functies in en rond het gebied. Het uitgangspunt voor het
wijzigingsplan is dat er een goede omgevingssituatie ontstaat. In dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden, die
voortvloeien uit de omgevingsaspecten, beschreven.

4.1

Bedrijven en milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten,
voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt
van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (2009). Een
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van
bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor het bepalen van de richtafstanden wordt
onderscheid gemaakt tussen rustige woonomgevingen en gemengde gebieden. In geval van een gemengd
gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand.
De voorgenomen woningen in het plangebied betreffen gevoelige functies. Het plangebied kan omschreven
worden als 'gemengd gebied'. Het plangebied ligt namelijk op een woon/kantoor locatie waar zowel woningen
als bedrijven voorkomen. De afstanden uit de richtafstandenlijst kunnen daarom met één afstandstap worden
verminderd.
Categorie
Rustige woonwijk
1
10 m
2
30 m
3.1
50 m
3.2
100 m
4.1
200 m
4.2
300 m
5.1
500 m
Tabel 1: Richtafstand tot omgevingstype

Gemengd gebied
0m
10 m
30 m
50 m
100 m
200 m
300 m

Toetsing
In de omgeving van het plangebied bevinden zich meerdere functies. Voor het plangebied zijn de ontwikkelde
gronden ten noorden van het plangebied alleen relevant. Hier kunnen zich op basis van het geldende
bestemmingsplan bedrijven uit milieucategorie 1 en 2 vestigen. Ten aanzien van dergelijke bedrijven geldt een
richtafstand van maximaal 10 meter in gemengd gebied. Bij de totstandkoming van het stedenbouwkundig
ontwerp is rekening gehouden met deze richtafstand door de woningen op meer dan 10 meter van het bouwvlak
van de bedrijfsgronden te situeren. Overige bedrijvigheid bevindt zich op een dermate grote afstand, zodat deze
niet relevant is voor het plangebied.
Ook eventuele beperkingen van agrarische bedrijven in de omgeving van het plangebied worden niet verwacht.
Het dichtstbijzijnde agrarisch bedrijf bevindt zich op meer dan 300 meter van het plangebied.
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Geconcludeerd wordt dat het aspect milieuzonering de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat.

4.2

Geur

Voor veehouderijen met een milieuvergunning geldt de Wet geurhinder en veehouderij. In deze wet zijn voor
bepaalde typen dieren geurnormen opgenomen. Ten aanzien van dieren waarvoor geen geurnorm is
vastgesteld, gelden vaste afstanden.
Voor veehouderijen gelden de vaste afstanden uit het Activiteitenbesluit. Ten opzichte van geurgevoelige
objecten buiten de bebouwde kom geldt een (vaste) afstand van 50 meter. De dichtstbijzijnde veehouderij
bevindt zich op circa 150 meter ten noorden van het plangebied. Het betreft de intensieve veehouderij aan de
Boerensluisweg 3. De beoogde ontwikkeling ligt op voldoende afstand van de veehouderij. De voorgestelde
ontwikkeling levert daardoor geen beperkingen voor bestaande bedrijfsactiviteiten op. Van geurhinder van
veehouderijen zal geen sprake zijn.
De gemeente Koggenland heeft op basis van de Wet geurhinder veehouderij een eigen geurverordening
vastgesteld. De geurverordening geldt alleen voor dieren waar geen geuremissiefactor voor is vastgesteld. De
afstand die in de Wgv genoemd staat, is in de geurverordening gehalveerd. Voor bedrijven binnen de bebouwde
kom geldt een afstand van 50 meter (in plaats van 100). Buiten de bebouwde kom geldt een afstand van 25 meter
(in plaats van 50). Hiermee zijn de meeste knelpunten binnen de gemeente opgelost.

4.3

Verkeer en parkeren

De gemeente Koggenland heeft zijn parkeerbeleid vastgelegd in de Nota parkeernormen gemeente Koggenland
2018. Voor de desbetreffende woningen geldt een parkeernorm van 1,8 parkeerplaatsen per woning. Dit
betekent dat 32,4 (33) parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd moeten worden.
In totaal worden in het plangebied dan ook 39 parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze worden op korte afstand van
de woningen gerealiseerd. Op deze manier wordt aan de parkeernorm voldaan en is sprake van voldoende
parkeergelegenheid voor de woningen.

4.4

Geluid

In het kader van geluid is de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Doel van deze wet is het terugdringen van
hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een toename van geluidhinder in de toekomst. Deze
geluidhinder kan veroorzaakt worden door verschillende bronnen, waaronder wegverkeer en bedrijvigheid.
De nieuwe woningen zijn geluidsgevoelige functie die gelegen zijn binnen de geluidszone van de spoorweg
Alkmaar - Hoorn. Voor de ontwikkeling is daarom een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is
bijgevoegd in bijlage 2. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting (Lden) ten hoogste 61 dB bedraagt. Dit
geldt voor de vier meest zuidelijke woningen van elk bouwblok. Hiermee wordt voldaan aan de maximale
geluidgrenswaarde van 68 dB. De voorkeursgrenswaarde van 55 dB wordt echter overschreden. Maatregelen om
de geluidsbelasting te reduceren zijn niet mogelijk, gewenst en/of doelmatig. Teneinde de geplande woningen
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mogelijk te maken dient een hogere waarde te worden vastgesteld.

4.5

Ecologie

Bij elk ruimtelijk plan dient met het oog op de natuurbescherming rekening te worden gehouden met de
gebiedsbescherming en soortenbescherming. Beide aspecten zijn geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb).
Hierbij moet worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de gunstige staat van
instandhouding van waardevolle dier- en plantensoorten niet in het geding komt.
Gebiedsbescherming
Met betrekking tot gebiedsbescherming is de ligging van de aangewezen Natura 2000-gebieden, het
Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) van belang.
Natura 2000-gebieden
Met de ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt gaat geen oppervlakte aan Natura 2000-gebied of
Beschermd Natuurmonument verloren. In de omgeving van het plangebied is geen sprake van Natura
2000-gebieden. Het plangebied ligt niet in een beschermd natuurgebied. De dichtstbijzijnde beschermde
gebieden liggen op circa 9 kilometer afstand. Het gaat om de Eilandspolder en de Markermeer & IJmeer. Gezien
deze afstand en het relatief kleinschalige karakter, omzetten bedrijfsmogelijkheden naar woningbouw, van de
voorgenomen ontwikkeling is het niet te verwachten dat de ontwikkelingen in het plangebied negatieve
effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied.
Met betrekking tot de uitvoering van het ruimtelijk plan is het van belang om na te gaan of stikstofdepositie een
knelpunt kan vormen voor het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura-2000 gebied. Om te kunnen bepalen of
stikstofdepositie een knelpunt vormt zijn met AERIUS Calculator berekeningen gemaakt van de stikstofdepositie
als gevolg van de ontwikkelingen. Deze berekening met een motivering van de uitgangspunten zijn als bijlage 6
toegevoegd. Daarnaast is door de provincie een berekening uitgevoerd. Zie hiervoor bijlage 7.
Uit de berekeningen blijkt dat de stikstofdepositie op de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden niet boven de
0,00 mol N/ha/jaar uit komt. Hiermee is aangetoond dat het project, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen
voor de Natura 2000-gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied
niet kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat
gebied is aangewezen.
NNN en Weidevogelleefgebied
De voorgenomen ontwikkelingen vinden plaats buiten de begrenzing van NNN-gebied en ligt ook niet binnen de
begrenzing van het volgens de provincie aangewezen Bijzonder provinciaal landschap. In deze gebieden zijn
onder andere leefgebieden voor weidevogels opgenomen. Het plangebied maakt hier dus geen deel van uit.
Zolang de voorgenomen werkzaamheden buiten de begrenzing van NNN-gebied plaatsvindt, is nadere toetsing
in de vorm van een ‘Nee, tenzij-toets’ niet aan de orde.
Soortenbescherming:
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van
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nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten
(hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS)
vrijstelling verlenen van dit verbod. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling
te kunnen verlenen zijn opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het
verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied
opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening
kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn
opgenomen in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn.
Ten slotte is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen in de bijlage
onder de onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij
provinciale verordening vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling
kan hierbij ook verband houden met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van
gebieden.
Het plangebied betreft een braakliggend stuk grond dat reeds bouwrijp is gemaakt ten behoeve van bedrijven.
Het plangebied bezit geen mogelijkheden voor vleermuizen of vogels om te verblijven en is voor overige
soort(groep)en verder volledig ongeschikt. Een (verkennend) veldonderzoek naar het voorkomen van
beschermde soorten is dan ook niet nodig. Effecten op beschermde planten- en diersoorten worden niet
verwacht. De ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt zijn niet in strijd met het gestelde binnen
de Wet natuurbescherming.
Concluderend kan worden gesteld dat ecologie geen beperkingen geeft aan de ontwikkeling vanuit dit
bestemmingsplan.

4.6

Water

Van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte 'watertoets'. De watertoets kan
worden gezien als een procesinstrument dat moet waarborgen dat gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen
voor de waterhuishouding meer expliciet worden afgewogen. Belangrijk onderdeel van de watertoets is het
vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbeheerder.
Watertoets
Het plan is aangemeld op de website www.dewatertoets.nl. Omdat het plangebied opgegeven zijn is bepaald
dat bepaalde aspecten van het plan een zodanige invloed hebben op de belangen van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier (HHNK) dat de korte procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat de beperkte
invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Op basis
van de ingevoerde gegevens is een wateradvies gegenereerd, zie bijlage 5. Onderstaand is een vertaling van de
uitgangspunten naar het voorliggende plan gemaakt. De belangrijkste aandachtspunten uit het advies zijn:
Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange
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termijn (Deltavisie) en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma
2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap
opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het
beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast,
watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het
waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een
partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.
Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en
verboden die betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden
kan een vergunning nodig zijn.
Verharding en compenserende maatregelen
Binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap is de afgelopen decennia door verstedelijking het areaal
aan open water afgenomen. Om onder andere dit verschijnsel tegen te gaan is in 2003 de watertoets
geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat de waterbelangen beter in ruimtelijke plannen worden
meegenomen en dat ontwikkelingen 'waterneutraal' worden gerealiseerd. Een van de onderdelen van de
watertoets is het beoordelen van de verhardingstoename.
Er is sprake van een substantiële toename van bebouwing en/of verharding in het plangebied van 1925 m2. Door
deze toename aan verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet via
het rioolstelsel. Dit leidt tijdens extreme situaties tot pieken in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Om
ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet verslechtert ten gevolge van de
verhardingstoename zullen er in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen getroffen moeten
worden in de vorm van extra wateroppervlak.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een
verhardingstoename tot 2000 m2 de vuistregel dat 10% van de toename aan verhard oppervlak dient te worden
gecompenseerd door middel van het inrichten van nieuwe waterberging.
De watercompensatie is geregeld in het bestemmingsplan Obdam - Hensbroek in de vorm van een waterberging
aan de oostzijde van het bedrijventerrein Hofland. Deze wijze van compensatie is ook van de toepassing op de
woningbouwontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt. Daarnaast neemt de feitelijke verharding
ten opzichte van de huidige planologische mogelijkheden in de gewenste situatie af.
Ruimtelijke adaptatie
Het waterschap adviseert om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te nemen. Zo
zou kunnen worden gedacht aan het aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe gebouwen, eventueel met
meervoudig ruimtegebruik en waterberging capaciteit. Ook kan bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe
parkeerplaatsen gebruik worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer
vertragende onderlaag of waterberging op straat en in verlaagde groenstroken.
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Bij de concrete uitwerking van het stedenbouwkundig plan wordt met bovenstaande rekening gehouden.
Beheer en onderhoud waterlopen
Alle werkzaamheden binnen een zone van 5 meter van de insteek van waterlopen zijn vergunningplichtig, omdat
deze invloed kunnen hebben op de water aan- en afvoer, waterberging of het onderhoud. Bij de aanleg van
nieuw water in het plangebied adviseert het waterschap zoveel mogelijk aan te sluiten op de bestaande
waterstructuur en onderhoudssituatie. Bij aanleg of aanpassing van waterlopen is het belangrijk om rekening te
houden met de bereikbaarheid voor onderhoud van zowel de nieuwe als bestaande waterlopen. Dit geldt met
name in het stedelijk gebied, waar het hoogheemraadschap de ambitie heeft om het onderhoud van gemeenten
over te nemen. Hiertoe moeten de waterlopen wel aan de voorwaarden van het hoogheemraadschap voldoen.
In stedelijk gebied is het uitgangspunt dat waterlopen varend onderhouden kunnen worden, en dus tenminste 6
meter breed en 1 meter diep ten opzichte van het laagst gevoerde waterpeil zijn. Indien geen varend onderhoud
(kan) worden uitgevoerd, dient in elk geval te worden voorkomen dat waterlopen niet meer bereikbaar zijn voor
zowel regulier als periodiek onderhoud (maaien en baggeren), doordat deze worden 'ingesloten' door
bebouwing. Geadviseerd wordt om een obstakelvrije zone langs de waterloop van tenminste 5 meter aan te
houden. Om water van voldoende waterkwaliteit te kunnen handhaven, is het zelfreinigend vermogen van het
watersysteem van belang. Het waterschap streeft ernaar om waterlopen te realiseren die in goede verbinding
staan met het overige watersysteem. Om te voorkomen dat er locaties ontstaan waar kroos en drijfvuil zich zou
kunnen ophopen, dienen doodlopende watergangen te worden voorkomen.
Met de uitwerking van dit bestemmingsplan is in principe geen sprake van het realiseren van waterlopen. Indien
er in het plangebied waterlopen worden gerealiseerd, dan wordt met bovenstaande rekening gehouden.
Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de
riolering. Dit komt overeen met de basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van
nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk 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. Het hoogheemraadschap adviseert om met het oog op de
waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen.

4.7

Bodem

Het uitgangspunt voor de bodem in het plangebied is dat de kwaliteit ervan zodanig is, dat er geen risico's voor
de volksgezondheid ontstaan. Verdachte plekken met betrekking tot de kwaliteit van de bodem moeten vanuit
een goede ruimtelijke ordening - in het kader van de Wet bodembescherming - bij ruimtelijke plannen en
projecten worden gesignaleerd. Met het oog op een goede ruimtelijke ordening, dient in geval van ruimtelijke
ontwikkelingen te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse
van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten minste verkennend bodemonderzoek
worden uitgevoerd.
Voor het gebied is voor fase 2 (bedrijventerrein) een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 3) en
vervolgens een aanvullend bodemonderzoek (zie bijlage 4). In de onderzoeken is een gedegen beeld verkregen
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van de bodemkwaliteit ter plaatse en binnen de bandbreedte van voorzienbaarheid aangetoond dat de
bodemkwaliteit ter plaatse voldoende is voor de beoogde woonfunctie. Hiermee is aangetoond dat er geen
risico's voor de volksgezondheid bestaan.

4.8

Archeologie en cultuurhistorie

Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang rekening te houden met aanwezige archeologische en
cultuurhistorische waarden. Waar nodig moet in het bestemmingsplan een regeling worden opgenomen om
aangetroffen waarden te beschermen.
4.8.1 Archeologie
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de
Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de
Omgevingswet, wanneer deze in 2022 in werking treedt. Dit geldt ook voor de verordeningen,
bestemmingsplannen, vergunningen en ontheffingen op het gebied van archeologie. Vooruitlopend op de
datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de Erfgoedwet,
waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.
De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten intact moeten blijven. Als
dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen van archeologische
resten in bepaalde gebieden zijn op basis van historisch onderzoek archeologische verwachtingskaarten
opgesteld.
Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan Obdam - Hensbroek heeft een archeologisch onderzoek plaats
gevonden. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat in Obdam een aantal archeologische waarden aanwezig zijn. In
het bestemmingsplan hebben deze gebieden een archeologische dubbelbestemming gekregen. Op deze
locaties dient bij bodem ingrepen rekening gehouden te worden met archeologische waarden, door
bijvoorbeeld een bureauonderzoek. Op onderhavig plangebied is geen archeologische dubbelbestemming van
toepassing. Voor het plangebied geldt een lage archeologische verwachtingswaarde. In dit gebied is slechts
archeologisch onderzoek aan de orde bij ontwikkelingen met een oppervlakte groter dan 10.000 m². Het
onderhavige plangebied overschrijdt deze drempelwaarde niet.
Nader onderzoek is daarom niet noodzakelijk. Het aspect archeologie heeft dan ook geen gevolgen voor het
bestemmingsplan.
4.8.2 Cultuurhistorie
De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegenomen. Bij het opstellen van
plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro) stelt in dat verband specifieke eisen aan het opstellen van ruimtelijke plannen. Waar mogelijk moeten
cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een sturend
onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening.
Binnen het plangebied is geen sprake van specifieke cultuurhistorische waarden. Het is niet noodzakelijk om
regels op te nemen ter bescherming van cultuurhistorische waarden. Cultuurhistorie is geen belemmerende
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factor voor de voorgenomen ontwikkelingen in dit gebied.

4.9

Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de
ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van
belang.
Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de directe omgeving van
het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10) van ten hoogste 18 µg/m3 en een gemiddelde
concentratie stikstofdioxide (NO2) van ten hoogste 15 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3. Er is
dus geen sprake van een dreigende overschrijding van de grenswaarden.
Een plan dat slechts in zeer beperkte mate bijdraagt aan luchtverontreiniging is op grond van het besluit 'niet in
betekenende mate' (NIBM) vrijgesteld van toetsing aan de grenswaarden. Een plan komt hiervoor in aanmerking
als het voor minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de
luchtkwaliteit. Pas bij een toename van enkele honderden verkeersbewegingen per dag wordt dit criterium
overschreden. De ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt heeft een dergelijke toename niet
tot gevolg. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is dan ook niet noodzakelijk.

4.10 Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van
gevaarlijke stoffen. De normen voor externe veiligheid zijn vastgelegd in onder andere het Besluit externe
veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes en het Besluit externe veiligheid
buisleidingen (Bevb).
Onderzoek
Risicorelevante inrichtingen
Uit de risicokaart voor Nederland blijkt dat in de nabije omgeving van het plangebied geen risicovolle
inrichtingen aanwezig zijn.
Vervoer gevaarlijke stoffen
Er zijn geen (spoor)wegen in de omgeving van het plangebied die zijn aangewezen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
Buisleidingen
Er zijn geen buisleidingen in de omgeving van het plangebied aanwezig die zijn aangewezen voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen.
Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.
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4.11 Kabels en leidingen
In (de omgeving van) het plangebied kunnen kabels en leidingen aanwezig zijn die beperkingen opleggen voor
de bouwmogelijkheden in het plangebied. Hierbij valt te denken aan hoogspanningsverbindingen,
waterleidingen en straalpaden. Bij leidingen, zoals gas-, water- en rioolpersleidingen, volgen deze
belemmeringen uit het zakelijk recht. Bij hoogspanningsverbindingen gaat het om veiligheid en gezondheid. De
beperkingen bij straalpaden zijn van belang voor het goed functioneren van de straalpaden.
In en rond het plangebied zijn geen kabels of leidingen aanwezig waarmee met dit bestemmingsplan rekening
gehouden dient te worden. Wel kunnen er enkele kleinere huisaansluitingen voor bijvoorbeeld gas, water en
riool zijn. Bij de uitvoering van de plannen wordt met deze leidingen rekening gehouden. Voor het
bestemmingsplan behoeven deze leidingen geen bescherming.

4.12 Trillingen
In verband met het feit dat in de nabijheid de spoorweg Alkmaar - Hoorn loopt is in het kader van het
bestemmingsplan Obdam-Hensbroek, 3e herziening Hofland een onderzoek verricht naar de optredende
trillingsniveaus ten gevolge van het railverkeer. Dit onderzoek is bijlage 8 bij de toelichting toegevoegd. Uit het
onderzoek blijkt dat aan de wettelijke normen voldaan wordt. Van ernstige hinder en slaapverstoring zal dan ook
geen sprake zijn.
De onderhavige planlocatie is qua ligging en afstand tot de spoorlijn gelijk te stellen met de direct ten oosten
gelegen planlocatie. De frequentie en aard van het spoorwegverkeer zijn in de tussentijd ook niet significant
gewijzigd. Hierbij moet ook overwogen worden dat ProRail kennis genomen heeft van het planvoornemen en
heeft aangegeven vooralsnog geen aanleiding te zien om te reageren op het plan. Daarbij zullen voor de bouw
van de woningen dezelfde voorwaarden gaan gelden zoals die in het voorliggende trillingsonderzoek zijn
verricht.
Aangezien de woningen die met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt worden vrijwel op dezelfde afstand tot
het spoor worden gerealiseerd, kunnen de conclusies uit het reeds gerealiseerde onderzoek ook voor de
ontwikkelingen in dit bestemmingsplan worden gebruikt. Als gevolg van het treinverkeer ontstaan dan ook geen
nadelige trillingen die ervoor zorgen dat er slaapverstoring ontstaat.

4.13 Spuitzone bestrijdingsmiddelen
Binnen de gemeente is sprake van teelt waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. De term
'gewasbescherming' heeft betrekking op een veelheid van methoden en middelen die ingezet kunnen worden
om planten te beschermen tegen aantasting. Afhankelijk van het gekozen middel, kan dat mogelijk effecten
hebben op de gezondheid van omwonenden.
Er gelden in Nederland geen wettelijke bepalingen over minimaal aan te houden afstanden tussen gronden
waarop gewassen in de open lucht worden geteeld en nabij gelegen, voor gewasbeschermingsmiddelen
gevoelige objecten, zoals woningen met tuinen. Ook de richtafstanden uit de VNG-brochure zijn niet van
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toepassing op open teelten.
Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onder meer
opgenomen in haar uitspraak van 23 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ8308, wordt een afstand van 50 m
tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid, waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, in
het algemeen niet onredelijk geacht. Dit brengt echter niet met zich dat een kortere afstand in een bepaalde
situatie niet redelijk zou kunnen zijn, indien aan die afstand een deugdelijke motivering ten grondslag is gelegd.
Ten zuiden van het plangebied bevinden zich gronden waar gespoten kan worden met bestrijdingsmiddelen.
Aan de afstand van 50 meter wordt voldaan. Negatieve effecten als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen zijn
dan ook niet aan de orde.

4.14 Duurzaamheid
Gelet op de eindigheid van ruimte en bouw- en brandstoffen is duurzaamheid bij ruimtelijke ontwikkelingen van
belang. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van heden en toekomst zonder
het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Het wettelijk beleid ten aanzien van energiezuinig bouwen is opgenomen in het Bouwbesluit. Daarin is
vastgelegd hoe de energieprestatie van gebouwen wordt gemeten met behulp van de Energie Prestatie
Coëfficiënt (EPC). Deze eis zal in de toekomst verder worden aangescherpt vanuit het streven om uiteindelijk
energieneutraal te bouwen (EPC=0).
De nieuwbouw van de woningen zal volgens de huidige normen voor duurzaamheid plaatsvinden. De
toekomstige woningen worden in ieder geval gasloos uitgevoerd.

4.15 MER (Milieu effect rapportage) verantwoording
In het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het bestemmingsplan planmer-plichtig,
projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r.
drempelwaarden opgenomen. Wanneer niet voldaan wordt aan de drempelwaarden moet het bevoegd gezag bij
de betreffende activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Daarbij lettend op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling.
Deze omstandigheden betreffen:
de kenmerken van de projecten;
de plaats van de projecten;
de kenmerken van de potentiële effecten.
In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk
ontwikkelingsproject opgenomen. Ten aanzien van woningen ligt de drempelwaarde op een aaneengesloten
gebied met 2.000 of meer woningen. Dit bestemmingsplan maakt slechts 18 woningen mogelijk en is dus niet
rechtstreeks planmer-, projectmer of mer-beoordelingsplichtig.
Sinds 7 juli 2017 is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat ook voor
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projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, een besluit moet worden
genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het plan mogelijk toch belangrijke negatieve
milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde omstandigheden. Dit is een vormvrije mer. Derhalve is
een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Daaruit blijkt dat, gelet op de kenmerken van het project (zoals het
kleinschalige karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het Besluit m.e.r.), de plaats van het project en
de kenmerken van de potentiële effecten, geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden.
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Hoofdstuk 5

Juridische beschrijving

In de voorgaande hoofdstukken zijn de uitgangspunten voor de ruimtelijke situatie in het plangebied
aangegeven. Deze uitgangspunten zijn getoetst aan de milieu- en omgevingsaspecten en het beleid. In dit
hoofdstuk worden de bestemmingen en de bijbehorende regels beschreven.

5.1

Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Vergelijkbare
Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op
vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de
regels die voorschrijven hoe bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De
SVBP geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zowel digitaal
als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld conform deze standaarden.
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsbepalingen van de gronden in het plangebied. De
juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende
bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2

Toelichting op de bestemmingen

Verkeer - Verblijfsgebied
De ontsluitingsweg in het plangebied is onder de bestemming “Verkeer - Verblijfsgebied” gebracht. De
ontsluitingsweg is bedoeld voor het afwikkelen van verkeer en heeft tevens het karakter van een
verblijfsgebied. Binnen deze bestemming vallen ook fiets- en voetpaden, groenvoorzieningen,
parkeergelegenheden en speelvoorzieningen.
Wonen
De wooneenheden hebben de bestemming 'Wonen' gekregen. De woonhuizen zijn vastgelegd in bouwvlakken.
In de regels is aangegeven dat ter plaatse rijenwoningen zijn toegestaan.
Groen
De zuidrand en de randen rondom de woningen krijgen de bestemming 'Groen'. Dit betreffen openbare, groene,
gronden.
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Hoofdstuk 6

Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een project. Wat dat betreft,
wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een project. Wat dat betreft,
wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.
6.1.1 Overleg
Het bestemmingsplan is, conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), verzonden naar de
overleginstanties te weten:
3. De aangrenzende gemeenten.
4. Provincie Noord-Holland.
5. ProRail NV (ligging nabij spoorlijn).
6. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
7. Het HHNK is benaderd in het kader van de Watertoets, welke is opgenomen in de toelichting van het
bestemmingsplan.
De ingekomen overlegreacties zijn in een aparte nota samengevat en beantwoord. Tevens is hierin aangegeven
of de overlegreacties tot wijzigingen van het bestemmingsplan hebben geleid. De nota is opgenomen in bijlage
9. De overlegreacties hebben tot de volgende wijzigingen geleid:
1. een aanpassing van de inrichtingstekening in het beeldkwaliteitsplan. Zie hiervoor de tekening in figuur 5
van deze toelichting en het beeldkwaliteitsplan zoals is opgenomen in bijlage 1;
2. een aanvulling op paragraaf 4.5 Ecologie inclusief het toevoegen van een aanvullende stikstofberekening.
Zie hiervoor bijlage 7;
3. een aanpassing van paragraaf 4.7 Bodem inclusief het toevoegen van een aanvullend bodemonderzoek. Zie
hiervoor bijlage 4 en het vervangen van bijlage 3 in verband met de aanwezigheid van een actueel
bodemonderzoek uit 2020;
4. een aanvulling op paragraaf 4.12 Trillingen;
5. het opnemen van een paragraaf 4.13 Spuitzone bestrijdingsmiddelen;
6. het opnemen van een paragraaf 4.14 Duurzaamheid.
Omdat de gemeente de belanghebbenden wil betrekking bij de planvorming, is de mogelijkheid geboden
inspraak te verlenen op het voorontwerpbestemmingsplan tijdens een (digitale) inloopavond op 29 juni 2021.
Een verslag van deze avond is opgenomen als onderdeel van de 'Nota van beantwoording vooroverleg en
inspraak' én bijlage 10. De uitkomsten van de informatie avond hebben geleid tot een aanpassing van de
inrichtingstekening in het beeldkwaliteitsplan. Zie hiervoor de tekening in figuur 5 van deze toelichting en het
beeldkwaliteitsplan zoals is opgenomen in bijlage 1.
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6.1.2 Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan is gedurende zes weken ter inzage aangeboden voor zienswijzen (artikel 3.8
Wro). Tijdens deze periode bestond de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen door een ieder. Van
deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
6.1.3 Vervolg
Vervolgens besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het plan. Uiteindelijk is tegen het (vastgestelde)
bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

6.2

Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële
haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie).
6.2.1 Financiële haalbaarheid
De gronden zijn nu nog in eigendom van de gemeente. De gronden worden aan een ontwikkelaar verkocht en/of
door de gemeente in de markt gezet.
6.2.2 Grondexploitatie
Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen grondexploitatieregeling is het bieden van ruimere
mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van meer sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in
de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels stellen
voor de desbetreffende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. Bij de privaatrechtelijke weg worden
dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst vastgelegd.
De bouwlocatie is gemeentelijk eigendom en maakt onderdeel uit van een groter exploitatiegebied voor
woningbouw en bedrijvigheid. De kosten van woon- en bouwrijpmaken en eventuele planschade van het
bouwplan zijn in de grondexploitatie verwerkt en derhalve gedekt.
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Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1

35/225

Beeldkwaliteitplan

HOFLAND DUBBELSPOOR - OBDAM
BEELDKWALITEITPLAN

06-08-2021
IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE KOGGENLAND
PROJECTNR 20210182

Obdam - Dubbelspoor | Beeldkwaliteitplan | Gemeente Koggenland | 06-08-2021

4E HERZIENING

INLEIDING
rwe
g

Ho

flan

Ove

Aanleiding
Binnen de gemeente Koggenland bestaat de behoefte om woningen te realiseren in
het betaalbare segment. Daarvoor is een locatie in beeld als onderdeel van een grotere
ontwikkeling aan het Dubbelspoor in Obdam. Deze locatie wordt gefaseerd ontwikkeld
tot woongebied. Het gebied is reeds deels ingevuld met woningbouw.
De plangrens waar dit beeldkwaliteitplan betrekking op heeft is met een stippellijn
weergegeven op de luchtfoto. Het plangebied wordt aan de zuidkant begrensd door
een watergang parallel aan de spoorlijn Alkmaar - Hoorn. De oostzijde van het
plangebied wordt begrensd door de onlangs gerealiseerde rijwoningen. De noordgrens
van de ontwikkeling bestaat uit de weg Dubbeslspoor, met aan de noordzijde daarvan
recent gerealiseerde vrijstaande woningen en nog te realiseren vrijstaande en tweeonder-één-kap woningen. Aan de westzijde is een gemengd gebied met een woon- en
bedrijfsfuncties. Het gebied wordt ontsloten op het Dubbelspoor. Deze weg wordt via
de Overweg ontsloten op de gebiedsontsluitingsweg Dorpsstraat.
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Juridisch kader
De gemeente Koggenland heeft haar welstandsbeleid in de Welstandsnota Koggeland
2012 vastgelegd. Daarin is voor de projectlocatie het welstandsgebied ‘Bedrijventerrein’
opgenomen. De voorziene woningbouw past hier niet in. Voor de gewenste ontwikkeling
is een nieuw welstandskader gewenst. Dit beeldkwaliteitplan vervangt de bestaande
welstandnota en wordt ook als zodanig vastgesteld. Op basis van dit beeldkwaliteitplan
kan de toekomstige welstandsbeoordeling van de bouwplannen op de planlocatie
plaatsvinden.
Criteria
Dit beeldkwaliteitplan geeft een meer concrete invulling aan de ruimtelijke aspecten
voor het plangebied. Het sluit daarbij aan op de mogelijkheden die het bestemmingsplan
biedt. Er worden duidelijke criteria gegeven voor de bebouwing en welke ambitie
voor de inrichting van de aansluiting op de openbare ruimte wordt voorgestaan.Het
kwaliteitsdocument is opgesteld met als doel om :
• een aantrekkelijk woonmilieu tot stand te brengen;
• de ontwikkelende partij te inspireren en vooraf informatie te geven over de
welstandscriteria;
• de welstandscommissie een passend kader te bieden waarbinnen de toetsing van
bouwplannen dient plaats te vinden.
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De beschreven criteria hebben niet het karakter van bestemmingsplanregels. Dat wil
zeggen: ze zijn bedoeld als inspirerend kader. Incidenteel kan gemotiveerd van de
criteria worden afgeweken, mits er sprake is van een overtuigende kwaliteit en van
gevoel voor de omgeving. In dergelijke incidentele gevallen wordt expliciet aan de
welstandscommissie voorgelegd of een uitzonderingssituatie vanwege de kwaliteit van
het bouwplan gerechtvaardigd is. In de planregels van het bestemmingsplan wordt een
koppeling gemaakt met het beeldkwaliteitplan.
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HUIDIG BEELD
Het gebied Dubbelspoor is sinds een tiental jaren in ontwikkeling.
De bebouwing rondom de planlocatie bestaat zowel uit woningbouw
ten noordoosten van het plangebied als bedrijfsbebouwing aan
de westzijde. Op de afbeelding onder op deze pagina is het
plangebied te zien, met een aantal woningen die de laatste jaren
zijn gerealiseerd in de omgeving van de planlocatie. De overige
beelden zijn van de woningen in die de laatste jaren in de directe
omgeving van het plangebied zijn gerealiseerd.
In de omgeving van de projectlocatie is geen sprake van een
eenduidig bebouwingsbeeld. De architectonische uitstraling van
de bebouwing verschilt, zowel qua materialisering als bebouwingsen kapvormen is geen eenheid te herkennen. Het merendeel van de
woningen lijkt geïnspireerd door de neotraditionele jaren ‘30 trend.
De bebouwingshoogte is hoofdzakelijk twee bebouwingslagen met
een kap. De woningen zijn vrijstaand of twee- onder één kap. De
woningen zijn georiënteerd op de weg en zijn met de achterkanten
naar elkaar gericht.
De openbare ruimte is functioneel ingericht; woonstraten en
parkeervakken zijn ingericht met betonklinkers. Groenvakken
bestaan uit gras. Er is met uitzondering van een enkele boom geen
opgaande beplanting aanwezig.

plangebied

Huidige situatie plangebied
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In het plangebied wordt geen infrastructuur ten behoeve van
autoverkeer gerealiseerd; het parkeren gebeurt rondom het
plangebied. De woningen zijn door middel van voetpaden
bereikbaar. De percelen grenzen deels aan deze voetpaden
en worden op andere plekken gescheiden door een openbare
42
groenstructuur.
De plaatsing van de blokken haaks op de weg is
gelijk aan de huidige verkavelingsopzet.
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De afstand ten opzichte van het spoor is circa 23 meter en
de huurwoningen zelf staan op 18 meter. Aan de spoorzijde is
voorzien in een groenstrook met een wandelpad.
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De ontwikkeling waar dit beeldkwaliteitplan betrekking op
heeft betreft de laatste9 invulling van deze woningbouwlocatie.
De voorliggende verkaveling voorziet
in 18 woningen. Aan de
1113
oostkant van het plangbied worden 8 rug-aan-rug woningen
gerealiseerd bestaande uit één woonlaag met kap. Aan de
westkant worden twee rijen van elk 5 woningen van één
15woonlaag met kap gerealiseerd. Het gesloten blok met rug-aan17
rug woningen ligt op deze manier centraal in het gebied, met
aan weerszijden rijwoningen. De westelijke rand van het gebied
sluit qua beeld aan bij de reeds gerealiseerde bebouwing aan
de oostzijde. In het middengebied is plek voor een afwijkend
bouwblok bestaande uit de rug-aan-rug woningen.
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De twee rijen van vijf worden beschouwd als één bouwblok met een alzijdige orientatie. De twee
rijen woningen zijn identiek qua architectuur, materialisering, gevelbeeld ene uitstraling. De
erfafscheidingen aan de zijkanten van het blok maken deel uit van het bouwblok en zijn meeontworpen met de woningen. Op deze manier krijgt het bouwblok aan de zijde van de spoorlijn
en aan de weg Dubbeslspoor een hoogwaardige en rustige uitstraling.
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In de welstandsnota Koggeland 2012 wordt onderscheid tussen centrumgebieden,
dorpslinten, landelijke linten, woongebieden, bedrijventerreinen, sport en recreatie en
het buitengebied. Voor dit beeldkwaliteit worden de beeldkwaliteitseisen van toepassing
op het deelgebied ‘woongebied’ uit de welstandsnota als uitgangspunt genomen en
toegespitst op deze ontwikkeling. Devolgende welstandscriteria zijn van toepassing:
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Ligging in de omgeving g
• Het geheel vormt een ensemble van gebouwen.
• Waar mogelijk aansluiten op ritme, oriëntatie, ontsluiting en vormgeving van de
bestaande bebouwing in de omgeving.
• De terreininrichting maakt deel uit van het architectonische ontwerp.
• Geleidelijke overgang tussen privé en openbaar gebied met tuinen.

De rug-aan-rug woningen worden beschouwd
als één bouwblok met een alzijdige orientatie.
Het bouwblok kent geen achterkanten en
heeft een hoogwaardige uitstraling aan alle
zijden van het blok. De erfafscheiding bestaat
rondom uit dezelfde lage haag waardoor het
uniforme beeld van het blok wordt versterkt.

Bouwmassa
• Eenheid en samenhang in massa en vorm.
• Eenheid van de totale compositie van de rij bewaken, maar daarbinnen variatie
individuele woning mogelijk maken.
• De samenhang is belangrijker dan de individuele uitstraling.
• Kappen bestaan bij voorkeur uit hoge langskappen, een lessenaar of plat afgedekt dak
is eveneens mogelijk. Dwarskappen zijn alleen toegestaan als accent.
• Verbijzonderingen in de kapvorm zoals dakkappellen, dakopbouwen en aanbouwen
zijn per type woning van hetzelfde model en onderdeel van het oorspronkelijke ontwerp.
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Architectonische uitwerking
• Een eenduidige gevelgeleding waarbij de indeling en vormgeving van de gevels en
daken worden afgestemd binnen het bouwblok.
• Aandacht voor de architectonische uitwerking en verbijzonderingen als entrees, dak
overstekken en erkers.
• Toevoegingen in hoofdvorm en uitwerking afstemmen op het bestaande pand.
• Erfafscheidingen op het voorerf en op het zijerf gelegen aan de openbare ruimten
meenemen in het ontwerp.

7

De (geluidwerende) erfafscheiding
Materiaal en kleur
aan de zuidzijde van het blok
• Gevels bestaan uit een rode baksteen in combinatie met een donkere dakpan.
rijwoningen is meeontworpen en
• Kozijnen, dak overstekken en andere bouwkundige elementen worden in een
heeft een groene uitstraling
traditionele, terughoudende kleurstelling uitgevoerd.
• Toevoegen kleuraccenten door variatie in kleur kozijnen, panelen en dergelijke is
alleen, indien dit in de architectuur is ingekaderd, mogelijk.
Aan de voorzijde van het perceel
• Op 6bijgebouwen met een beperkte zichtbaarheid is een plat afgedekt dak mogelijk of
bestaat de erfafscheiding uit een
zijn dakpanplaten
met een zorgvuldige randdetaillering denkbaar.
5
lage haag. De erfafscheiding is bij
alle woningen gelijk waardoor een
Criteria voor kleine bouwwerken
eenduidige uitstraling en een rustig
• Groene vormgeving van zij-erfafscheidingen heeft de voorkeur boven houten of
beeld wordt gerealiseerd.
gemetselde zij-erfafscheidingen.

4
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Bergingen zijn mee-ontworpen
en maken deel uit van het
bouwblok. De bergingen
sluiten qua materialisering en
uitstraling aan bij de rug-aanrug woningen.
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REFERENTIES
De rug-aan-rug woningen zijn als één bouwblok vormgegeven en grenzen
door middel van lage hagen aan de openbare ruimte (beeld: Heilijgers

Referentie samengesteld blok rijwoningen

Rijwoningen in twee lagen met lessenaarkap

Toe te passen materialen

referentie rug-aan-rug woningen (beeld: timpaan.nl)

Zijdelingse erfgrenzen zijn meeontworpen met het bouwblok

Zijdelingse erfgrenzen zijn meeontworpen en/of groen vormgegeven
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Lage hagen aan de voorzijde
zorgen voor een groene overgang
naar de openbare ruimte en een
eenduidige uitstraling

Parkeren gebeurt aan de randen van het gebied; woningen grenzen aan groen
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Samenvatting akoestisch onderzoeksrapport
Wat hebben we onderzocht?
We hebben een akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidbelasting vanwege de spoorlijn
Heerhugowaard - Hoorn op de gevels van achttien nieuwbouwwoningen op het perceel
Hofland - Dubbelspoor in Obdam binnen de gemeente Koggenland.
>> Inleiding
Waarom hebben we dat onderzocht?
Op dit moment is er op het perceel Hofland - Dubbelspoor in Obdam sprake van de
‘Enkelbestemming - Bedrijventerrein’. Nu is de gemeente voornemens om woningen te gaan
realiseren op het perceel. Echter op basis van het huidige bestemmingplan is dat niet mogelijk. De
bestaande bedrijfsbestemming moet worden omgezet naar een bestemming ‘Wonen’. Er is daarom
een bestemmingsplanwijziging nodig om de woningen mogelijk te maken.
In het kader van de bestemmingsplanwijziging is een akoestisch onderzoek nodig. Hierin wordt
aangetoond dat het plan voldoet aan de geluideisen die de Wet geluidhinder voorschrijft. De
gemeente Koggenland heeft geen aanvullend geluidbeleid opgesteld.
>> Uitgangspunten
Hoe hebben we dat onderzocht?
We hebben de geluidbelasting van het railverkeer op de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn op de
gevels van de nieuwe woningen bepaald met behulp van Standaard Rekenmethode II. We
berekenden dit met het programma Geomilieu.
>> Uitgangspunten
Wat zijn de resultaten?
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de
voorkeursgrenswaarde overschrijdt, maar dat de maximale ontheffingswaarde niet wordt
overschreden. De maximale geluidbelasting bedraagt 60 à 61 dB op de kopgevels van de direct
aan het spoor gelegen woningen.
>> Rekenresultaten
Wat betekenen de resultaten van het onderzoek?
Het is niet mogelijk/wenselijk om bij dit project geluidbeperkende maatregelen toe te passen om de
geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Daarom wordt de
gemeente Koggenland gevraagd om hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels van de
woningen in het plan vast te stellen.
Voor tien van de in totaal achttien nieuwbouwwoningen moet een hogere waarde van de
geluidbelasting op de gevels worden vastgesteld. De benodigde hogere waarde per woning is
opgenomen in hoofdstuk 4 in tabel 4.1.
>> Conclusie
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1

Inleiding

Onze opdracht
Op het perceel Hofland - Dubbelspoor in Obdam, binnen de gemeente Koggenland, is de
nieuwbouw van achttien woningen voorzien. De nieuwbouw past niet binnen het vigerende
bestemmingsplan, er is een bestemmingsplanwijziging nodig. In het kader van de aan te vragen
omgevingsvergunning is het onder meer noodzakelijk om een akoestisch onderzoek te doen. In
opdracht van de gemeente Koggenland heeft LBP|SIGHT dit akoestisch onderzoek gedaan.
Dit rapport doet verslag van de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege alle
relevante geluidbronnen. In dit geval betreft dat het railverkeer op de spoorlijn
Heerhugowaard - Hoorn ten zuiden van het perceel.
Het doel van het onderzoek is om te bepalen hoe de nieuwbouw van achttien woningen met
inachtneming van de Wet geluidhinder gerealiseerd kan worden. De gemeente Koggenland heeft
geen aanvullend geluidbeleid opgesteld, zodat alleen getoetst wordt aan de Wet geluidhinder.
Met deze rapportage komt de rapportage met kenmerk R072467aa.212I685 versie 01_001 met
datum 23 februari 2021 te vervallen.
Het project
Op dit moment is er op het perceel Hofland - Dubbelspoor in Obdam sprake van de
‘Enkelbestemming - Bedrijventerrein’. Nu is de gemeente voornemens om achttien woningen te
gaan realiseren op het perceel. Echter op basis van het huidige bestemmingplan is dat niet
mogelijk.
Het perceel valt momenteel onder het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek, 2e herziening Hofland
(onherroepelijk sinds 24 oktober 2011).
De bestaande bedrijfsbestemming moet worden omgezet naar een bestemming ‘Wonen’. Er is
daarom een bestemmingsplanwijziging nodig om de woningen mogelijk te maken. Voor het perceel
ten oosten van onderhavig perceel is al een wijziging gedaan van bedrijfsbestemming naar
veertien woningen (vastgelegd in het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 3e herziening Hofland,
onherroepelijk sinds 18 december 2017).
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Figuur 1.1
Huidige situatie | Bron: GoogleMaps

Figuur 1.2
Verkaveling perceel Hofland - Dubbelspoor |
Bron: gemeente Koggenland
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2
2.1

Uitgangspunten
Gehanteerde gegevens

Bij het onderzoek hebben we gebruikgemaakt van de volgende gegevens:
 Digitale situatietekening “Wijzigen verkaveling Dubbelspoor plan Hofland Obdam”
project 20210185 van Rho adviseurs met datum 15 april 2021, ontvangen per e-mail op
11 mei 2021 van de gemeente Koggenland.
 Huidig Bestemmingsplan Obdam-Hensbroek, 2e herziening Hofland (onherroepelijk sinds
24 oktober 2011) met identificatienummer NL.IMRO.1598.BPOBHherz0004-oh01.
 Gegevens railverkeer op spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn afkomstig uit het geluidregister van
ProRail met downloaddatum 31 mei 2021.
 De ligging van de bestaande gebouwen ten behoeve van het opstellen van het rekenmodel is
verkregen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Daarbij is voor de hoogtes
van de percelen en de bebouwing uitgegaan van het Actueel Hoogtebestand Nederland
(AHN3). Zowel de BAG als het AHN3 zijn beschikbaar via Publieke Dienstverlening Op de
Kaart (PDOK).

2.2

Wettelijk kader

2.2.1 Onderzoeksgebied
Volgens de Wet geluidhinder heeft een spoorlijn een geluidzone. De breedte van de geluidzone is
afhankelijk van de hoogte van de waarde van de geluidbelasting ter plaatse van het dichtstbijzijnde
geluidproductieplafondpunt (GPP).

57,4 dB

Figuur 2.1
Geluidproductieplafondpunt 47371 bij plan | afgegeven GPP is 57,4 dB
Op het perceel ligt GPP 47371 met een afgegeven GPP van 57,4 dB. Volgens tabel I.1 uit bijlage I
heeft de spoorlijn hier een zonebreedte van 200 meter. De kortste afstand van het plan tot de
spoorlijn bedraagt circa 23 meter. Hiermee ligt de ontwikkeling van de woningen binnen de
geluidzone van de spoorlijn en moet de geluidbelasting op de gevels in kaart gebracht worden.
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2.2.2 Wet geluidhinder
Voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde
De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van een woning bedraagt 55 dB.
Daarnaast bedraagt de maximale ontheffingswaarde voor de geluidbelasting op de gevel 68 dB
volgens artikel 4 lid 10 Besluit geluidhinder.
Geluidbeperkende maatregelen
Als de geluidbelasting vanwege een weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, moeten in
principe maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot die waarde.
Hierbij hanteert de Wet geluidhinder de volgende volgorde van voorkeur:
 maatregelen bij de bron (het toepassen van een bovenbouwconstructie met een lagere
geluidemissie, het reduceren van de verkeersintensiteit of het verlagen van de snelheid);
 maatregelen in de overdracht (het situeren van niet-geluidgevoelige bebouwing tussen de bron
en de nieuwbouw of het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal).
Hogere waarde
Als de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende
bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard
ontmoeten, kan bij de gemeente Koggenland een zogenoemde 'hogere waarde' voor de
geluidbelasting op een gevel aangevraagd worden tot ten hoogste de maximale
ontheffingswaarde.

2.2.3 Gemeentelijk geluidbeleid
De gemeente Koggenland heeft geen aanvullend geluidbeleid opgesteld. Hieraan is dan ook niet
getoetst.

2.3

Berekeningen

2.3.1 Geluidbelasting
De geluidbelasting in Lden is de geluidbelasting ter plaatse van de gevel over een etmaal.

2.3.2 Rekenmethode
De geluidbelasting is bepaald op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (volgens
artikel 110d Wet geluidhinder). In deze situatie is de geluidbelasting bepaald met behulp van
Standaard Rekenmethode II. Bij de berekeningen is uitgegaan van de zogenoemde VOABafspraken; maximaal één reflectie, een minimum zichthoek voor reflecties van twee graden en een
maximum sectorhoek van vijf graden.

2.3.3 Rekenmodel
Van de situatie is een driedimensionaal rekenmodel gemaakt. Hierbij is gebruikgemaakt van de
software Geomilieu V2020.2.
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Gebouwen
De verkaveling voorziet in de ontwikkeling van achttien eengezinswoningen. Het meest westelijke
blok rijwoningen en het midden blok rijwoningen betreft 2 x vijf eengezinswoningen met 1 laag+kap
(bouwhoogte maximaal 8 meter). Aan de oostzijde van het perceel worden acht rug-aan-rug
woningen met 1 laag+kap (bouwhoogte maximaal 7,5 meter) ontwikkeld.
Met deze opzet van de verkaveling ontstaat aan de buitenzijde een beeld wat aansluit met de al
gerealiseerde bebouwing en in het middengebied lagere bebouwing in het soort van hofstructuur.
Alle bebouwing is gemodelleerd met een reflectiepercentage voor de gevels van 80%, zoals voor
normale situaties is voorgeschreven. Bij de berekening van de geluidbelasting is rekening
gehouden met de aanwezigheid van de bestaande bebouwing.
Rekenpunten
De toekomstige geluidbelasting is bepaald voor een aantal representatief te achten waarneempunten op 1,5 en 4,5 meter boven het plaatselijk maaiveld. Die punten staan op onderstaand
figuur 2.2.

Figuur 2.2
Weergave waarneempunten
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Spoorlijn
Bij het bepalen van de geluidbelasting is de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn relevant (zie bijlage I
Wettelijk kader). De railverkeergegevens van deze spoorlijn zijn overgenomen uit de meest recente
versie van het wettelijk geluidregister (download datum 31 mei 2021). Zie hiervoor ook
gehanteerde uitgangspunten.
Bodemgebied
In het rekenmodel is rekening gehouden met harde, reflecterende bodems zoals wegen en
parkeerplaatsen en akoestisch absorberende bodems zoals grasvlakken. Ook zijn conform het
Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 onder de sporen geluidabsorberende bodemvlakken
gemodelleerd.
Geometrie
Het bij de berekeningen beschouwde onderzoeksgebied is in figuur 2.3 gegeven. In figuur 2.4 is
een driedimensionale weergave van de geometrie gegeven.
Er zijn geen grote hoogteverschillen in het plangebied te vinden. Het plaatselijk maaiveld betreft
circa -1,5 meter NAP. De spoorlijn ligt op circa 0 meter NAP.

Figuur 2.3
2D-weergave model

Figuur 2.4
3D-weergave model

De rode ster geeft in beide figuren de locatie van het perceel Hofland - Dubbelspoor weer.
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3
3.1

Rekenresultaten
Toetsing aan de Wet geluidhinder

In figuur 3.1 is de berekende geluidbelasting vanwege de spoorlijn gegeven.

Figuur 3.1
Geluidbelasting vanwege de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn
Uit het voorgaande blijkt dat de geluidbelasting vanwege het railverkeer op de spoorlijn
Heerhugowaard - Hoorn hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB. De maximale
ontheffingswaarde van 68 dB wordt echter niet overschreden.
De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 61 dB op de zuidgevels van de rug-aan-rug woningen die
direct aan het spoor gelegen zijn. Op de zuidgevels van de andere twee blokken rijwoningen
bedraagt de geluidbelasting ten hoogste 60 dB.
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3.2

Geluidbeperkende maatregelen

In principe moeten geluidbeperkende maatregelen getroffen worden om de geluidbelasting terug te
brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Om de geluidbelasting te reduceren zou een
geluidreducerend wegdek kunnen worden aangebracht of een geluidscherm kunnen worden
gerealiseerd. Wanneer, verdergaande, geluidbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend
zijn of overwegende bezwaren van stedenbouwkundige of financiële aard ontmoeten, kan de
gemeente Koggenland een hogere waarde voor de geluidbelasting op de gevels vaststellen.


Geluidscherm
Een maatregel in de overdracht kan bestaan uit het plaatsen van een scherm tussen de bron
(de spoorlijn) en de ontvanger (woning). Om de geluidbelasting te reduceren tot de
voorkeursgrenswaarde is een scherm nodig van circa 80-100 meter met een hoogte van
minimaal 2 meter. Ook zou een dergelijk scherm op een zeer korte afstand van het spoor
gerealiseerd moeten worden. De kosten van een dergelijk scherm bedraagt circa € 75.000,- tot
€ 80.000,-. Een uitgave als deze is niet realistisch ten opzichte van het aantal woningen
waarvoor een hogere waarde nodig is.



Voor de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn is het toepassen van een bovenbouwconstructie met
een lagere geluidemissie, het reduceren van de railverkeersintensiteit of het verlagen van de
baanvaksnelheid niet mogelijk vanwege bezwaren van de NS.

Conclusie geluidbeperkende maatregelen
Bij dit project zijn geluidbeperkende maatregelen geen optie. De maatregelen zijn niet doeltreffend
genoeg en kennen technische, financiële dan wel stedenbouwkundige bezwaren. De
gemeente Koggenland kan in dit geval een hogere waarde voor de geluidbelasting op de gevel
vaststellen.
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4

Hogere waarden

In tabel 4.1 is per woning de benodigde hogere waarde opgenomen. Voor de woningnummering
wordt verwezen naar figuur 4.1 op de volgende pagina. Woningen die niet genoemd worden
hebben geen hogere waarde nodig.
Tabel 4.1
Hogere waarden per woning
Woningnummer – zie figuur 4.1

Gevel oriëntatie

Hogere waarde railverkeer in dB

1

Zuid

60

2

West

57

3

West

56

6

Zuid

60

7

Oost

57

8

Oost

57

9

Oost

56

11

Zuid

61

12

West

57

13

West

56

15

Zuid

61

16

Oost

57

17

Oost

56

18

Oost

56

R072467aa.212I685.mvb | versie 02_001 | 3 juni 2021

12

Figuur 4.1
Nummering van de woningen
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5

Conclusie

Voor het plan “18 woningen op het perceel Hofland - Dubbelspoor” in Obdam,
gemeente Koggenland, hebben wij een akoestisch onderzoek gedaan. Hierbij is geluidbelasting
vanwege het railverkeer op de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn getoetst aan de Wet geluidhinder.
Uit het onderzoek blijkt het volgende:
 De geluidbelasting vanwege het railverkeer op de spoorlijn Heerhugowaard - Hoorn is
maximaal 61 dB. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 55 dB met maximaal 6 dB
overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt niet overschreden.
 Een hogere waarde moet worden vastgesteld door de gemeente Koggenland. In tabel 4.1 in
hoofdstuk 4 is per woning de benodigde hogere waarde opgenomen.
Tot slot adviseren we om de geluidwering van de gevels van de woningen af te stemmen op de
geluidbelasting opgenomen in figuur 3.1. Op deze manier worden de bewoners optimaal
beschermd tegen de geluidbelasting in de omgeving en wordt een goed woon- en leefklimaat
gewaarborgd.

LBP|SIGHT BV

ing. M.J.M. (Monique) van Bemmelen
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Bijlage I
Wettelijk kader
Geluidzones
Conform de Wet geluidhinder moet voor nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten binnen de
geluidzone van een geluidbron een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. Hierbij moet verslag
gedaan worden van de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege die geluidbron.
Tabel I.1
Geluidzones railverkeer
Hoogte geluidproductieplafond

Zonebreedte

Kleiner dan 56 dB

100 meter

Gelijk aan of groter dan 56 dB en kleiner dan 61 dB

200 meter

Gelijk aan of groter dan 61 dB en kleiner dan 66 dB

300 meter

Gelijk aan of groter dan 66 dB en kleiner dan 71 dB

600 meter

Gelijk aan of groter dan 71 dB en kleiner dan 74 dB

900 meter

Gelijk aan of groter dan 74 dB

1.200 meter

Overige (nabijgelegen geluidbronnen, worden in de onderhavige situatie akoestisch niet relevant
geacht.
Geluidgevoelige objecten
De Wet geluidhinder stelt alleen eisen aan de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige
gebouwen. Geluidgevoelige gebouwen zijn:
 woning
 onderwijsgebouw
 ziekenhuis
 verpleeghuis
 verzorgingstehuis
 psychiatrische inrichting
 kinderdagverblijf
 woonwagenstandplaats (als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag)
 ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen
Overige gebouwen zijn niet geluidgevoelig.
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Verkennend bodemonderzoek
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Landview BV Bodemonderzoek

Rapportnummer 2020641

SAMENVATTING
Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning is door Landview BV een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de locatie Dubbelspoor noord en zuid te Obdam,
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 protocollen 2001 en 2002.
In de bovengrond op het terrein ten zuiden van Dubbelspoor en in de ondergrond ten noorden is
plaatselijk een lichte verhoging van kwik geconstateerd.
In de overige mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte
stoffen aangetroffen.
Op basis van het tijdelijk handelingskader vallen alle onderzochte grondsoorten op de locatie in de
klasse “landbouw/natuur, wonen of industrie”, wanneer toegepast op een landbodem boven
grondwaterstand.
In het grondwater zijn lichte verhogingen van barium en nikkel aangetroffen.
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve mogelijk van nature verhoogde
concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd.
De aangetroffen verhogingen zijn echter dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, 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 gebruik, wonen met tuin.
De locatie kan tevens als niet verontreinigd ten aanzien van PFAS worden beschouwd.
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
(plaat)materiaal of potentieel asbestverdacht puin aangetroffen. Tijdens een verkennend
bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op asbest onderzocht. 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.

-2-

Landview BV Bodemonderzoek

1.

Rapportnummer 2020641

INLEIDING

In opdracht van Gemeente Koggenland is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de
mogelijke aanwezigheid van bodemverontreiniging op de locatie Dubbelspoor noord en zuid te
Obdam, gemeente Koggenland.
Het onderzoek is verricht door Landview BV, in de periode oktober 2020, conform de offerte van 1
oktober 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 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 grond wordt, in verband met het van kracht worden van het tijdelijk handelingskader voor
hergebruik PFAS houdende grond en baggerspecie (d.d. 8 juli 2020), tevens onderzocht op PFAS.
De locatie is niet direct verdacht voor GenX, waardoor kan worden volstaan met onderzoek op de
28 verbindingen uit het handelingskader.
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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VOORONDERZOEK

Ten behoeve van het verkennend bodemonderzoek is in oktober 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 Obdam. In bijlage 2 is een situatietekening van het terrein gegeven.
Tabel 1: overzicht basisgegevens
Kadastraal bekend
: gemeente Obdam, sectie E, nummer 2488 (gedeeltelijk)
Oppervlakte
: circa 3600 + 4500 m²
Gebruik verleden
: agrarisch
Gebruik heden
: braakliggend
Gebruik toekomst
: 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
Bodeminformatie BIS
Bodemkwaliteit
Bodembedreigende activiteiten
Toepassingen asbest
Dempingen, activiteiten
Voormalige activiteiten
Bijzondere waarden
Archeologie
Verhardingen, bebouwingsgraad
Eerdere onderzoeken

website OD NHN
bodemkwaliteitskaart
website OD NHN, www.bodemloket.nl
locatie-inspectie, eerdere onderzoeken
historische kaarten, opdrachtgever, locatie-inspectie
lokale / regionale archieven, historische kaarten
https://maps.noordholland.nl/extern/gisviewers/bodemvisie/
http://archeologieinnederland.nl
opdrachtgever / gebruiker,
locatie-inspectie
opdrachtgever, eigen archief, OD NHN

relevantie
groot
gering
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Bodemgebruik en situatie op het terrein:
De locatie bevindt zich in stedelijk gebied (nieuwbouw). Op de locaties bevindt zich geen bebouwing.
Er is nieuwbouw van woningen voorzien.
Volgens de bodemkwaliteitskaarten bevindt de locatie zich in zone B/O 3 (wonen na 1980). Uit de
kaarten blijkt dat op de locatie grond van kwaliteit “landbouw/natuur” verwacht kan worden.
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Eerder onderzoek:
In augustus 2014 heeft Landview BV op de locatie onderzoek uitgevoerd (2014177). Hierbij zijn in de
grond en het grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen.
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 gewijzigd is. In het verleden zijn in het kader van
ruilverkaveling sloten met gebiedseigen grond gedempt.
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 1,6 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 voormalig 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 voormalige kreek met voornamelijk zandig materiaal. Door latere ontwatering is klink
opgetreden en zijn de vroeger lager gelegen kreken nu als ruggen in het landschap zichtbaar (getijinversierug).
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 nietverdachte locatie, waar geen bodemverontreinigingen worden verwacht.

3.2

BEMONSTERINGSSTRATEGIE

Uitgaande van een niet-verdachte locaties worden, conform de NEN 5740 en de BRL SIKB 2000
richtlijnen, onderstaande werkzaamheden verricht.
Werkzaamheden noord (3600 m2):
Aantal grondboringen tot circa 0,5 m –mv
Aantal grondboringen tot de grondwaterstand
Aantal peilbuizen plaatsen (NEN) en monstername

10
2
1

Aantal analyses bovengrond
Aantal analyses ondergrond
Aantal analyses grondwater

2
1
1

Werkzaamheden zuid (4500 m2):
Aantal grondboringen tot circa 0,5 m –mv
Aantal grondboringen tot de grondwaterstand
Aantal peilbuizen plaatsen (NEN) en monstername

11
3
1

Aantal analyses bovengrond
Aantal analyses ondergrond
Aantal analyses grondwater

2
1
1

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 grond wordt aanvullend onderzocht op de 28
PFAS-verbindingen uit het handelingskader.
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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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.
PFAS
Op 29 november 2019 is de geactualiseerde versie van het tijdelijk handelingskader voor
hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van kracht geworden. Op 1 juli 2020 zijn
de aanpassingen in het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie van kracht geworden.
Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die van nature niet in het milieu
voorkomen. Deze stofgroep bestaat uit ruim 6000 stoffen. Hiertoe behoren onder meer de stoffen
perfluoroctaanzuur (PFOA), perfluoroctaansulfonaat (PFOS) en HFPO-DA (GenX). PFAS zijn
stoffen die door mensen zijn gemaakt vanwege hun specifieke eigenschappen, zoals
brandwerendheid en vuil- en waterafstotendheid. Zij worden al decennia gebruikt in industriële en
andere processen en in vele producten. Ze worden toegepast in allerlei alledaagse toepassingen,
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zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica. Kenmerkend voor deze stoffen is dat ze
persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar zijn.
Op grond van het onderzoek dat tot nu toe is gedaan is er vooruitlopend op een definitieve
normstelling voor het toepassen van PFAS-houdende grond en baggerspecie een voorlopige norm
vastgelegd, die boven de bepalingsgrens ligt. Uitgangspunt van het tijdelijk handelingskader is dat
de kwaliteit van de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater hierdoor niet mag
verslechteren (stand still).
In het tijdelijke handelingskader zijn de onderstaande toetsingsnormen voor het toepassen van
grond en baggerspecie op landbodem boven grondwaterniveau opgenomen.
Tabel 3: Aangepaste toepassingswaarden voor het toepassen van grond en baggerspecie op de
landbodem boven grondwaterniveau(1) (in μg/kg d.s.)(2)
Bodemkwaliteitsklasse
Wonen of industrie

Bodemfunctieklasse
Wonen of industrie

PFOS = 3
PFOA = 7
GenX = 3
Andere PFAS = 3
Landbouw/natuur
Wonen of industrie
PFAS = 1,4
PFOS = 1,9
Landbouw/natuur, wonen of industrie
Landbouw/natuur
PFAS = 1,4
PFOS = 1,9
(1) Voor gebieden met een hoge grondwaterstand geldt in plaats van ‘boven grondwaterniveau’: tot ten hoogste 1 meter
onder het maaiveld.
(2) Op de waarden uit deze tabel hoeft (tot 10% organische stof) geen bodemtypecorrectie toegepast te worden (dit is
overeenkomstig de systematiek zoals die op dit moment al voor PAK geldt).

De Provincie Noord-Holland heeft op 20 november 2019 haar eigen beleidsregel gepubliceerd.
In die beleidsregel is opgenomen dat, indien de op een locatie aangetroffen gehalten van PFOS
of PFOA in de grond lager zijn dan respectievelijk 1,5 µg/kg en 1,7 µg/kg, en/of in grondwater lager
dan 0,01 µg/l, de locatie als niet verontreinigd wordt beschouwd. Stoffen behorend tot PFAS
worden individueel per stof beoordeeld. Voor gehalten van andere stoffen behorend tot PFAS
gelden de normen en handelwijze in deze beleidsregel zoals die voor PFOS gelden.

4.

RESULTATEN BODEMONDERZOEK

4.1

RESULTATEN VELDONDERZOEK

Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 19 en 20
oktober 2020 door de heer F. Borst. Tijdens het veldwerk zijn geen aandachtspunten voor mogelijke
bodemverontreiniging naar voren gekomen.
Gelijkmatig verdeeld over beide terreindelen zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor in totaal
5 grondboringen tot de grondwaterstand en 21 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 2,6 m -mv bestaat
uit een afwisseling van uiterst siltige klei en 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 grond zijn door het laboratorium, volgens
de opdracht van Landview BV, mengmonsters samengesteld conform tabel 4. Bij de monstername is
soms afgeweken van de trajecten van 0,5 m gezien de geconstateerde verschillende grondsoorten.
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Tabel 4: Monsterselectie
Analysemonster
Nbg1

Traject
(m -mv)
0,00 - 0,50

Nbg2

0,00 - 0,50

Nog

0,35 - 1,80

Zbg1

0,00 - 0,60

Zbg2

0,00 - 0,50

Zog

0,60 - 2,00

Deelmonsters

Analysepakket

01 (0,00 - 0,45)
03 (0,00 - 0,40)
19 (0,00 - 0,50)
20 (0,00 - 0,50)
21 (0,00 - 0,50)
22 (0,00 - 0,50)
23 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,35)
24 (0,00 - 0,45)
25 (0,00 - 0,50)
26 (0,00 - 0,50)
27 (0,00 - 0,50)
28 (0,00 - 0,50)
01 (0,45 - 0,70)
01 (1,00 - 1,45)
01 (1,45 - 1,80)
03 (0,40 - 0,60)
04 (0,35 - 0,60)
02 (0,00 - 0,30)
05 (0,00 - 0,25)
06 (0,00 - 0,50)
07 (0,00 - 0,20)
07 (0,40 - 0,60)
13 (0,00 - 0,50)
15 (0,00 - 0,50)
08 (0,00 - 0,50)
09 (0,00 - 0,50)
10 (0,00 - 0,50)
11 (0,00 - 0,50)
12 (0,00 - 0,50)
14 (0,00 - 0,50)
16 (0,00 - 0,50)
17 (0,00 - 0,50)
18 (0,00 - 0,50)
02 (0,75 - 1,10)
02 (1,10 - 1,60)
02 (1,60 - 2,00)
05 (0,70 - 1,00)
05 (1,00 - 1,40)
07 (0,60 - 1,00)
07 (1,00 - 1,30)

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
Handelingskader

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
Handelingskader

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
Handelingskader

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
Handelingskader

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
Handelingskader

AS3000: Standaard bodem incl lutum en humus, PFAS (28)
Handelingskader

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
grondwaterstand. 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 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 26 oktober 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 5.
Tabel 5: gegevens grondwater
Peilbuis
1
2

Filterstelling
(m –mv)
1,6 – 2,6
1,5 – 2,5

Gws
(m –mv)
0,84
0,74

Zuurgraad
(pH)
6,66
6,43
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Ec
(µS/cm)
2340
2860

Troebelheid
(FTU)
83
36,4

Zintuiglijke
afwijkingen
geen
geen
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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 28) 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.

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 Zbg1 van de bovengrond en Nog van de ondergrond overschrijdt het gehalte
aan kwik de achtergrondwaarde.
In de overige mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde gehalten van de
geanalyseerde parameters geconstateerd.
Tabel 6: Gemeten gehalten PFAS in µg/kg d.s
Analysemonster
Nbg1
Nbg2
Nog
Zbg1
Zbg2
Zog

Traject
(m )
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,35 - 1,80
0,00 - 0,60
0,00 - 0,50
0,60 - 2,00

Som PFOA
gemeten
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,1

Som PFOS
gemeten
0,2
0,1
0,2
0,3
0,2
0,1

Som PFOA
gecorrigeerd
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Som PFOS
gecorrigeerd
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Op basis van het tijdelijk handelingskader valt de boven/ondergrond op de locatie in de klasse
“landbouw/natuur, wonen of industrie”, wanneer toegepast op een landbodem boven
grondwaterstand.

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 beide peilbuizen overschrijden de concentraties van barium en nikkel de
streefwaarden.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In de bovengrond op het terrein ten zuiden van Dubbelspoor en in de ondergrond ten noorden is
plaatselijk een lichte verhoging van kwik geconstateerd.
In de overige mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte
stoffen aangetroffen.
Op basis van het tijdelijk handelingskader vallen alle onderzochte grondsoorten op de locatie in de
klasse “landbouw/natuur, wonen of industrie”, wanneer toegepast op een landbodem boven
grondwaterstand.
In het grondwater zijn lichte verhogingen van barium en nikkel aangetroffen.
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve mogelijk van nature verhoogde
concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd.
De verhoogde concentratie van nikkel in het grondwater kan 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 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.
De aangetroffen verhogingen zijn echter dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, 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 gebruik, wonen met tuin.
De locatie kan tevens als niet verontreinigd ten aanzien van PFAS worden beschouwd.
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
(plaat)materiaal of potentieel asbestverdacht puin aangetroffen. Tijdens een verkennend
bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op asbest onderzocht. De uitvoering van
een asbestonderzoek conform NEN 5707 wordt door Landview BV echter niet noodzakelijk geacht.
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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

Uw referentie: 2020641

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 3300

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Obdam
E
2506

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 oktober 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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.

4
27

26
25

28

22

21

18
24
17

2

3
1
23

12

16

5

19

15
11
14

20

13

9

7

10

6

8

Projectcode: 2020641

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

Datum:

Boring:

01

Boormeester:

F. Borst

0

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

02

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, grijs

1

19-10-2020

gras
Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donker
grijsbruin

1
2
50

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

50
Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

2

3
Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijs

3
4
100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

100
Klei, uiterst siltig, matig humeus, donkerbruin
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, grijs

4
5
150

150

Klei, uiterst siltig, donkergrijs
5

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw
6
Zand, uiterst fijn, matig siltig, donkergrijs

6

200

200
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw
7

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donkergrijs
7
250

250

Datum:

Boring:

03

Boormeester:

F. Borst

0

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

04

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

2

gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, bruingrijs

1

1

50

19-10-2020

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin
50

2

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

3

3

100

100
Zand, uiterst fijn, matig siltig, matig
gleyhoudend, grijs

Zand, uiterst fijn, matig siltig, blauwgrijs

4
4
150

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

150

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
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BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

Datum:

Boring:

05

Boormeester:

F. Borst

0

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

06

Boormeester:

F. Borst

0

1

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donker
grijsbruin

2

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

19-10-2020

gras
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin

1

50

50
3

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin
2

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, zwak
gleyhoudend, zwak zandhoudend, donker
grijsbruin

Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijs
4
100

Klei, uiterst siltig, matig humeus, matig
gleyhoudend, donkerbruin

100
Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

3

5

Datum:

Boring:

07

Boormeester:

F. Borst

0
1

2

50

3

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

08

Boormeester:

F. Borst

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin

gras
Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker bruingrijs

1

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, bruingrijs
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin

19-10-2020

50

Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijs
4

100
5

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

Datum:

Boring:

09

Boormeester:

F. Borst

0

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

10

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker bruingrijs

19-10-2020

gras
Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker bruingrijs

1

1

50

50

Datum:

Boring:

11

Boormeester:

F. Borst

0

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

12

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker bruingrijs

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

gras
Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker bruingrijs

1

50

19-10-2020

1

50

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Projectcode: 2020641

BIJLAGE 3 BOORPROFIELEN

Datum:

Boring:

13

Boormeester:

F. Borst

0

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

14

Boormeester:

F. Borst

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, zwak
gleyhoudend, zwak zandhoudend, donker
grijsbruin

19-10-2020

gras
Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak
gleyhoudend, donker grijsbruin

1

1

50

50

Datum:

Boring:

15

Boormeester:

F. Borst

0

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

16

Boormeester:

F. Borst

0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin

19-10-2020

gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, bruingrijs

1

1

50

50

Datum:

Boring:

17

Boormeester:

F. Borst

0

19-10-2020

gras

Datum:

Boring:

18

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, bruingrijs

19-10-2020

gras
Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, bruingrijs

1

1

50

50

Datum:

Boring:

19

Boormeester:

F. Borst

0

20-10-2020

gras

Datum:

Boring:

20

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker grijsbruin

20-10-2020

gras
Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker grijsbruin

1

1

50

50

Datum:

Boring:

21

Boormeester:

F. Borst

0

20-10-2020

gras

Datum:

Boring:

22

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker grijsbruin

20-10-2020

gras
Zand, uiterst fijn, matig siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, donker grijsbruin

1

1

50

50

Datum:

Boring:

23

Boormeester:

F. Borst

0

20-10-2020

gras

Datum:

Boring:

24

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, donker grijsbruin
1

20-10-2020

gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, bruingrijs

1

50

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688
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Datum:

Boring:

25

Boormeester:

F. Borst

0

20-10-2020

gras

Datum:

Boring:

26

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

20-10-2020

gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

1

1

50

50

Datum:

Boring:

27

Boormeester:

F. Borst

0

20-10-2020

gras

Datum:

Boring:

28

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

1

50

20-10-2020

1

50

getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting
filter

BIJLAGE 4.1 ANALYSECERTIFICATEN LABORATORIUM
Locatie
Projectnummer
Project code:

: Dubbelspoor noord en zuid te Obdam
: 2020641
1102300
1102504
1105268

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

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

2020641-dubbel
Project 1102300
1102300_certificaat_v1
PKSW-KCEE-OVBG-CHUI
3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 27 oktober 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.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102300
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6489387 = Zbg1 02 (0-30) 05 (0-25) 06 (0-50) 07 (0-20) 07 (40-60) 13 (0-50) 15 (0-50)
6489388 = Zbg2 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50)
6489389 = Zog 02 (75-110) 02 (110-160) 02 (160-200) 05 (70-100) 05 (100-140) 07 (60-100) 07 (100-130)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6489387
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6489388
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6489389
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

76,2
5,2
11,8

78,8
2,8
9,8

75,1
1,4
7,0

24
0,24
3,9
11
0,16
20
< 1,5
11
43

< 20
< 0,20
3,1
6,2
0,06
10
< 1,5
9
28

< 20
< 0,20
3,0
< 5,0
< 0,05
< 10
< 1,5
9
20

< 35

< 35

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

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: PKSW-KCEE-OVBG-CHUI

Ref.: 1102300_certificaat_v1

Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102300
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6489387 = Zbg1 02 (0-30) 05 (0-25) 06 (0-50) 07 (0-20) 07 (40-60) 13 (0-50) 15 (0-50)
6489388 = Zbg2 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50)
6489389 = Zog 02 (75-110) 02 (110-160) 02 (160-200) 05 (70-100) 05 (100-140) 07 (60-100) 07 (100-130)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6489387
Grond

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6489388
Grond

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6489389
Grond

Organische parameters - gehalogeneerd
Perfluorcarbonzuren:
PFBA
µg/kg ds
PFPeA
µg/kg ds
PFHxA
µg/kg ds
PFHpA
µg/kg ds
PFOA lineair
µg/kg ds
PFOA vertakt
µg/kg ds
PFNA
µg/kg ds
PFDA
µg/kg ds
PFUnDA
µg/kg ds
PFDoDA
µg/kg ds
PFTrDA
µg/kg ds
PFTeDA
µg/kg ds
PFHxDA
µg/kg ds
PFODA
µg/kg ds

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,4
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

Perfluorsulfonzuren:
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS lineair
PFOS vertakt
PFDS

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,2
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

µg/kg ds
µg/kg ds

0,5
0,3

0,3
0,2

0,1
0,1

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 FTS
6:2 FTS
8:2 FTS
10:2 FTS
Perfluorverbindingen - overig:
MeFOSAA
MeFOSA
EtFOSAA
PFOSA
8:2 DiPAP
som PFOA
som PFOS

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: PKSW-KCEE-OVBG-CHUI

Ref.: 1102300_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102300
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.
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.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PKSW-KCEE-OVBG-CHUI

Ref.: 1102300_certificaat_v1

Bijlage 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102300
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6489387

Zbg1 02 (0-30) 05 (0-25) 06 (0-50) 07 (0-20) 07 (40-60)
13 (0-50) 15 (0-50)

02
05
06
07
07
13
15

0-0.3
0-0.25
0-0.5
0-0.2
0.4-0.6
0-0.5
0-0.5

3612115AA
3612270AA
3612277AA
3612271AA
3612275AA
3612094AA
3612104AA

6489388

Zbg2 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50)
14 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50)

08
09
10
11
12
14
16
17
18

0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5

3612097AA
3612114AA
3612090AA
3612108AA
3612092AA
3612111AA
3612107AA
3612087AA
3612106AA

6489389

Zog 02 (75-110) 02 (110-160) 02 (160-200) 05
(70-100) 05 (100-140) 07 (60-100) 07 (100-130)

02
02
05
05
07
07

1.1-1.6
1.6-2
0.7-1
1-1.4
0.6-1
1-1.3

3611818AA
3612285AA
3612267AA
3612279AA
3612095AA
3612103AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PKSW-KCEE-OVBG-CHUI

Ref.: 1102300_certificaat_v1

Bijlage 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102300
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Bijlage Omschrijvingen PFAS
PFAS component

Volledige naam PFAS component

10:2 FTS
4:2 FTS
6:2 FTS
8:2 DiPAP
8:2 FTS
EtFOSAA
MeFOSA
MeFOSAA
PFBA
PFBS
PFDA
PFDoDA
PFDS
PFHpA
PFHpS
PFHxA
PFHxDA
PFHxS
PFNA
PFOA lineair
PFOA vertakt
PFODA
PFOS lineair
PFOS vertakt
PFOSA
PFPeA
PFPeS
PFTeDA
PFTrDA
PFUnDA

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA (perfluorheptaanzuur)
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PKSW-KCEE-OVBG-CHUI

Ref.: 1102300_certificaat_v1

Bijlage 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102300
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

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
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

:
:
:
:
:

Cadmium (Cd)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PKSW-KCEE-OVBG-CHUI

Ref.: 1102300_certificaat_v1

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

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

2020641-dubbel
Project 1102504
1102504_certificaat_v1
WLJR-GVWW-VGGM-FKUZ
3 tabel(len) + 3 bijlage(n)

Amsterdam, 27 oktober 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.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102504
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6490155 = Nbg1 01 (0-45) 03 (0-40) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)
6490156 = Nbg2 04 (0-35) 24 (0-45) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50)
6490157 = Nog 01 (45-70) 01 (100-145) 01 (145-180) 03 (40-60) 04 (35-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6490155
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6490156
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6490157
Grond
uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
uitgevoerd

75,4
3,9
7,2

79,9
2,2
7,1

78,4
5,3
9,1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) (niet vluchtig)
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

< 20
< 0,20
3,6
5,4
0,06
11
< 1,5
11
29

< 20
< 0,20
3,5
5,1
0,06
< 10
< 1,5
10
28

24
< 0,20
4,1
7,8
0,14
17
< 1,5
12
40

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

< 35

< 35

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

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: WLJR-GVWW-VGGM-FKUZ

Ref.: 1102504_certificaat_v1
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ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102504
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6490155 = Nbg1 01 (0-45) 03 (0-40) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)
6490156 = Nbg2 04 (0-35) 24 (0-45) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50)
6490157 = Nog 01 (45-70) 01 (100-145) 01 (145-180) 03 (40-60) 04 (35-60)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6490155
Grond

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6490156
Grond

19/10/2020
20/10/2020
20/10/2020
6490157
Grond

Organische parameters - gehalogeneerd
Perfluorcarbonzuren:
PFBA
µg/kg ds
PFPeA
µg/kg ds
PFHxA
µg/kg ds
PFHpA
µg/kg ds
PFOA lineair
µg/kg ds
PFOA vertakt
µg/kg ds
PFNA
µg/kg ds
PFDA
µg/kg ds
PFUnDA
µg/kg ds
PFDoDA
µg/kg ds
PFTrDA
µg/kg ds
PFTeDA
µg/kg ds
PFHxDA
µg/kg ds
PFODA
µg/kg ds

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
0,2
< 0,1
< 0,1
0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

Perfluorsulfonzuren:
PFBS
PFPeS
PFHxS
PFHpS
PFOS lineair
PFOS vertakt
PFDS

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,1
< 0,1
< 0,1

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

µg/kg ds
µg/kg ds

0,3
0,2

0,3
0,1

0,3
0,2

Perfluorverbindingen - precursors:
4:2 FTS
6:2 FTS
8:2 FTS
10:2 FTS
Perfluorverbindingen - overig:
MeFOSAA
MeFOSA
EtFOSAA
PFOSA
8:2 DiPAP
som PFOA
som PFOS

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: WLJR-GVWW-VGGM-FKUZ

Ref.: 1102504_certificaat_v1

Tabel 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102504
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Kwantificering van vertakte PFOS/PFOA is gebaseerd op DIN 38414-14.
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.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WLJR-GVWW-VGGM-FKUZ

Ref.: 1102504_certificaat_v1

Bijlage 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102504
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6490155

Nbg1 01 (0-45) 03 (0-40) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50)
22 (0-50) 23 (0-50)

01
03
19
20
21
22
23

0-0.45
0-0.4
0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5

3612295AA
3611815AA
3612105AA
3612100AA
3612081AA
3612091AA
3612102AA

6490156

Nbg2 04 (0-35) 24 (0-45) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50)
28 (0-50)

04
24
25
26
27
28

0-0.35
0-0.45
0-0.5
0-0.5
0-0.5
0-0.5

3611824AA
3611877AA
3611878AA
3611875AA
3611876AA
3611880AA

6490157

Nog 01 (45-70) 01 (100-145) 01 (145-180) 03 (40-60)
04 (35-60)

01
01
01
03
04

0.45-0.7
1-1.45
1.45-1.8
0.4-0.6
0.35-0.6

3612084AA
3612096AA
3612292AA
3611807AA
3611817AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WLJR-GVWW-VGGM-FKUZ

Ref.: 1102504_certificaat_v1

Bijlage 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102504
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Bijlage Omschrijvingen PFAS
PFAS component

Volledige naam PFAS component

10:2 FTS
4:2 FTS
6:2 FTS
8:2 DiPAP
8:2 FTS
EtFOSAA
MeFOSA
MeFOSAA
PFBA
PFBS
PFDA
PFDoDA
PFDS
PFHpA
PFHpS
PFHxA
PFHxDA
PFHxS
PFNA
PFOA lineair
PFOA vertakt
PFODA
PFOS lineair
PFOS vertakt
PFOSA
PFPeA
PFPeS
PFTeDA
PFTrDA
PFUnDA

10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)
EtFOSAA (n-ethylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
MeFOSA (n-methylperfluoroctaansulfonamide)
MeFOSAA (n-methylperfluoroctaansulfonamide acetaat)
PFBA (perfluorbutaanzuur)
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)
PFDA (perfluordecaanzuur)
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)
PFHpA (perfluorheptaanzuur)
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)
PFHxA (perfluorhexaanzuur)
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)
PFNA (perfluornonaanzuur)
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)
PFOSA (perfluoroctaansulfonamide)
PFPeA (perfluorpentaanzuur)
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WLJR-GVWW-VGGM-FKUZ

Ref.: 1102504_certificaat_v1

Bijlage 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1102504
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

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
Droge stof
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)

:
:
:
:
:

Cadmium (Cd)

:

Kobalt (Co)

:

Koper (Cu)

:

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

:

Lood (Pb)

:

Molybdeen (Mo)

:

Nikkel (Ni)

:

Zink (Zn)

:

Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie
conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: WLJR-GVWW-VGGM-FKUZ

Ref.: 1102504_certificaat_v1

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

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

2020641-dubbel
Project 1105268
1105268_certificaat_v1
PWKY-UZEJ-GBZZ-BHAA
2 tabel(len) + 4 bijlage(n)

Amsterdam, 30 oktober 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.
H.J.E. Wenckebachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
CSOmegam@eurofins.com
www.eurofins.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1105268
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Uw Monsterreferenties
6498340 = 01-1-1 01 (160-260)
6498341 = 02-1-1 02 (150-250)
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Uw Matrix

:
:
:
:
:

26/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
6498340
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S arseen (As)
µg/l
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) (niet vluchtig)
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l

8,4
130
< 0,2
8,2
2,0
< 0,05
<2
<2
16
< 10

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

< 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S o-xyleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S dichloormethaan
µg/l
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform)
µg/l

26/10/2020
27/10/2020
27/10/2020
6498341
Grondwater

6,0
130
< 0,2
4,3
4,9
< 0,05
<2
3,0
19
11
< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
0,2

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4

< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
0,1
0,4

< 0,2

< 0,2

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: PWKY-UZEJ-GBZZ-BHAA

Ref.: 1105268_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1105268
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWKY-UZEJ-GBZZ-BHAA

Ref.: 1105268_certificaat_v1

Bijlage 1 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1105268
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

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
Monstercode

: 01-1-1 01 (160-260)
: 6498340

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
cis-1,2-dichlooretheen:
dichloormethaan:
ethylbenzeen:
monochlooretheen
(vinylchloride):
naftaleen:
o-xyleen:
styreen:
tetrachlooretheen:
tetrachloormethaan:
tolueen:
trans-1,2-dichlooretheen:
trichlooretheen:
trichloormethaan:
xyleen (som m+p):
1,1-dichloorethaan:
1,1-dichloorpropaan:
1,1,1-trichloorethaan:
1,1,2-trichloorethaan:
1,2-dichloorethaan:
1,2-dichloorpropaan:
-

Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWKY-UZEJ-GBZZ-BHAA

Ref.: 1105268_certificaat_v1

Bijlage 2 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever
Uw referentie
Monstercode

: 1105268
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.
: 02-1-1 02 (150-250)
: 6498341

Opmerking(en) by analyse(s):
benzeen:
cis-1,2-dichlooretheen:
dichloormethaan:
ethylbenzeen:
monochlooretheen
(vinylchloride):
naftaleen:
o-xyleen:
styreen:
tetrachlooretheen:
tetrachloormethaan:
tolueen:
trans-1,2-dichlooretheen:
trichlooretheen:
trichloormethaan:
xyleen (som m+p):
1,1-dichloorethaan:
1,1-dichloorpropaan:
1,1,1-trichloorethaan:
1,1,2-trichloorethaan:
1,2-dichloorethaan:
1,2-dichloorpropaan:
-

Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).
Het aangeleverde watermonster bevat een headspace (luchtbel).

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWKY-UZEJ-GBZZ-BHAA

Ref.: 1105268_certificaat_v1

Bijlage 3 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1105268
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

uw monsterref.

uw diepte

uw barcode

6498340

01-1-1 01 (160-260)

01
01

1.6-2.6
1.6-2.6

0293696MM
0381185YA

6498341

02-1-1 02 (150-250)

02
02

1.5-2.5
1.5-2.5

0310863MM
0381177YA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWKY-UZEJ-GBZZ-BHAA

Ref.: 1105268_certificaat_v1

Bijlage 4 van 4
ANALYSECERTIFICAAT
Projectcode
Uw project omschrijving
Opdrachtgever

: 1105268
: 2020641-dubbel
: Landview B.V.

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)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3150 prestatieblad 1 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: PWKY-UZEJ-GBZZ-BHAA

Ref.: 1105268_certificaat_v1

BIJLAGE 4.2 TOETSING GROND VOLGENS BOTOVA

Project

2020641-dubbel

Certificaten

1102300

Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 3.0.0

Toetsdatum: 28 oktober 2020 13:56

Monsterreferentie

6489387

Monsteromschrijving

Zbg1 02 (0-30) 05 (0-25) 06 (0-50) 07 (0-20) 07 (40-60) 13 (0-50) 15 (0-50)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

920

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

5.2

10

Lutum

% (m/m ds)

11.8

25

%

76.2

76.2

@

Droogrest
droge stof

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

24

42

@

190

555

cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.24

0.32

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3.9

6.6

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

11

16

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.16

0.19

lood (Pb)

mg/kg ds

20

25

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

nikkel (Ni)

mg/kg ds

11

zink (Zn)

mg/kg ds

-

40

115

0.15

18.075

36

-

50

290

530

< 1.0

-

1.5

95.75

190

18

-

35

67.5

100

43

65

-

140

430

720

1.3 AW(WO)

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluoroctaanzuur (PFOA) line

µg/kg ds

0.4

0.7692

@

perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluordecaanzuur (PFDeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluorundecaanzuur (PFUnD

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluordodecaanzuur (PFDoD

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluortridecaanzuur (PFTrDA

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluortetradecaanzuur (PFTe

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluorbutaansulfonzuur (PFB

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluorhexaansulfonzuur (PF

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluorheptaansulfonzuur(PF

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

perfluoroctaansulfonzuur (PFO

µg/kg ds

0.2

0.3846

@

perfluordecaansulfonzuur (PFD

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

µg/kg ds

< 0.1

0.1346

@

mg/kg ds

< 35

< 47

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

Perfluorsulfonzuren

Perfluorverbindingen - overig
perfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Pagina 1 van 6

Pagina 2 van 6
Polychloorbifenylen
PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

mg/kg ds

0.005

< 0.0094

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6489387:

Pagina 2 van 6

-

0.02

Voldoet aan Achtergrondwaarde

0.51

1

Pagina 3 van 6
Monsterreferentie

6489388

Monsteromschrijving

Zbg2 08 (0-50) 09 (0-50) 10 (0-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 14 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18
(0-50)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

920

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

2.8

10

Lutum

% (m/m ds)

9.8

25

78.8

78.8

@

Droogrest
droge stof

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

< 20

< 27

@

190

555

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.21

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3.1

5.9

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

6.2

9.9

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.06

0.08

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

10

14

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

9

16

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

28

47

-

140

430

720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluoroctaanzuur (PFOA) line

µg/kg ds

0.2

0.7143

@

perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluordecaanzuur (PFDeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluorundecaanzuur (PFUnD

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluordodecaanzuur (PFDoD

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluortridecaanzuur (PFTrDA

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluortetradecaanzuur (PFTe

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluorbutaansulfonzuur (PFB

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluorhexaansulfonzuur (PF

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluorheptaansulfonzuur(PF

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

perfluoroctaansulfonzuur (PFO

µg/kg ds

0.1

0.3571

@

perfluordecaansulfonzuur (PFD

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

µg/kg ds

< 0.1

0.25

@

mg/kg ds

< 35

< 88

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

Perfluorsulfonzuren

Perfluorverbindingen - overig
perfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Pagina 3 van 6

Pagina 4 van 6
Polychloorbifenylen
PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0025

mg/kg ds

0.005

< 0.018

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6489388:

Pagina 4 van 6

-

0.02

Voldoet aan Achtergrondwaarde

0.51

1

Pagina 5 van 6
Monsterreferentie

6489389

Monsteromschrijving

Zog 02 (75-110) 02 (110-160) 02 (160-200) 05 (70-100) 05 (100-140) 07 (60-100) 07
(100-130)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

920

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

1.4

10

Lutum

% (m/m ds)

7.0

25

75.1

75.1

@

Droogrest
droge stof

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

< 20

< 33

@

190

555

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.22

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3

6.8

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

<5

< 6.2

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

< 0.05

< 0.05

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

< 10

< 10

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

9

19

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

20

38

-

140

430

720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluoroctaanzuur (PFOA) line

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluordecaanzuur (PFDeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluorundecaanzuur (PFUnD

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluordodecaanzuur (PFDoD

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluortridecaanzuur (PFTrDA

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluortetradecaanzuur (PFTe

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluorbutaansulfonzuur (PFB

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluorhexaansulfonzuur (PF

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluorheptaansulfonzuur(PF

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluoroctaansulfonzuur (PFO

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

perfluordecaansulfonzuur (PFD

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

µg/kg ds

< 0.1

0.35

@

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

Perfluorsulfonzuren

Perfluorverbindingen - overig
perfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Pagina 5 van 6

Pagina 6 van 6
Polychloorbifenylen
PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0035

mg/kg ds

0.005

< 0.024

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6489389:

-

0.02

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(WO)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

-

<= Achtergrondwaarde

N.B.

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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0.51

1

Project

2020641-dubbel

Certificaten

1102504

Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 3.0.0

Toetsdatum: 28 oktober 2020 13:57

Monsterreferentie

6490155

Monsteromschrijving

Nbg1 01 (0-45) 03 (0-40) 19 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-50) 22 (0-50) 23 (0-50)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

920

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

3.9

10

Lutum

% (m/m ds)

7.2

25

75.4

75.4

@

Droogrest
droge stof

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

< 20

< 33

@

190

555

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.21

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3.6

8.1

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

5.4

9.0

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.06

0.08

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

11

15

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

11

22

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

29

52

-

140

430

720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluoroctaanzuur (PFOA) line

µg/kg ds

0.2

0.5128

@

perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluordecaanzuur (PFDeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluorundecaanzuur (PFUnD

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluordodecaanzuur (PFDoD

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluortridecaanzuur (PFTrDA

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluortetradecaanzuur (PFTe

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluorbutaansulfonzuur (PFB

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluorhexaansulfonzuur (PF

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluorheptaansulfonzuur(PF

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

perfluoroctaansulfonzuur (PFO

µg/kg ds

0.1

0.2564

@

perfluordecaansulfonzuur (PFD

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

µg/kg ds

< 0.1

0.1795

@

mg/kg ds

< 35

< 63

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

Perfluorsulfonzuren

Perfluorverbindingen - overig
perfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)

Pagina 1 van 6

Pagina 2 van 6
Polychloorbifenylen
PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0018

mg/kg ds

0.005

< 0.013

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6490155:

Pagina 2 van 6

-

0.02

Voldoet aan Achtergrondwaarde
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Monsterreferentie

6490156

Monsteromschrijving

Nbg2 04 (0-35) 24 (0-45) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

920

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

2.2

10

Lutum

% (m/m ds)

7.1

25

79.9

79.9

@

Droogrest
droge stof

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

< 20

< 33

@

190

555

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.22

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3.5

7.9

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

5.1

8.9

-

40

115

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.06

0.08

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

< 10

< 10

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

10

20

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

28

53

-

140

430

720

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds

0.2

0.9091

@

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluoroctaanzuur (PFOA) line

µg/kg ds

0.2

0.9091

@

perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluordecaanzuur (PFDeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluorundecaanzuur (PFUnD

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluordodecaanzuur (PFDoD

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluortridecaanzuur (PFTrDA

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluortetradecaanzuur (PFTe

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluorbutaansulfonzuur (PFB

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluorhexaansulfonzuur (PF

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluorheptaansulfonzuur(PF

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluoroctaansulfonzuur (PFO

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

perfluordecaansulfonzuur (PFD

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

µg/kg ds

< 0.1

0.3182

@

mg/kg ds

< 35

< 110

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

Perfluorsulfonzuren

Perfluorverbindingen - overig
perfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)
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Polychloorbifenylen
PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0032

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0032

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0032

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0032

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0032

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0032

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0032

mg/kg ds

0.005

< 0.022

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6490156:
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-

0.02

Voldoet aan Achtergrondwaarde
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Monsterreferentie

6490157

Monsteromschrijving

Nog 01 (45-70) 01 (100-145) 01 (145-180) 03 (40-60) 04 (35-60)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

920

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

5.3

10

Lutum

% (m/m ds)

9.1

25

78.4

78.4

@

Droogrest
droge stof

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

24

49

@

190

555

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.19

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

4.1

8.1

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

7.8

12

190

kwik (Hg) (niet vluchtig)

mg/kg ds

0.14

0.18

lood (Pb)

mg/kg ds

17

22

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

nikkel (Ni)

mg/kg ds

12

zink (Zn)

mg/kg ds

-

40

115

0.15

18.075

36

-

50

290

530

< 1.0

-

1.5

95.75

190

22

-

35

67.5

100

40

66

-

140

430

720

1.2 AW(WO)

Perfluorcarbonzuren
perfluorbutaanzuur (PFBA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluoroctaanzuur (PFOA) line

µg/kg ds

0.2

0.3774

@

perfluornonaanzuur (PFNA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluordecaanzuur (PFDeA)

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluorundecaanzuur (PFUnD

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluordodecaanzuur (PFDoD

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluortridecaanzuur (PFTrDA

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluortetradecaanzuur (PFTe

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluorbutaansulfonzuur (PFB

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluorhexaansulfonzuur (PF

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluorheptaansulfonzuur(PF

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

perfluoroctaansulfonzuur (PFO

µg/kg ds

0.1

0.1887

@

perfluordecaansulfonzuur (PFD

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

µg/kg ds

< 0.1

0.1321

@

mg/kg ds

< 35

< 46

-

190

2595

5000

naftaleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fenantreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

anthraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)antraceen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

chryseen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(k)fluoranteen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(a)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

indeno(1,2,3-cd)pyreen

mg/kg ds

< 0.05

< 0.035

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

Perfluorsulfonzuren

Perfluorverbindingen - overig
perfluoroctaansulfonamide (PF

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Polycyclische koolwaterstoffen

Sommaties
som PAK (10)
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Polychloorbifenylen
PCB - 28

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 52

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 101

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 118

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 138

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 153

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

PCB - 180

mg/kg ds

< 0.001

< 0.0013

mg/kg ds

0.005

< 0.0092

Sommaties
som PCBs (7)

Toetsoordeel monster 6490157:

-

0.02

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(WO)

x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

-

<= Achtergrondwaarde

N.B.

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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BIJLAGE 4.3 TOETSING GRONDWATER VOLGENS BOTOVA

Project

2020641-dubbel

Certificaten

1105268

Toetsing

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 2.0.0

Toetsdatum: 4 november 2020 09:59

Monsterreferentie

6498340

Monsteromschrijving

01-1-1 01 (160-260)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)

µg/l

8.4

-

10

35

60

barium (Ba)

µg/l

130

2.6 S

50

337.5

625

cadmium (Cd)

µg/l

< 0.2

-

0.4

3.2

6

kobalt (Co)

µg/l

8.2

-

20

60

100

koper (Cu)

µg/l

2

-

15

45

75

Kwik (Hg) (niet vluchtig)

µg/l

< 0.05

-

0.05

0.175

0.3

lood (Pb)

µg/l

<2

-

15

45

75

molybdeen (Mo)

µg/l

<2

-

5

152.5

300

nikkel (Ni)

µg/l

16

1.1 S

15

45

75

zink (Zn)

µg/l

< 10

-

65

432.5

800

µg/l

< 50

-

50

325

600

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

o-xyleen

µg/l

< 0.1

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (som m+p)

µg/l

< 0.2

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

1,1,1-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

150.005

300

1,1,2-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

65.005

130

1,1-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

453.5

900

1,1-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,1-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,2-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

203.5

400

1,2-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,3-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

cis-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

dichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

0.01

500.005

1000

monochlooretheen (vinylchlori

µg/l

< 0.2

-

0.01

2.505

5

tetrachlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

20.005

40

tetrachloormethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

trans-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

trichlooretheen

µg/l

< 0.2

-

24

262

500

trichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

6

203

400

som C+T dichlooretheen

µg/l

0.1

-

0.01

10.005

20

som dichloorpropanen

µg/l

0.4

-

0.8

40.4

80

< 0.2

@

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform

µg/l

Toetsoordeel monster 6498340:
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Overschrijding Streefwaarde
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Monsterreferentie

6498341

Monsteromschrijving

02-1-1 02 (150-250)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

Metalen ICP-MS (opgelost)
arseen (As)

µg/l

6

barium (Ba)

µg/l

130

-

10

35

60

2.6 S

50

337.5

625

cadmium (Cd)

µg/l

kobalt (Co)

µg/l

< 0.2

-

0.4

3.2

6

4.3

-

20

60

100

koper (Cu)
Kwik (Hg) (niet vluchtig)

µg/l

4.9

-

15

45

75

µg/l

< 0.05

-

0.05

0.175

0.3

lood (Pb)

µg/l

<2

-

15

45

75

molybdeen (Mo)

µg/l

3

-

5

152.5

300

nikkel (Ni)

µg/l

19

1.3 S

15

45

75

zink (Zn)

µg/l

11

-

65

432.5

800

µg/l

< 50

-

50

325

600

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

o-xyleen

µg/l

< 0.1

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

xyleen (som m+p)

µg/l

< 0.2

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

1,1,1-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

150.005

300

1,1,2-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

65.005

130

1,1-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

453.5

900

1,1-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,1-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,2-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

203.5

400

1,2-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

1,3-dichloorpropaan

µg/l

< 0.2

cis-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

dichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

0.01

500.005

1000

monochlooretheen (vinylchlori

µg/l

< 0.2

-

0.01

2.505

5

tetrachlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

20.005

40

tetrachloormethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

trans-1,2-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

trichlooretheen

µg/l

< 0.2

-

24

262

500

trichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

6

203

400

som C+T dichlooretheen

µg/l

0.1

-

0.01

10.005

20

som dichloorpropanen

µg/l

0.4

-

0.8

40.4

80

< 0.2

@

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan (bromoform

µg/l

Toetsoordeel monster 6498341:

Overschrijding Streefwaarde

Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Streefwaarde

xS

x maal Streefwaarde

N.B.

De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Pagina 2 van 2

630

BIJLAGE 5 GEGEVENS VOORONDERZOEK

Rapport Bodemloket
GN042900165
Hofland
Datum: 21-10-2020

Legenda

Locatie
Voortgang onderzoek

Mijnsteengebieden

1/3

GN042900165 Hofland

Inhoud
1

Algemeen

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Administratieve gegevens
Statusinformatie
Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Onderzoeksrapporten
Besluiten
Saneringsinformatie
Contactgegevens

2

Disclaimer

1

Algemeen
Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/

1.1

Administratieve gegevens
Locatienaam:

Hofland

Identificatiecode volgens bevoegd gezag:

GN042900165

Locatiecode gemeentelijk BIS:

GN042900165

Adres:

Hofland 1713GG Obdam

Gegevensbeheerder:

RUD Noord-Holland Noord

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

1.2

1.3

Statusinformatie
Vervolg:

voldoende onderzocht.

Omschrijving:

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.

Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
Omschrijving

1.4

Nummer

Datum

Verkennend onderzoek Landview
NEN 5740

2014177

2014-08-28

Verkennend onderzoek Grondslag
NEN 5740

9503

2005-06-28

Auteur

Besluiten
Type

2/3

Eind

Onderzoeksrapporten
Type

1.5

Start

Kenmerk

Datum

1.6

Saneringsinformatie
Bovengronds

1.7

Ondergronds

Start

Eind

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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INLEIDING

In opdracht van Gemeente Koggenland is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
aanwezigheid van bodemverontreiniging in gedempte sloten op de locatie Dubbelspoor noord en zuid
te Obdam, gemeente Koggenland.
Het onderzoek is verricht door Landview BV uit Hoorn, in de periode november 2020, conform de
offerte van 18 november 2020. Een bodemonderzoek wordt steekproefsgewijs uitgevoerd en betreft
daarmee dus een momentopname. Hierdoor hebben de onderzoeksresultaten een beperkte
geldigheidsduur.
Het veldwerk is, door KIWA gecertificeerde medewerkers, uitgevoerd onder het procescertificaat BRL
SIKB 2000, conform protocol 2001.
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 na te gaan of ter plaatse van de gedempte sloten in de grond verhoogde
gehalten verontreinigende stoffen aanwezig zijn, die 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.
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 eerder uitgevoerde
verkennend bodemonderzoek. De opzet van het aanvullend onderzoek en de resultaten van het
veldonderzoek staan in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies die hieruit kunnen worden
getrokken, samen met aanbevelingen voor eventuele vervolgstappen.
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EERDER ONDERZOEK

In oktober-november 2020 is door Landview BV ten behoeve van de aanvraag van een
omgevingsvergunning een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid
van bodemverontreiniging op de locatie Dubbelspoor noord en zuid te Obdam, gemeente
Koggenland. De resultaten staan uitgebreid beschreven in rapport 2020641 en worden hier kort
samengevat.
De locatie betreft twee terreindelen met een oppervlakte van circa 3600 m2 (noord) en circa 4500 m2
(zuid), waarop zich geen bebouwing bevindt. De locatie is altijd in gebruik geweest voor agrarische
doeleinden.
Vergelijking tussen luchtfoto’s en topografische atlassen uit verschillende perioden heeft
opgeleverd, dat het verkavelingspatroon gewijzigd is. In het verleden zijn in het kader van
ruilverkaveling sloten met gebiedseigen grond gedempt.
In augustus 2014 heeft Landview BV op de locatie onderzoek uitgevoerd (2014177). Hierbij zijn in de
grond en het grondwater geen noemenswaardige verontreinigingen aangetroffen.
Bodemloket (www.bodemloket.nl) heeft geen aanvullende gegevens over de locatie of de directe
omgeving beschikbaar.
Gelijkmatig verdeeld over beide terreindelen zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor in totaal
5 grondboringen tot de grondwaterstand en 21 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 2,6 m -mv bestaat
uit een afwisseling van uiterst siltige klei en siltig, uiterst fijn zand.
Tijdens het veldwerk zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen.
In de bovengrond op het terrein ten zuiden van Dubbelspoor en in de ondergrond ten noorden is
plaatselijk een lichte verhoging van kwik geconstateerd.
In de overige mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geen verhogingen van de onderzochte
stoffen aangetroffen.
Op basis van het tijdelijk handelingskader vallen alle onderzochte grondsoorten op de locatie in de
klasse “landbouw/natuur, wonen of industrie”, wanneer toegepast op een landbodem boven
grondwaterstand.
In het grondwater zijn lichte verhogingen van barium en nikkel aangetroffen.
De hypothese dat geen bodemverontreiniging aanwezig is, behalve mogelijk van nature verhoogde
concentraties, wordt in het onderzoek niet geheel bevestigd. De aangetroffen verhogingen zijn echter
dusdanig gering of verklaarbaar uit omgevingsfactoren, 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 gebruik,
wonen met tuin. De locatie kan tevens als niet verontreinigd ten aanzien van PFAS worden
beschouwd.
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
(plaat)materiaal of potentieel asbestverdacht puin aangetroffen. Tijdens een verkennend
bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op asbest onderzocht. De uitvoering van
een asbestonderzoek conform NEN 5707 wordt door Landview BV echter niet noodzakelijk geacht.
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Het bevoegd gezag heeft aangegeven dat het onbekend is waarmee de vroegere sloten gedempt
zijn en er een (kleine) kans is dat er tijdens de ruilverkaveling (plaatselijk) toch “bende” in sloten is
gegooid. Hier dient dan ook aanvullend onderzoek naar uitgevoerd te worden. Indien tijdens de
veldwerkzaamheden geen bodemvreemd of afwijkend dempingsmateriaal wordt aangetroffen,
volstaat zintuiglijk onderzoek.

3.

AANVULLEND ONDERZOEK

3.1

BEMONSTERINGSSTRATEGIE

Ter plaatse van de gedempte sloten worden handmatig boorraaien verricht ter verkenning of de
sloten zijn gedempt met bodemvreemd materiaal. Er zijn op (oud) kaartmateriaal twee
watergangen haaks op elkaar te onderscheiden.
Ter plaatse van beide (voormalige) watergangen worden, per boorraai dwars op de voormalige
slootlopen, 5 boringen tot circa 2 m -mv verricht. Er worden in totaal circa 20 boringen verricht.
Indien geen (bodemvreemd) dempingsmateriaal wordt aangetroffen,
(meng)monsters geanalyseerd en volstaat zintuiglijk onderzoek.

3.2

worden

geen

RESULTATEN VELDONDERZOEK

Het veldonderzoek is, zonder afwijkingen op de uitvoeringsvoorschriften, uitgevoerd op 30 november
2020 door de heer F. Borst.
In het veld zijn de voormalige sloten niet zichtbaar. De ligging van de voormalige sloten is zo veel
mogelijk uitgemeten. Tijdens het veldwerk zijn geen aandachtspunten voor mogelijke
bodemverontreiniging naar voren gekomen.
Haaks op beide watergangen zijn handmatig met behulp van de Edelmanboor in totaal 20
grondboringen tot 2 m -mv verricht.
Het algemene, kenmerkende bodemprofiel op locatie Dubbelspoor zuid bestaat uit een afwisseling
van sterk siltige klei en zwak siltig, uiterst fijn zand. Ter plaatse van locatie noord bestaat het
bodemprofiel overwegend uit zwak siltig, uiterst fijn zand met, rond 0,5 m -mv, een laag sterk tot uiterst
siltige klei.
In geen van de boringen is een sliblaag aangetroffen. Tijdens het veldwerk is zintuiglijk eveneens geen
bodemvreemd of anderszins afwijkend materiaal 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.
De boorpunten (100 t/m 119) zijn aangegeven op de situatietekening van bijlage 2. In bijlage 3 worden
de beschrijvingen van de boringen en de zintuiglijke waarnemingen weergegeven. Zintuiglijk
waarneembare afwijkingen ten aanzien van de aanwezigheid van bodemvreemde bijmengingen en
de kleur van het bodemmateriaal zijn qua aard en mate beschreven.
Aangezien in geen van de betreffende raaiboringen afwijkend bodemmateriaal is aangetroffen,
was het niet noodzakelijk om mengmonsters samen te stellen en of enkelvoudige monsters te laten
analyseren.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Tijdens het aanvullend onderzoek is in de gedempte sloten geen afwijkend of bodemvreemd materiaal
aangetroffen.
Aangezien in geen van de betreffende raaiboringen afwijkend bodemmateriaal is aangetroffen, zijn
er geen (meng)monsters geanalyseerd.
De hypothese van het verkennend bodemonderzoek dat geen bodemverontreiniging aanwezig is,
behalve van nature verhoogde concentraties, wordt in dat onderzoek niet geheel bevestigd.
De, in het verkennend bodemonderzoek, aangetroffen verhogingen zijn dusdanig gering of
verklaarbaar uit omgevingsfactoren, dat voor het instellen van verder 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 elk beoogd gebruik.
De locatie kan tevens als niet verontreinigd ten aanzien van PFAS worden beschouwd.
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 verkennend onderzoek is zintuiglijk op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdacht
(plaat)materiaal of potentieel asbestverdacht puin aangetroffen. Tijdens een verkennend
bodemonderzoek (NEN 5740) wordt de bodem niet specifiek op asbest onderzocht. De uitvoering van
een asbestonderzoek conform NEN 5707 wordt door Landview BV echter niet noodzakelijk geacht.

5.

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

Uw referentie: 2020641

Deze kaart is noordgericht

12345
25

Schaal 1: 3300

Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Obdam
E
2506

Bebouwing
Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 oktober 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

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.

115
117
119

116

118

110
104 102
103
101 100

109
108

107
106

105

112 111
114

113

Bijlage 3: Boorprofielen

Boring:

100

Boormeester:

F. Borst

Projectcode: 2020665

Datum:

30-11-2020

gras

0

Boring:

101

Boormeester:

F. Borst

Datum:

30-11-2020

gras

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, bruingrijs
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, bruingrijs

50

50
Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

100
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

150

Klei, zwak zandig, grijs

150
Klei, zwak zandig, grijsblauw

Klei, zwak zandig, grijsblauw

200

200

Boring:

102

Boormeester:

F. Borst

0

Datum:

30-11-2020

gras

Boring:

103

Boormeester:

F. Borst

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin

30-11-2020

gras
Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, bruin
50

Datum:

50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, bruingrijs
Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

100

100
Klei, zwak zandig, grijs

150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, blauwgrijs

150
Klei, zwak zandig, blauwgrijs

Klei, zwak zandig, zwak gleyhoudend, grijs

Klei, zwak zandig, donker grijsblauw

200

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

200

getekend volgens NEN 5104
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Boring:

104

Boormeester:

F. Borst

Projectcode: 2020665

Datum:

30-11-2020

gras

0

Boring:

105

Boormeester:

F. Borst

Datum:

30-11-2020

gras

0

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak humeus,
zwak gleyhoudend, grijsbruin
50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

50

Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijs

100

Klei, zwak zandig, grijs

100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, blauwgrijs

Klei, uiterst siltig, grijs

150

150
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

Klei, zwak zandig, donker grijsblauw
200

200

Boring:

106

Boormeester:

F. Borst

0

Datum:

30-11-2020

gras

Boring:

107

Boormeester:

F. Borst

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

Datum:

30-11-2020

gras
Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

50
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

Klei, zwak zandig, grijs
100

Klei, zwak zandig, zwak gleyhoudend, grijs

100

Klei, zwak zandig, donker grijsblauw
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw
150

150
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

200

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

200

getekend volgens NEN 5104
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Boring:

108

Boormeester:

F. Borst

Projectcode: 2020665

Datum:

30-11-2020

gras

0

Boring:

109

Boormeester:

F. Borst

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

30-11-2020

gras

0

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

50

Datum:

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

50
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs
Klei, zwak zandig, grijs

Klei, zwak zandig, grijs

100

100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

150

200

200

Boring:

110

Boormeester:

F. Borst

0

Datum:

30-11-2020

gras

Boring:

111

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

Datum:

30-11-2020

gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin
50

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin
50

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

100
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, grijs

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

200

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, grijs
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

200

getekend volgens NEN 5104
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Boring:

112

Boormeester:

F. Borst

Projectcode: 2020665

Datum:

30-11-2020

gras

0

Boring:

113

Boormeester:

F. Borst

Datum:

30-11-2020

gras

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, bruingrijs

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin
50

50
Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

100

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijs

100
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, grijs

150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, bruingrijs
150
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijsblauw

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

200

200

Boring:

114

Boormeester:

F. Borst

0

Datum:

30-11-2020

gras

Boring:

115

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, bruingrijs

30-11-2020

gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, bruingrijs

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin
50

Datum:

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin
50

Zand, uiterst fijn, matig siltig, grijs

100

100
Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijs

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs
150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

200

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

150
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

200

getekend volgens NEN 5104

Bijlage 3: Boorprofielen

Boring:

116

Boormeester:

F. Borst

Projectcode: 2020665

Datum:

30-11-2020

gras

0

Boring:

117

Boormeester:

F. Borst

Datum:

30-11-2020

gras

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, bruingrijs

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, bruingrijs

Klei, sterk siltig, zwak humeus, donkerbruin
50

50
Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin

100

100
Zand, uiterst fijn, kleiïg, grijs

150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs

150
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

200

200

Boring:

118

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, donker
grijsblauw

Datum:

30-11-2020

gras

Boring:

119

Boormeester:

F. Borst

0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, bruingrijs

Datum:

30-11-2020

gras
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, bruingrijs

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, donkerbruin
50

50

100

100

Klei, zwak zandig, zwak humeus, donkerbruin

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, blauwgrijs
Zand, uiterst fijn, zwak siltig, zwak
gleyhoudend, grijs
150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, matig
gleyhoudend, grijs
150

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, grijsblauw

200

Lokatienaam:Dubbelspoor noord en zuid

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, blauwgrijs

200

getekend volgens NEN 5104

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting
filter
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Watertoets

datum
8-4-2021
dossiercode 20210408-12-26071
Project: Obdam, Hofland Dubbelspoor
Gemeente: Koggenland
Aanvrager: Jan - Jacob Posthumus
Organisatie: Rho Adviseurs

Geachte heer/mevrouw Jan - Jacob Posthumus,
Voor het plan Obdam, Hofland Dubbelspoorheeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op www.dewatertoets.nl. Met de
gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de waterhuishouding. Hierdoor kan de korte
procedureworden gevolgd voor de watertoets.
Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard maatregelen. Deze
maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt verwerken. U hoeft dan verder
geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina
een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/watertoets/) U kunt ook met ons algemene nummer bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de
gemeente waarin uw plan zich bevindt.
Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1 of art 5.1.1)
van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen. Indien u tijdens de ter inzage
termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email beschouwen als ons formele wateradvies. Indien
wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.
LET OP:Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies mogen alleen
gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren.
Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in het kader van vergunningverlening. Meer
informatie over de Watervergunning vindt u op https://www.hhnk.nl/vergunningen.
Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie te geven op
het plan Obdam, Hofland Dubbelspoorin het kader van de watertoets. In dit advies staan de maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de sloten schoon te houden. Op basis van de door de
aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die

wij graag in de uitwerking van het plan verwerkt willen zien.
Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie) en op
middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen waterbeheersplan) zijn de
programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en uitvoering van het waterbeheer. Het
programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort,
schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim
samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven
door middel van een partnerproces en de ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.
Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die betrekking
hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of
nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website kunt vinden (https://www.hhnk.nl/keur/).
Verharding en compenserende maatregelen
Binnen het werkgebied van het hoogheemraadschap is de afgelopen decennia door verstedelijking het areaal aan open water afgenomen. Om
onder andere dit verschijnsel tegen te gaan is in 2003 de watertoets geïntroduceerd die ervoor moet zorgen dat de waterbelangen beter in
ruimtelijke plannen worden meegenomen en dat ontwikkelingen 'waterneutraal' worden gerealiseerd. Een van de onderdelen van de
watertoets is het beoordelen van de verhardingstoename.
U heeft aangegeven dat er sprake is van een substantiële toename van bebouwing en/of verharding in het plangebied van 1925 m2. Door deze
toename aan verharding zal neerslag versneld worden afgevoerd naar het oppervlaktewater, al dan niet via het rioolstelsel. Dit leidt tijdens
extreme situaties tot pieken in de waterstand met wateroverlast als gevolg. Om ervoor te zorgen dat de waterhuishoudkundige situatie niet
verslechtert ten gevolge van de verhardingstoename zullen er in het desbetreffende peilgebied compenserende maatregelen getroffen moeten
worden in de vorm van extra wateroppervlak.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hanteert bij ontwikkelingen waarbij sprake is van een verhardingstoename tot 2000 m2de
vuistregel dat 10% van de toename aan verhard oppervlak dient te worden gecompenseerd door middel van het inrichten van nieuwe
waterberging. Uitgangspunt is dat de compensatie wordt gerealiseerd binnen het plangebied. Wanneer compenserende maatregelen binnen
het plangebied niet mogelijk zijn adviseren wij contact op te nemen met het hoogheemraadschap om te bepalen wat de alternatieve
mogelijkheden zijn.
Ruimtelijke adaptatie
Wij adviseren u om in het ontwerp van het plan het principe van ruimtelijke adaptatie op te nemen. Zo zou kunnen worden gedacht aan het
aanbrengen van 'groene daken' op nieuwe gebouwen, eventueel met meervoudig ruimtegebruik en waterberging capaciteit. Ook kan bij
bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen gebruik worden gemaakt van waterdoorlatende verharding met bijbehorende afvoer
vertragende onderlaag of waterberging op straat en in verlaagde groenstroken.
Zie voor uitleg en inspiratie hierover: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl, https://deltaprogramma2018.deltacommissaris.nl/,
https://hhnk.klimaatatlas.net/en http://www.groenblauwenetwerken.nl/.
Beheer en onderhoud waterlopen
Alle werkzaamheden binnen een zone van 5 meter van de insteek van waterlopen zijn vergunningplichtig, omdat deze invloed kunnen
hebben op de water aan- en afvoer, waterberging of het onderhoud. Bij de aanleg van nieuw water in dit plangebied adviseren wij zoveel
mogelijk aan te sluiten op de bestaande waterstructuur en onderhoudssituatie. Bij aanleg of aanpassing van waterlopen is het belangrijk om
rekening te houden met de bereikbaarheid voor onderhoud van zowel de nieuwe als bestaande waterlopen. Dit geldt met name in het stedelijk
gebied, waar het hoogheemraadschap de ambitie heeft om het onderhoud van gemeenten over te nemen. Hiertoe moeten de waterlopen wel
aan de voorwaarden van het hoogheemraadschap voldoen. In stedelijk gebied is het uitgangspunt dat waterlopen varend onderhouden kunnen
worden, en dus tenminste 6 meter breed en 1 meter diep ten opzichte van het laagst gevoerde waterpeil zijn. Indien geen varend onderhoud
(kan) worden uitgevoerd, dient in elk geval te worden voorkomen dat waterlopen niet meer bereikbaar zijn voor zowel regulier als periodiek
onderhoud (maaien en baggeren), doordat deze worden 'ingesloten' door bebouwing. Wij adviseren om een obstakelvrije zone langs de
waterloop van tenminste 5 meter aan te houden.
Om water van voldoende waterkwaliteit te kunnen handhaven, is het zelfreinigend vermogen van het watersysteem van belang. Wij streven
ernaar om waterlopen te realiseren die in goede verbinding staan met het overige watersysteem. Om te voorkomen dat er locaties ontstaan
waar kroos en drijfvuil zich zou kunnen ophopen, dienen doodlopende watergangen te worden voorkomen.
[ALS_5_meter_zone=ja][/ALS_5_meter_zone=ja]
Waterkwaliteit en riolering
In het plan wordt een gescheiden riolering aangelegd, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van de riolering. Dit komt overeen met de
basisdoelstelling van het hoogheemraadschap om het hemelwater van nieuwe oppervlakken zoveel mogelijk 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.

U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is 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 betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling adviseren om een gescheiden stelsel aan te
leggen.
Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te
voorkomen.
Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die voortvloeien
uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie toe te sturen. Ook
ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact opnemen via 072
- 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.
www.dewatertoets.nl
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STIKSTOFEMISSIE EN DEPOSITIE
1. INLEIDING
In opdracht van gemeente Koggeland is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanleg- en exploitatiefase van
18 grondgebonden woningen in Obdam, waarbij rekening is gehouden met verkeersbewegingen en de inzet van diesel aangedreven materieel.
Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking
tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daarvan op Natura 2000-gebieden. In het kader van het bestemmingsplan Obdam, Hofland Dubbelspoor is het voorliggende onderzoek uitgevoerd.
Binnen het bestemmingsplan Obdam, Hofland Dubbelspoor worden aan de Dubbelspoor in Obdam 18 grondgebonden eengezinswoningen ontwikkeld. De gronden waar de voorgenomen ontwikkeling moet plaatsvinden zijn momenteel braakliggend. Er worden in totaal drie woonblokken gerealiseerd, waarvan twee woonblokken met elk vijf rijwoningen en één woonblok met 8 rug-aan-rug woningen. De woningen behoren tot het goedkopere segment en worden uitgevoerd in één bouwlaag
met kap.

2.

AERIUS-CALCULATOR EN UITGANGSPUNTEN

2.1

AERIUS, release 15 oktober 2020

Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma AERIUS-calculator (release 15 oktober 2020) is gekeken naar
de depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden (automatische berekening). Vanuit de AERIUS-calculator is
vervolgens een PDF-bestand met resultaten gegenereerd. In figuur 1 is het plangebied met de daaromheen liggende Natura
2000-gebieden weergegeven. Het plangebied ligt op ruime afstand van Natura 2000-gebied Eilandspolder.
2.2

Exploitatiefase

Voor het project wordt uitgegaan van gasloze woningen. Er is derhalve geen emissie vanwege het verstoken van aardgas
binnen de woningen.
Op basis van 18 grondgebonden eengezinswoningen bedraagt het aantal verkeersbewegingen ten hoogste 134 per etmaal
(lichte motorvoertuigen). Dit is berekend op basis van CROW-kentallen (publicatie 317), zie tabel 1. Voor wat betreft de
lengte van de rijroute is uitgegaan van een route vanaf het plangebied naar de aansluiting met de Overweg.

De emissie vanwege het wegverkeer is eerst middels AERIUS bepaald op in totaal 6,8 kg NOx per jaar en 0,5 kg NH3 per jaar.
Omdat wegverkeer niet verder wordt berekend dan 5 km van het plangebied en het meest nabijgelegen stikstofgevoelig
Natura 2000-gebied Eilandspolder op grotere afstand ligt, is het brontype daarna aangepast naar “Anders” waarbij deze
emissies handmatig zijn ingevoerd. Op die manier wordt de verkeersbijdrage ook op afstanden verder dan 5 km berekend.
Tabel 1: Verkeersgeneratie exploitatiefase
Woningtype
Aantal wooneenheden
Koop, hoek/rijwoningen
18

2.3

Kencijfer CROW per

Verkeersgeneratie
per etmaal

7,4

133,2

Aanlegfase

Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase is een berekening uitgevoerd. Voor het dieselgebruik
is uitgegaan van ervaringsgegevens elders. Het aantal verkeersbewegingen in de aanlegfase bedraagt nooit meer dan het
aantal in de exploitatiefase, maar is wel afzonderlijk opgenomen in de berekening.
De volgende uitgangspunten voor de aanlegfase zijn gehanteerd:
1. Voor de aanlegfase wordt uitgegaan van 360 verkeersbewegingen (zware motorvoertuigen) per jaar voor de aan- en
afvoer van materiaal en machines. Dit zijn 20 verkeersbewegingen per jaar per woning. Voor het vervoer van personeel
zijn er 8 verkeersbewegingen per etmaal. Aangezien het wegverkeer niet verder wordt berekend dan 5 km van het plangebied is de emissie van het wegverkeer in de aanlegfase op dezelfde manier berekend als voor het wegverkeer in de
exploitatiefase, zie hiervoor paragraaf 2.2. De emissie van het wegverkeer in de aanlegfase bedraagt 1,1 kg NOx per jaar.
2. De aanlegfase van de woning valt te splitsen in de voorbereiding-/grondwerk en de bouwfase. Gedurende voorbereiding/grondwerk vindt het bouw- en woonrijp maken plaats. Het gaat hier om de aanleg van de funderingen, rioleringen,
bekabeling, wegen, bestrating, straatmeubilair en groenvoorzieningen. Gedurende de bouwfase vindt de daadwerkelijke
constructie van de woning plaats.
3. Het aantal uren dat materieel stationair draait bedraagt 30% van de gehele inzetduur van het dieselmaterieel. Gedurende de voorbereiding-/grondwerk is het materieel 130 uur stationair en gedurende de bouwfase is het materieel 86
uur stationair.
Tabel 2: uitgangspunten dieselverbruik materieel aanlegfase woning
activiteit

klasse

dieselverbruik

uren/dag

[liter/uur]

aantal dagen/

totaal diesel-

woning

verbruik [liter]

woningen (18 stuks)
voorbereiding/grondwerk

stage IV, 130-300 kW

20

8

3

8.640

bouwfase

stage IV, 75-130 kW

10

8

2

2.880

Totaal

11.520

Omdat de machines verspreid over het bouwterrein worden ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het projectgebied.
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3.

RESULTATEN EN CONCLUSIE

In het bijgevoegde PDF-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat
de stikstofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. Negatieve effecten in de vorm van vermesting en verzuring zijn derhalve niet aan de orde. De aanleg- en exploitatiefase zijn in dezelfde
berekening meegenomen. De aanleg- en exploitatiefase zullen elk nog in hetzelfde jaar plaatsvinden. Voor dit plan geldt geen
vergunningplicht op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Figuur 1 Plangebied met de daaromheen liggende Natura 2000-gebieden
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BIJLAGE 1 STIKSTOFBEREKENING, VERKEER ALS “WEGVERKEER”

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RicBYgh5kivP (31 maart 2021)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rho Adviseurs

Dubbelspoor, - Obdam

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Obdam, Hofland Dubbelspoor

RicBYgh5kivP

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

31 maart 2021, 13:26

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

60,68 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Verkeer als 'Verkeer' ingevoerd

Situatie 1

RicBYgh5kivP (31 maart 2021)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Resultaten

Bron
Sector

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

Bron 1 Aanlegfase Machines
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

52,77 kg/j

Bron 2 Aanlegfase Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

1,09 kg/j

Bron 3 Exploitatiefase Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

6,82 kg/j

RicBYgh5kivP (31 maart 2021)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Bron 1 Aanlegfase Machines
123156, 521094
52,77 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf
(uren/j)

STAGE IV, 130 <=
VoorbereidingkW < 300, bouwjaar /grondwerk
2014 (Diesel)

8.640

130

10,8 NOx
NH3

39,99 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

2.880

86

5,1 NOx
NH3

12,78 kg/j
< 1 kg/j

Bouwfase

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

Situatie 1

Cilinder Stof
inhoud (l)

Emissie

Bron 2 Aanlegfase Verkeer
122978, 521158
1,09 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

8,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

360,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

RicBYgh5kivP (31 maart 2021)
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Bron 3 Exploitatiefase Verkeer
122978, 521158
6,82 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

133,0 / etmaal NOx
NH3

Situatie 1

Emissie

6,82 kg/j
< 1 kg/j

RicBYgh5kivP (31 maart 2021)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210209_2f032ce1a2
Database
versie 2020_20210209_2f032ce1a2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1

RicBYgh5kivP (31 maart 2021)
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BIJLAGE 2 STIKSTOFBEREKENING, VERKEER ALS “ANDERS”

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RoPjG326wxYB (31 maart 2021)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Rho Adviseurs

Dubbelspoor, - Obdam

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Obdam, Hofland Dubbelspoor

RoPjG326wxYB

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

31 maart 2021, 13:31

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

Resultaten
Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

60,67 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Verkeer als 'Anders' ingevoerd

Situatie 1

RoPjG326wxYB (31 maart 2021)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Bron 1 Aanlegfase Machines
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Bron 2 Aanlegfase Verkeer
Anders... | Anders...

Bron 3 Exploitatiefase Verkeer
Anders... | Anders...

Resultaten

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

52,77 kg/j

-

1,10 kg/j

< 1 kg/j

6,80 kg/j

RoPjG326wxYB (31 maart 2021)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf
(uren/j)

STAGE IV, 130 <=
VoorbereidingkW < 300, bouwjaar /grondwerk
2014 (Diesel)

8.640

130

10,8 NOx
NH3

39,99 kg/j
< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW
< 130, bouwjaar
2015 (Diesel)

2.880

86

5,1 NOx
NH3

12,78 kg/j
< 1 kg/j

Bouwfase

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx

Naam
Locatie (X,Y)
Uitstoothoogte
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx
NH3

Resultaten

Bron 1 Aanlegfase Machines
123156, 521094
52,77 kg/j
< 1 kg/j

Situatie 1

Cilinder Stof
inhoud (l)

Emissie

Bron 2 Aanlegfase Verkeer
122978, 521158
0,0 m
0,000 MW
Continue emissie
1,10 kg/j
Bron 3 Exploitatiefase Verkeer
122978, 521158
0,0 m
0,000 MW
Continue emissie
6,80 kg/j
< 1 kg/j

RoPjG326wxYB (31 maart 2021)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210209_2f032ce1a2
Database
versie 2020_20210209_2f032ce1a2
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1

RoPjG326wxYB (31 maart 2021)
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174/225

Bijlage 7

175/225

Aanvullende stikstofberekening

Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de berekende
stikstofbijdragen op eigen gedefinieerde
rekenpunten.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RQgyRxQR4Nur (06 juli 2021)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

ODNHN

Dubbelspoor, - Obdam

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Obdam, Hofland Dubbelspoor
Gebruiksfase

RQgyRxQR4Nur

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

06 juli 2021, 15:07

2021

Berekend met eigen
rekenpunten

Totale emissie

Resultaten

Situatie 1

NOx

6,82 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Hectare met
hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Toelichting

Gebruiksfase 18 woningen

Resultaten

Situatie 1

RQgyRxQR4Nur (06 juli 2021)
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Resultaten

Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Bron 3 Exploitatiefase Verkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

Situatie 1

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

6,82 kg/j

RQgyRxQR4Nur (06 juli 2021)
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Resultaten

Rekenpunten

Resultaten

Situatie 1

Label

Positie

Situatie 1

Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

N1

123096,
525008

0,00

3.775 m

N2

123096,
525508

0,00

4.274 m

N3

123096,
526008

0,00

4.773 m

NO1

125537,
523866

0,00

3.628 m

NO2

125890,
524219

0,00

4.126 m

NO3

126244,
524573

0,00

4.626 m

O1

126679,
521246

0,00

3.523 m

O2

127179,
521246

0,00

4.023 m

O3

127679,
521246

0,00

4.523 m

ZO1

125537,
518488

0,00

3.549 m

ZO2

125890,
518135

0,00

4.048 m

ZO3

126244,
517781

0,00

4.548 m

Z1

122779,
517346

0,00

3.776 m

Z2

122779,
516846

0,00

4.275 m

Z3

122779,
516346

0,00

4.774 m

RQgyRxQR4Nur (06 juli 2021)
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Resultaten

Resultaten

Situatie 1

Label

Positie

Situatie 1

Afstand tot
dichtstbijzijnde bron

ZW1

120400,
518488

0,00

3.642 m

ZW2

120047,
518135

0,00

4.140 m

ZW3

119693,
517781

0,00

4.639 m

W1

119258,
521128

0,00

3.522 m

W2

118758,
521128

0,00

4.022 m

W3

118258,
521128

0,00

4.522 m

NW1

120400,
523866

0,00

3.538 m

NW2

120047,
524219

0,00

4.037 m

NW3

119693,
524573

0,00

4.537 m

RQgyRxQR4Nur (06 juli 2021)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

Situatie 1

NOx
NH3

Resultaten

Bron 3 Exploitatiefase Verkeer
122981, 521157
6,82 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

133,0 / etmaal NOx
NH3

Situatie 1

Emissie

6,82 kg/j
< 1 kg/j

RQgyRxQR4Nur (06 juli 2021)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2020_20210525_2040287d5b
Database
versie 2020_20210525_2040287d5b
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020

Situatie 1

RQgyRxQR4Nur (06 juli 2021)
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Onderzoek naar trillingen ten gevolge van
railverkeer binnen nieuwbouwwoningen van
plan Hofland te Obdam
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1

Inleiding
In opdracht van de gemeente Koggenland is onderzoek verricht naar de optredende
trillingsniveaus ten gevolge van railverkeer bij een geprojecteerde woningbouwlocatie
Hofland aan de Dubbelspoor (plan Hofland) te Obdam.
De gemeente Koggenland is voornemens woningbouw te realiseren aan de Dubbelspoor te
Obdam. De woningbouw zal op circa 18 meter van het spoor worden gerealiseerd.
Aangezien de afstand tot het spoor relatief klein is, heeft ProRail een zienswijze op het
ontwerp-bestemmingsplan ingediend waarmee de gemeente Koggenland verzocht wordt
een trillingonderzoek te laten verrichten. De gemeente wenst hierin te voorzien teneinde
inzicht te verkrijgen of trillinghinder ten gevolge van het treinverkeer te verwachten is.
Doel van het onderzoek is het meettechnische vaststellen van de optredende trillingniveaus
in X-, Y- en Z-richting ten gevolge van het railverkeer ter hoogte van de geplande woningen
en deze te toetsen aan de richtwaarden uit SBR Richtlijn-B 'Hinder voor personen in
gebouwen'.

OA 15798-1-RA 4

2

Uitgangspunten

2.1 S t r e e f w a a r d e n t r i l l i n g n i v e a u s

De trillingsnelheden vanwege het railverkeer ter plaatse van de geprojecteerde
woningbouwlocatie worden getoetst aan de streefwaarden uit de Richtlijn B “Hinder voor
personen in gebouwen door trillingen, Meet- en beoordelingsrichtlijn” uit augustus 2002 van
de Stichting Bouwresearch (SBR Richtlijn B).
Conform SBR Richtlijn B worden voor nieuwe situaties en bij herhaald voorkomende
trillingen gedurende lange tijd, waarvan in deze situatie sprake is, de in tabel 2.1
weergegeven streefwaarden gehanteerd.
t2.1 Overzicht streefwaarden conform de Richtlijn SBR-B voor de gebouwfunctie wonen in een nieuwe situatie bij herhaald
voorkomende trillingen gedurende lange tijd

Periode

A1

A2

A3

Dagperiode (07.00 – 19.00 uur)

0,1

0,4

0,05

Avondperiode (19.00 – 23.00 uur)

0,1

0,4

0,05

Nachtperiode (23.00 – 07.00 uur)

0,1

0,2

0,05

De optredende trillingniveaus voldoen aan de streefwaarden indien voldaan wordt aan één
van onderstaande twee voorwaarden:
− de waarde van de maximale trillingsterkte in een ruimte (V max) is kleiner dan A1;
− de waarde van de maximale trillingsterkte in een ruimte (V max) is kleiner dan A 2 waarbij de
trillingsterkte over de beoordelingsperiode in deze ruimte (V per) kleiner is dan A3.
Omdat treinenpassages zowel in de dag-, avond- als nachtperiode plaatsvinden zijn de
streefwaarden voor de nachtperiode maatgevend voor de beoordeling. Bovengenoemde
streefwaarden zijn overigens geen wettelijke grenswaarden. Wel worden de SBR richtlijnen in
de jurisprudentie gehanteerd ter bepaling van de beoordelingscriteria.
Recentelijk is het RIVM rapport 2014-0096 'Wonen langs het spoor - gezondheidseffecten
trillingen van treinen' van 23 februari 2015 verschenen. In dit rapport wordt geconcludeerd
dat in bestaande situaties sprake is van (ernstige) hinder en slaapverstoring bij een
significant aandeel van de bevolking die woonachtig is binnen 300 m van het spoor. In het
algemeen worden in bestaande situaties de streefwaarden uit tabel 2.1 (significant)
overschreden. In het RIVM rapport worden geen concrete streef- of grenswaarden
voorgesteld.
Om hinder en slaapverstoring te voorkomen is het gewenst om V max niet hoger dan 0,1 uit te
laten komen. Bij een V max die niet hoger is dan 0,1 worden trillingen in het algemeen namelijk
niet als voelbaar ervaren.
OA 15798-1-RA 5

2.2 S i t u e r i n g p l a n l o c a t i e

In figuur 2.1 is de ligging van de geprojecteerde woningbouw in de omgeving weergegeven.
f2.1 Ligging geprojecteerde woningbouw aan de Dubbelspoor te Obdam in de omgeving

De geprojecteerde woningbouw is gelegen langs het railtraject Hoorn-Heerhugowaard. Ter
plaatse is sprake van enkel spoor. Het station Obdam is gelegen op circa 600 meter afstand
van de woningbouw. Het spoor is gelegen op een talud van circa 1 meter boven maaiveld.

OA 15798-1-RA 6

3

Metingen en berekeningen

3.1 M e e t m e t h o d e e n m e e t i n s t r u m e n t e n

De trillingmetingen zijn uitgevoerd conform de Richtlijn SBR-B.
De trillingmetingen zijn uitgevoerd met behulp van de volgende instrumenten:
− Trillingrecorder, fabricaat SYSCOM, type MR3000C met geïntegreerde xyz-opnemer.
De metingen zijn geanalyseerd met behulp van het analyse programma VIEW2002 door
Ziegler Consultants.
De trillingopnemer is een triaxiale snelheidssensor en heeft een frequentiebereik van 1 tot
315 Hz.
3.2 M e e t p o s i t i e s

In figuur 2.1 en is de locatie en oriëntatie van de trillingopnemers tijdens de metingen
weergegeven. Vanwege de huidige staat van het terrein is ervoor gekozen de metingen
zoveel mogelijk op bestaande verharding nabij de toekomstige bebouwingslijn uit te
voeren. Er zijn op drie posities gedurende een werkdag trillingmetingen verricht.
Meetpositie 1 en 2 zijn gesitueerd op circa 18 meter afstand van de buitenste spoorstaaf.
Deze afstand betreft de rand van de woningbouw. Meetpositie 3 is gesitueerd op circa 35
meter afstand van de buitenste spoorstaaf.
3.3 M e e t r e s u l t a t e n

De trillingmetingen op de drie posities zijn verricht op maandag 9 oktober 2017 tussen circa
10:00 uur en 17:15 uur. In deze periode vonden 25 passages van reizigerstreinen plaats. Ter
plaatse van de bouwlocatie geldt voor de treinen dat deze aan het optrekken/afremmen zijn.
De resultaten van de trillingsmetingen op 9 oktober 2017 zijn voor vijf maatgevende
reizigerstreinen1 in tabel 3.1 weergegeven. Het betreft hierbij de maximale effectieve
trillingsnelheid per 30 seconden veff,max. Hierbij wordt de gemeten trillingsnelheid
frequentieafhankelijk gewogen volgens de weegfunctie die is opgenomen in de SBR
Richtlijn B. De weegfunctie is bedoeld om frequenties waarbij het menselijk
waarnemingsvermogen is verminderd ook minder in de beoordeling te betrekken. De
dimensieloze effectieve waarde veff,max is per passage bepaald voor de horizontale richting 'y'
en de verticale richting 'z'. De horizontale richting 'x' (evenwijdig aan het spoor) is niet
maatgevend ten opzichte van de 'y' en 'z' richtingen.
1 In de gemeten trillingniveaus voor de beschouwde treinpassages zijn geen significante grote verschillen
vastgesteld. Derhalve zijn de meest maatgevende gegeven.
OA 15798-1-RA 7

t3.1 Gemeten maximale waarden van de trillingsterkte veff,max per positie

Datum/tijd

veff,max (dimensieloos)
Positie 1

Positie 2

Positie 3

y-richting

z-richting

y-richting

z-richting

y-richting

z-richting

11:31

0,11

0,22

0,21

0,17

0,11

0,15

14:19

0,11

0,25

0,19

0,18

0,10

0,15

15:01

0,10

0,21

0,20

0,18

0,09

0,10

16:01

0,11

0,21

0,22

0,16

0,11

0,15

16:31

0,14

0,30

0,26

0,21

0,12

0,16

09-10-2017

Deze maatgevende treinen leiden tot V max zijnde het hoogste gemeten en statisch bewerkte
trillingsniveau – zoals gegeven in tabel 3.2.
t3.2 Vmax voor de verschillende meetposities

Vmax 'y' (dimensieloos)
Vmax 'z' (dimensieloos)

2

Positie 1

Positie 2

Positie 3

0,20

0,36

0,15

0,45

0,27

0,22

3.4 B e o o r d e l i n g m e e t r e s u l t a t e n

Uit de resultaten blijkt verder dat op de meetposities op maaiveld thans niet automatisch
wordt voldaan aan de streefwaarden uit SBR Richtlijn B voor de gebouwfunctie wonen in een
nieuwe situatie bij herhaald voorkomende trillingen gedurende lange tijd. Uiteraard zijn de
posities op maaiveldniveau terwijl de streefwaarden uit de SBR van toepassing zijn op
trillingniveau in gebouwen. Om die reden is een nadere berekening uitgevoerd.
De te verwachten overdracht van bodem naar gebouwfundering en van fundering naar de
vloeren binnen het gebouw is nader uitgewerkt in hoofdstuk 4.

2 Hierbij is uitgegaan van het gemiddelde van de gepresenteerde vastgestelde waarden V eff,max en een statistische
veiligheidsfactor B van 1,93.
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4

Tr i l l i n g s n i v e a u s i n d e g e b o u w e n

4.1 A l g e m e e n

Om op de verdiepingsvloeren van de woningen te kunnen voldoen aan de streefwaarden uit
de SBR Richtlijn B dienen de op het maaiveld gemeten trillingsniveaus te worden
gereduceerd in de overdrachtsweg van bodem naar de verdiepingsvloeren en dient
daarnaast opslingering vanwege de vloeren zelf te worden voorkomen. In principe dient de
parameter Vper dus ten hoogste 0,05 te bedragen en de parameter V max ten hoogste 0,2. Een
en ander betekent concreet dat gezien de maximaal vastgestelde trillingsterkte van 0,45 er
ten minste een factor 2,3 gereduceerd dient te worden.
Van een maatgevende treinpassage is een FFT-analyse gemaakt. Het resultaat is in
tertsbanden weergegeven in figuur 4.1. Uit het figuur blijkt dat de maatgevende frequentie
op maaiveldniveau met name optreden bij 10 en 40 à 50 Hz. Deze aanstootfrequentie zijn
van belang omdat de trillingsoverdracht naar de woningen frequentieafhankelijk is.
f4.1 Spectrale analyse gemeten trillingniveau in de bodem

Res 2278 bepalende meting

Trillingniveau [mm/s]
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4.2 O v e r d r a c h t s b e r e k e n i n g e n

Berekeningen ten aanzien van de trillingsoverdracht zijn uitgevoerd met het Peutz
softwareprogramma: MVAuersch/Massaveer 0.3. Dit programma is opgesteld ten behoeve
van het palen van trillingen van bodem naar gebouwelementen, in opdracht van CUR 3
(Civieltechisch centrum uitvoering research en regelgeving). Het programma maakt
onderdeel uit van een groter onderzoek met het doel een vereenvoudigd berekeningsmodel
voor de prognose van trillingen te ontwikkelen in gebouwen voor diverse trillingbronnen
(heien, intrillen damwanden, railverkeer etc.).
Het programma rekent voor een gebouwmodel de overdracht door in het relevante
frequentiegebied van 1 tot 100 Hz 4 van trillingen van bodem of fundering naar
gebouwelementen. Het programma rekent per 'kolom' de overdracht door. Onder een kolom
wordt verstaan een rechthoekige stapeling van woningen met één breedte. Dit betekent dat
bij meerdere kolommen (dus meer woningen op één woonlaag) en/of afwijkende vormen,
hetgeen hier niet het geval is, het programma conservatief rekent, zeker in de horizontale
richtingen, omdat in horizontale richtingen het gebouw in werkelijkheid stijver is dan
volgens het model.
Het rekenmodel is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Bij kritische situaties
wordt geadviseerd om een gedetailleerde onderzoek uit te voeren met gebruikmaking van
een Eindige Elementen Model (EEM).
4.3 U i t g a n g s p u n t e n

In figuur 4.1 zijn de relevante parameters gegeven, die als invoer voor het rekenmodel zijn
gebruikt.

3 Tegenwoordig SBRCURnet.
4 Trillingen met een frequentie hoger dan 100 Hz zijn niet voelbaar voor mensen.
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t4.1 Invoerparameters voor het gebouw- en bodemmodel

4.4 R e k e n r e s u l t a t e n

In de figuren 4.2, 4.3 en 4.4 zijn achtereenvolgens de overdrachten gegeven voor de
verticale richting van:
− bodem naar fundering (figuur 4.2);
− fundering naar verdiepingsvloer (figuur 4.3);
− bodem naar verdiepingsvloer (figuur 4.4; is de combinatie van figuur 4.2 en 4.3).
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f4.2 Overdracht bodem-fundering; verticaal

f4.3 Overdracht fundering-verdiepingsvloer (2 e); verticaal
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f4.4 Overdracht bodem-verdiepingsvloer (2e); verticaal

Uit bovenstaande figuren valt af te leiden dat:
− er alleen opslingering optreedt vanaf de bodem tot de verdiepingsvloer (zie figuur 4.4) bij
een frequentie van circa 45 Hz, met ongeveer 2 dB (komt overeen met een factor 1,3);
− er sprake is van een opslingering bij circa 45 Hz van fundering naar verdiepingsvloeren.
Deze opslingeringen zijn het gevolg van de eerste orde eigenfrequenties die behoren bij
de doorbuiging van de vloer in twee richtingen. Deze frequenties zijn echter vanwege de
afname in de overdracht bij de bodem naar de fundering niet relevant voor de
trillingniveaus in de woningen.
− Bij de gemeten relevante aanstootfrequenties van 8 à 10 Hz is sprake van een
verzwakking met een factor van circa 6 à 7 dB. Hetgeen overeenkomst met een factor 2 à
2,2. Opgemerkt dient te worden dat de genoemde getallen indicatief zijn. Met de thans
berekende waarden zal naar verwachting vanwege inwendige demping de
verzwakkingsfactor hoger zijn dan 2,2 waarmee juist voldaan worden aan de grenswaarde
A2 uit de SBR-B. Aan de grenswaarde A3 (Vper) zal hiermee ruimschoots worden voldaan.
In figuur 4.5 is de overdracht gegeven van de bodem naar de verdiepingsvloer in de
horizontale richting. Daarbij leidt de eigenmode, waarbij de woningen als een staaf
horizontaal heen en weer bewegen, tot de hoogste opslingering op de hoogste verdieping.
Deze eigenmode is evenwel zeer laag, te weten circa 2 Hz. Deze lage eigenmode kan alleen
door wind worden aangestoten, niet door passerend treinverkeer.
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f4.5 Overdracht bodem-verdiepingsvloer (2e); horizontaal

Uit figuur 4.5 volgt dat alleen frequenties tot circa 4 Hz kunnen leiden tot een relevante
opslingering van trillingen vanaf de bodem naar verdiepingsvloeren. Zoals uiteengezet in
paragraaf zijn de opslingeringen in werkelijkheid veel lager, omdat het programma
conservatief rekent.

OA 15798-1-RA 14
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Beoordeling en conclusie
Verticaal
Uit de metingen blijkt het vastgestelde trillingniveau V max in de bodem 0,45 bedraagt. Uit de
spectrale gegevens blijkt dat de maatgevende frequenties van het gemeten trillingniveau in
de bodem op maaiveld 8 à 10 Hz bedragen.
Door de spectrale overdrachtsfactoren toe te passen, zoals in hoofdstuk 4 berekend, zullen
de optredende trillingniveaus op verdiepingsvloeren naar verwachting ten hoogste 0,2
bedragen. Hiermee wordt op basis van de thans uitgevoerde, relatief conservatieve,
indicatieve berekening juist voldaan aan de grenswaarde A2 uit de SBR-richtlijn B. In de
praktijk zullen de optredende trillingniveaus naar verwachting enigszins lager bedragen.
Aan de grenswaarde A3 uit de SBR-Richtlijn B zal ruimschoots voldaan worden.
Horizontaal

Alleen trillingen tot circa 4 Hz zullen tot significante opslingering van trillingen in de
woningen leiden. Omdat de reizigerstreinen tot 8 Hz vrijwel geen trillingen emitteren, zijn
trillingen in horizontale richting in de woningen evenwel niet relevant. De horizontale
trillingen zullen naar verwachting niet voelbaar zijn en daarmee voldoen aan de SBR
Richtlijn B.

Zoetermeer,

Dit rapport bevat 15 pagina's.
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Nota van beantwoording vooroverleg en inspraak

Nota van beantwoording vooroverleg en inspraak
Voorontwerp bestemmingsplan ‘Obdam, Hofland Dubbelspoor’
5 augustus 2021

Inleiding
De gemeenteraad van Koggenland heeft op 7 juni 2021 de financiele en stedenbouwkundige kaders voor de
planontwikkeling ‘Hofland Dubbelspoor’ voor het realiseren van 18 koopwoningen (14 goedkope koopwoningen en
4 middeldure koopwoningen) goedgekeurd.
Hierop is het voorontwerp van het bestemmingsplan voor vooroverleg en inspraak vrijgegeven. Hieronder volgt de
nota van ingekomen vooroverlegreacties van betrokken bestuursorganen en de op het
bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan van toepassing zijnde inspraakreacties zoals opgehaald op de digitale
participatie-avond met omwonenden en geïnteresseerden van 29 juni 2021.
Vooroverleg
Het vo-bestemmingsplan is in het kader van vooroverleg met betrokken bestuursorganen en adviseurs toegezonden
aan:
12345-

De aangrenzende gemeenten
Provincie Noord-Holland
Prorail NV (ligging nabij spoorlijn)
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Het HHNK is benaderd in het kader van de Watertoets, welke is opgenomen in de toelichting van het
bestemmingsplan

Reactie aangrenzende gemeenten
Wij hebben geen reacties ontvangen, anders dan in het kader van de regionale afstemming/VVRE ten aanzien van
het Woonakkoord West-Friesland. Voorgenoemde afstemming is verwerkt in de toelichting van het
bestemmingsplan.
Provincie Noord Holland
Hoewel gelegen binnen het stedelijk weefsel van de kern Obdam en bínnen de dorpsrand zoals gedefinieerd in de
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is de planlocatie desondanks gelegen binnen ‘Landelijk Gebied’ zoals
gedefinieerd op de plankaart die hoort bij de Omgevingsverordening NH2020. Daarom moet alsnog een
beoordeling plaatsvinden ten aanzien van de landschappelijke inpassing. Het beeldkwaliteitsplan is door de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) beoordeeld. Deze heeft niet geoordeeld dat het plan een dusdanige
impact heeft dat het plan in de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) behandeld dient te worden. Ten
aanzien van het plan heeft de Provincie op 31 mei 2021 enkele suggesties meegegeven:
“De ARK geeft het advies mee om het ontwerp op een aantal punten te verbeteren:
In de huidige opzet is sprake van een tweedeling in rijwoningen en rug aan rug woningen en daardoor blijven kansen
onbenut.
Het voorstel is om te kijken of deze twee verschillende woontypologieën samenvoegd kunnen worden tot één
woonhof.
Een suggestie hierbij is het herindelen van de woningen. Van west naar oost krijg je dan bijvoorbeeld deze indeling:
rijwoningen, rug aan rug woningen en dan weer rijwoningen.

Door de voorkanten van de woningen naar elkaar toe te oriënteren ontstaat een autovrij woonhof en voldoende
ruimte om deze collectief dan wel openbaar in te richten. Tevens creëer je de mogelijkheid de parkeerplaatsen beter
te verdelen rondom de projectlocatie, in plaats van deze te concentreren aan de oostzijde.”
Reactie
Wij hebben de suggesties en adviezen bestudeerd en zien reden om hierop te reageren, dit indachtig het gegeven
dat de projectlocatie volgens de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is gelegen binnen de dorpsranden van het
Ensemble West-Friesland Midden (zie ook de bijlage: toetsing LLC (12 mei 2021) als behandeld in de ARK van 18 mei
2021)
Ad 1: situering woningen
Wij hebben voor de huidige opzet gekozen omdat wij de woningen zo min mogelijk met de achterzijde
(erfafscheidingen) aan het openbaar gebied willen laten grenzen. Dit om een éénduidige ruimtelijke uitstraling te
verkrijgen en het risico op een te diffuus aangezicht door allerhande erfafscheidingen te voorkomen.
Architectonisch: De bestaande huurwoningen aan de oostzijde van het projectgebied kennen een eenduidig
architectonische uitstraling. De beoogde rijwoningen aan de westzijde van het plangebied krijgen als zelfstandig
woningtype ook een éénduidige uitstraling. Bij de de rug-aan-rug woningen ligt het voor de hand dat deze qua
architectuur de verbinding zal vormen tussen de bestaande huurwoningen en de beoogde gerijde woningen. De
stedenbouwkundige vindt dat dit stedenbouwkundig een sterk beeld oplevert.
Ad 2: verdeling parkeerplaatsen:
In tegenstelling tot de suggestie vanuit de ARK zijn de parkeerplaatsen niet geconcentreerd aan de oostzijde, maar
omzomen het plan in combinatie met openbaar groen. De parkeerkoffer aan de oostzijde is al een bestaande
parkeerkoffer die uitgebreid wordt. Wij voegen de parkeerplaatsen aan de noord- en westzijde toe. De
parkeerplaatsen zijn hiermee o.i. verdeeld over het plangebied. Nota bene: naar aanleiding van de inspraakavond
van 29 juni 2021 hebben wij de parkeerplaatsen aan de noordzijde meer evenredig verdeeld met aandacht voor
‘groene’ tussenruimtes.
Prorail
Prorail heeft op 22 juni 2021 gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Zij stellen in deze fase
geen aanleiding te zien tot het maken van opmerkingen op het plan.
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD).
De OD heeft op 7 juli 2021 advies uitgebracht ten aanzien van de relevante milieuaspecten. De opmerkingen richten
zich op twee zaken: bodemkwaliteit en trillingen (zie ook bijlage bij deze nota: advies OD)
1-

234-

Bodemkwaliteit
Op 1 december 2020 is aanvullend bodemonderzoek verricht op de planlocatie ten aanzien van mogelijk
dempingsmateriaal voor voormalige waterlopen. Op 8 december 2020 heeft de OD hierop een positief
advies uitgegeven. Voorgenoemd aanvullend bodemonderzoek is niet opgenomen in het plan. Verzocht
wordt de stukken alsnog bij te voegen
Ecologie
De aanvullende AERIUS berekening zoals uitgevoerd door de OD wordt bij het bestemmingsplan gevoegd
Spuitzone
Afstand (richtafstand spuitzone) wordt voldoende geacht.
Trillingen
Het bij het plan gevoegde onderzoek heeft betrekking op het direct naastgelegen woningbouwplan.
Geadviseerd wordt om ofwel een nieuw onderzoek in te dienen ofwel nader te motiveren waarom op de
onderhavige planlocatie sprake is van éénzelfde situatie.

Reactie
Ad 1: De betreffende stukken worden bijgevoegd als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan. Hiermee wordt
een gedegen beeld verkregen van de bodemkwaliteit ter plaatse en binnen de bandbreedte van voorzienbaarheid
aangetoond dat de bodemkwaliteit ter plaatse voldoende is voor de beoogde woonfunctie.
Ad 2: De onderhavige planlocatie is qua ligging en afstand tot de spoorlijn gelijk te stellen met de direct ten oosten
gelegen planlocatie. De frequentie en aard van het spoorwegverkeer zijn in de tussentijd ook niet significant
gewijzigd. Hierbij moet ook overwogen worden dat Prorail kennis genomen heeft van het planvoornemen en heeft
aangegeven vooralsnog geen aanleiding te zien om te reageren op het plan. Daarbij zullen voor de bouw van de
woningen dezelfde voorwaarden gaan gelden zoals die in het voorliggende trillingsonderzoek zijn verricht.

Inspraak
Op 29 juni 2021 hebben wij een digitale inspraak en participatieavond georganiseerd. Wij stellen groot belang in
het tijdig betrekken van de omgeving ingeval van een gebiedsontwikkeling. Voor deze avond konden
omwonenden, en geïnteresseerden zich aanmelden. Wij hebben deze avond als zeer nuttig ervaren en dit heeft
ertoe geleid dat wij het beeldkwaliteitsplan op onderdelen hebben aangepast:
12-

De parkeerplaatsen aan de noordzijde van het plangebied worden meer evenredig verdeeld met aandacht
voor groene tussenruimtes.
Het speeltuintje is een welkome functie maar wordt wat centraler in het plangebied voorzien.

Ontsluiting
Er wordt door omwonenden bijzondere aandacht gevraagd voor de ontsluiting van de wijk. Ter plaatse voldoen de
directe uitvalswegen weliswaar, maar de ontsluiting op de Dorpsstraat (kruising bij het spoor) wordt nu al als
onveilig ervaren. Naar aanleiding van deze opmerkingen is er op 14 juli 2021 met betrokkenen en de
portefeuillehouder een bezoek gebracht aan de benoemde knelpunten. Hoewel deze verkeerslocatie niet binnen of
direct grenzend aan de planlocatie is gelegen en daarmee, ook gezien de huidige planologische
ontwikkelingsmogelijkheden (bedrijfsbestemming) met bijbehorende verkeersbewegingen, ook niet direct
aanleiding geeft om het bestemmingsplan niet, dan wel op dit punt gewijzigd in procedure te brengen, heeft deze
situatie wel de aandacht in het kader van de algemene verkeersveiligheid.
De aanpassingen zijn verwerkt in de bijlage bij deze nota én het vast te stellen beeldkwaliteitsplan.
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VRAGEN

Hier houdt de stoep op!

Na de presentatie werden bewoners uitgenodigd
om vragen te stellen en zorgen te uiten over het
plan. Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de
gestelde vragen en de gegeven antwoorden.
Wij zien een probleem met de ontsluiting van de
wijk: er zijn maar twee plaatsen waar de wijk
aantakt op de Dorpsstraat. En bij het Hofland
houdt vlak voor de Dorpsstraat ineens de stoep
op (zie afbeelding hiernaast) en is de situatie
onoverzichtelijk door hagen. Dus al het verkeer
moet hier langs, maar er is geen ruimte voor
voetgangers. Dit leidt tot gevaarlijke situaties,
vooral omdat hier veel spelende kinderen zijn.
Kan hier naar worden gekeken?
Voor deze ontwikkeling ligt de directe ontsluiting
een stuk verderop, maar door het toenemende
aantal bewoners, wordt de druk op de ontsluiting
van de hele wijk natuurlijk hoger. We zullen onze
verkeersexpert nog een keer vragen hier wat uitgebreider naar te kijken.
Hier is al vaker naar gekeken, hoe kunnen we er
zeker van zijn dat er dit keer echt iets gebeurt?
Er is onderling afgesproken dat de bewoners en wethouder
zo snel mogelijk een rondwandeling gaan maken om dit
verder te verkennen en samen oplossingen te zoeken.

Hier houdt de stoep op!

Dit leidt tot gevaarlijke situaties in de ontsluiting van de wijk

Even los van het voorgestelde plan, over de verkeersituatie in
Hofland: er rijden daar veel vrachtwagens en dat is een punt
van zorg dat ook moet worden meegenomen in deze kwestie.

Vraag

Wat vindt de
provincie?

Kostenindicatie?

Antwoord

Aantal voldoet
aan provinciale
verordening en
is regionaal
afgestemd

max 250.000
euro (tussen en
rug-aan-rug)
hoek iets
duurder

Bewoonplicht
tegen
beleggers

Voorrang?

Vastgelegd!

Juridisch kunnen
we dat helaas niet
vastleggen, we
kunnen wel lokaal
aanbieden
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Opmerking vanaf de andere kant van het spoor: het geluid van de sociale huurwoningen draagt heel ver. De nieuwe woningen komen nog
dichterbij te staan:kan er een geluidswal langs het spoor komen?
Er wordt geen geluidswal voorgesteld. De geluidsreducerende maatregelen worden voorgesteld in de vorm van geluidsreducerende schuttingen
van maximaal 2 meter bij de rijwoningen en de bergingen bij de rug-aan-rugwoningen. Het gebied rond de bestaande huurwoningen heeft de
gemeente niet in bezit.
Is dit plan afgestemd met de provincie om het tot bouwplan te maken?
Er zijn twee punten waarop we het plan moeten afstemmen op het provinciaal beleid: de woningbouwaantallen moeten passen binnen de regionale behoefte en de landschappelijke inpassing. Aan beide is getoetst.
Komt er ook een bewoningsplicht om beleggers te weren?
Ja, er is een bewoningsplicht vastgesteld en een antispeculatieplicht.
Krijgen dorpsbewoners of buurtbewoners voorrang bij verkoop?
Het geven van voorrang aan dorpsbewoners is juridisch helaas niet toegestaan. Wel zullen we de verkoop zo lokaal en ‘klein’ mogelijk houden.

Geluid draagt
die kant op
heel ver!

Hier ook
geluidswering
toepassen

Wat is de prijsklasse van de voorgestelde woningen?
De gemeenteraad heeft vastgesteld dat starterswoningen maximaal
€250.000,- mogen kosten. De hoekwoningen zijn iets groter en komen
daarmee in een iets hogere klasse terecht.
Hoeveel parkeerplaatsen worden gebouwd?
Er worden 39 parkeerplaatsen gerealiseerd.

4
Woon-werk
parkeren

Bordjes voor
klantenparkeren
behouden

IDEEËN
Aan het einde van de avond hebben
we ideeën en opmerkingen opgehaald
over de inrichting van het parkeren, de
groenvoorzieningen, erfafscheidingen en
de speelplek. De reacties zijn te zien op
de Mural hiernaast. Een samenvatting
van de bijbehorende discussie is op de
volgende pagina te lezen.

Hier komen de
parkeervakken
voor klanten

Geen
parkeerprobleem
in de huidige
situatie (aan de
Wissel)

Dubbelspoor 3

Behoefte
aan een
speeltuin

Erfafscheidingen
aan de openbare
weg groen maken

Parkeervakken
iets meer
verdelen?

Geen
hangplaats,
vooral niet in de
buurt van
huurwoningen

Hier is wel
voldoende
sociale
controle

Zeker voor
de kleintjes
behoefte aan
een
speelplek

Bolboompjes
voor een

Robuuste
erfafscheidingen
groen en uniform

Parkeren

Speelveld bij
scouting is
tegengegaan
door hangjeugd
angst

Achterpad?

Openbaar
voetpad?

Groen

Hier parkeren
in plaats van
aan
Dubbelspoor

Is er naast
koop nog
ruimte voor
(sociale)
huur?

Bossages bij
rug aan rug geen
prikkelbosjes!

Speelplek

Erfscheiding

Participatie

een
autoplein is
niet heel
sfeervol

Hier is goed
geluisterd
naar de buurt!
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Parkeren

Woon-werk
parkeren

Bordjes voor
klantenparkeren
behouden

39
parkeerplaatsen
(norm = 1,8 per
woning = 33) = 6
extra

een
autoplein is
niet heel
sfeervol

Aan de Wissel, naast Dubbelspoor 1, is
een parkeerstrook voor klanten (4 langsparkeerplekken). Het zou goed zijn om duidelijk onderscheid te maken tussen bezoekersparkeren voor bedrijven en parkeren
voor bewoners.
Het parkeren is ruim in gezet: de norm voor
de woningen is 1,8 auto per woning. Voor
de rug-aan-rug-woningen geldt in principe
een norm van 1,2 maar aan de zorgen te
horen, klinkt het goed om 1,8 aan te houden. Dan komen we uit op 33 parkeerplaatsen voor dit plan en nog 6 plaatsen voor de
woningen aan de noordkant van Dubbelsppoor: in totaal 39 parkeerplaatsen.
Als het parkeren zo ruim berekend is, dan
zou er misschien ook meer ruimte voor
groen kunnen worden gemaakt? Ik kan
me voorstellen dat je liever niet tegen een
plein vol auto’s aankijkt. We hebben zelf in
zo’n straat gewoond in Obdam en dat geeft
niet zoveel uitstraling aan je straat.

Erfafscheidingen
aan de openbare
weg groen maken

Bolboompjes
voor een

Bossages bij
rug aan rug geen
prikkelbosjes!

Daar kunnen we nog wel een keer naar
kijken. Als we het parkeren meer opknippen toont het ook minder stenig.

Dubbelspoor 3

Hier parkeren
in plaats van
aan
Dubbelspoor

Speelplek

Groen

Kunnen een aantal
parkeerplekken aan
het Dubbelspoor niet
tussen de woningen
en het dorp komen
zodat de straat
groener kan worden?

Dat kan ruimtelijk gezien misschien ingewikkeld worden,
maar dat kan
zeker nog worden bekeken

Openbaar
voetpad?

Qua erfafscheidingen zou
ik deze in elk geval naar
de weg toe van groen voorzien. Ik denk dat dat het
straatbeeld wel verfraaid.

Voor het straatbeeld zou
het mooi zijn als er bijvoorbeeld een paar mooie bolboompjes komen, zodat je
een mooi straatbeeldeffect
hebt

Mijn dochter woont in rug-aan-rug-woningen elders
in Obdam. Daar is een
lage groenafscheiding in
de vorm van prikkelbosjes.
Ze heeft hierdoor in een
jaar tijd vijf lekke banden
gehad met de fiets. Dus,
misschien een tip: om daar
geen prikkelbosjes neer te
zetten.

Is er naast
koop nog
ruimte voor
(sociale)
huur?

Is er naast koop nog
ruimte voor (sociale)
huur? Ondanks bouw
van de sociale huurwoningen hiernaast
is er nog steeds een
groot tekort aan
huurwoningen.

Behoefte
aan een
speeltuin
Zeker voor
de kleintjes
behoefte aan
een
speelplek

Geen
hangplaats,
vooral niet in de
buurt van
huurwoningen

Speelveld bij
scouting is
tegengegaan
door hangjeugd
angst

Hier is wel
voldoende
sociale
controle

Erfscheiding

Er is inderdaad behoefte aan een
speeltuin, zeker voor de kleintjes.
Een schommel en een glijbaan
zouden heel welkom zijn.

Robuuste
erfafscheidingen
groen en uniform

Groene erfafscheidingen in combinatie
met metselwerk, zodat je een robuuste
erfafscheiding hebt om te voorkomen
dat mensen er zelf een eigen schutting
tegenaan zetten. Het zou mooi zijn als
alles op één lijn is: uniforme uitsraling.

Er is al een historie met speelveldjes: er waren
een aantal ondernemende buurmeisjes die
een speelveld op het jeugdwerkterrein wilden
met wat toestellen, maar dat is toen tegengehouden omdat men bang was voor hangjeugd.
Dus zorg ervoor dat de speelplek niet wordt ingericht als hangplaats.

Dat is zeker een goede suggestie. Het
is belangrijk dat we straks bij ontwikkelaar duidelijk aangeven dat het gelijk
groen moet zijn en niet een paar losse
stekjes. Want dan heb je duurzaam
groen waarbij minder de neiging ontstaat om daar iets tegenaan te bouwen.

De nuance zit er denk ik wel in dat er weinig
sociale controle is op het jeugdwerkterrein en
dat dat hier wel aanwezig is met alle huizen
die daar op kijken. Dus dit lijkt me een prima
locatie om een speelveldje te organiseren.

Een achterpad tussen de tuinen van de
twee rijwoningen kan in de uitwerking
nog worden toegevoegd. De ruimte tussen het spoor en de woningen we zo min
mogelijk bestraten om zoveel mogelijk
groen over te houden. Dit heeft ook te
maken met klimaatadaptatie: het voorkomen van wateroverlast en hittestress
(dus de ophoping van water en warmte)
door de bodem de kans te geven om zo
veel mogelijk water op te slaan.

Doordat de bedrijfskavels niet (vlot) verkocht werden en de
enorme druk op de woningmarkt, heeft de gemeenteraad
besloten om de bedrijfskavels om te zetten naar koopwoningen. Voor een gedifferentieerde woonwijk waar iedereen een
plekje kan krijgen streven we naar een mix van woningtypes
(huur en koop) en prijsklassen (rijwoningen, twee onder een
kap en vrijstaand). In deze woonwijk ontbreekt nog goedkope en middeldure koop. Daarom is hier nu voor gekozen.

Achterpad?

Openbaar
voetpad?

Participatie

Hier is goed
geluisterd
naar de buurt!

Bij de ontwikkeling van
de huurwoningen is er
goed geluisterd naar de
buurt, mijn complimenten, ik hoop dat dit nu
weer het geval is.

REGELS

209/225

Hoofdstuk 1
Artikel 1

INLEIDENDE REGELS

Begrippen

1.1
plan:
het bestemmingsplan Obdam, Hofland Dubbelspoor als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.1598.BPHLDspoor-va01 van de gemeente Koggenland;
1.2
bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;
1.3
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5
ander bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw, geen bijbehorend bouwwerk en geen overkapping zijnde;
1.6
bebouwing:
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.7
bed and breakfast:
het bieden van de, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf
en ontbijt aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben. Hieronder wordt niet begrepen de huisvesting van
buitenlandse werknemers;
1.8
bedrijfsmatige activiteiten in woonhuizen:
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van (ambachtelijke) bedrijvigheid, geheel of
overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende aan- en
bijgebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend;
1.9
bedrijfsvloeroppervlakte:
de totale (bruto) vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten c.q. een (dienstverlenend of detailhandels-) bedrijf of een
dienstverlenende instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;
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1.10
beroepsuitoefening aan huis:
het uitoefenen van een vrij en zelfstandig beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief,
juridisch, medisch, therapeutisch, educatief, kunstzinnig en/of technisch dienstverlenend gebied of daarmee
gelijk te stellen activiteiten, niet zijnde detailhandel en prostitutie, waarbij de woning in hoofdzaak haar
woonfunctie behoudt;
1.11
bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.12
bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.13
bijbehorend bouwwerk:
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of overkapping;
1.14
bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk;
1.15

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.16
bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de voorschriften een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.17
bouwperceelgrens:
een grens van een bouwperceel;
1.18
bouwwerk:
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.19
detailhandel:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of
leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in
de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.20
erker:
een hoek- of rondvormig uitgebouwd deel van een hoofdgebouw, bouwkundig bestaande uit een "lichte"
constructie met een overwegend transparante uitstraling;
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1.21
gebouw:
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.22
hoofdgebouw:
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de bestemming als
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
1.23
kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander daarmee
vergelijkbaar voertuig of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;
1.24
nutsvoorzieningen:
een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en elektriciteitsdistributie alsmede
soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes,
pompstations, gemalen, telefooncellen en zendmasten;
1.25
overkapping:
een bouwwerk van één bouwlaag dat dient ter overdekking en niet met meer dan één wand is uitgevoerd;
1.26
peil:
het peil overeenkomstig de bouwverordening danwel indien geen peil overeenkomstig de bouwverordening is
vast te stellen, de gemiddelde hoogte van het afgewerkte maaiveld;
1.27
seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig
was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische aard plaatsvinden,
waaronder in ieder geval wordt verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische-massagesalon, een seksbioscoop,
een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;
1.28
woning:
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden of een
daarmee gelijk te stellen vorm van huisvesting;
1.29
woonhuis:
een gebouw, dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven
elkaar gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
de dakhelling:
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2
de goothoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen
constructiedeel;
2.3
de inhoud van een bouwwerk:
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.4
de bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee
gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
2.6
de afstand tot de zijdelingse perceelgrens:
de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens.
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Hoofdstuk 2

Artikel 3

BESTEMMINGSREGELS

Groen

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. bermen, afschermend groen en andere groenvoorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
b. waterhuishoudkundige voorzieningen;
c. paden en overige verhardingen;
d. speelvoorzieningen;
met de daarbijbehorende:
e. andere bouwwerken.
3.2

Bouwregels

3.2.1 Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende regel:
a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
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Artikel 4

Verkeer - Verblijfsgebied

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen en straten;
b. fiets- en voetpaden;
c. parkeervoorzieningen;
met daaraan ondergeschikt:
d. groenvoorzieningen;
e. water;
f. speelvoorzieningen;
g. nutsvoorzieningen;
h. oplaadvoorzieningen (voor elektrische auto's);
met de daarbijbehorende:
i. andere bouwwerken.
4.2

Bouwregels

4.2.1 Gebouwen en overkappingen
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen of overkappingen worden gebouwd.
4.2.2 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van palen en masten zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding,
beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 3,00 m bedragen.
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Artikel 5

Wonen

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. woonhuizen, al dan niet in combinatie met en in ondergeschikte mate ruimte voor beroepsuitoefening aan
huis c.q. bedrijfsmatige activiteiten;
b. bijbehorende bouwwerken;
met daaraan ondergeschikt:
c. paden en stegen;
d. parkeervoorzieningen;
e. groenvoorzieningen;
f. speelvoorzieningen;
g. water;
h. nutsvoorzieningen;
i. kleinschalige duurzame energiewinning;
met de daarbijbehorende:
j. tuinen, erven en terreinen;
k. andere bouwwerken.
5.2

Bouwregels

5.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:
a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;
b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen ten hoogste het
aangegeven aantal bedragen;
c. een hoofdgebouw zal binnen een bouwvlak worden gebouwd;
d. de goothoogte, respectievelijk de bouwhoogte, zal niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de
aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)';
e. de bouwhoogte zal niet meer bedragen dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bouwhoogte (m)';
f. hoofdgebouwen zullen worden uitgevoerd met een kap, waarvan de dakhelling niet minder mag bedragen
dan 30° en niet meer dan 60°.
5.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
a. bijbehorende bouwwerken zullen ten minste in of achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het
betreffende hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan wordt gebouwd;
b. in afwijking van sublid a mag een erker voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel
het verlengde daarvan worden gebouwd, mits:
1. de diepte van een erker ten hoogste 1,50 m zal bedragen, gemeten ten opzichte van de gevel van het
hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd;
2. de oppervlakte van een erker ten hoogste 10 m² zal bedragen;
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3. de breedte van een erker ten hoogste 75% van de breedte van de gevel van het hoofdgebouw zal
bedragen;
4. de goothoogte van een erker ten hoogste gelijk zal zijn aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het
hoofdgebouw waaraan wordt gebouwd;
c. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw zal ten hoogste 50%
van de oppervlakte van de bij het hoofdgebouw behorende gronden gelegen achter het verlengde van de
voorgevel van het hoofdgebouw bedragen, met een maximum van 70 m² voor (half)vrijstaande
hoofdgebouwen en hoofdgebouwen op een hoek en 50 m² voor overige hoofdgebouwen;
d. de goothoogte en bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk zal ten hoogste 5,00 m
bedragen;
e. de goothoogte en bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk zal respectievelijk ten hoogste
3,00 m en 8,50 m bedragen.
5.2.3 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen, met dien verstande dat de
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde
daarvan ten hoogste 1,00 m zal bedragen, met dien verstande dat haaks op de voorgevel c.q. het verlengde
daarvan voor maximaal de helft van de diepte van de voortuin vanuit de gevel de bouwhoogte ten hoogste
2,00 m zal bedragen;
b. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
5.3
Specifieke gebruiksregels
5.3.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning.
5.3.2 Gebruik in overeenstemming met de bestemming
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval niet gerekend:
a. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van beroepsuitoefening aan huis c.q.
bedrijfsmatige activiteiten in woningen, mits:
1. de bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van een beroepsuitoefening aan huis c.q. bedrijfsmatige
activiteiten in woningen minder bedraagt dan 30% van de begane grondvloeroppervlakte van het
hoofdgebouw met bijbehorende bouwwerken binnen een bestemmingsvlak, met een maximum
oppervlakte van 50 m²;
2. de woonfunctie behouden blijft;
3. degene die de activiteiten uitvoert, bewoner van het hoofdgebouw is;
4. er geen detailhandel plaatsvindt;
5. de activiteiten niet meldingplichtig of vergunningplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer
respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
6. de verkeers- en parkeerdruk in de naaste omgeving niet onevenredig toeneemt.
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Hoofdstuk 3
Artikel 6

ALGEMENE REGELS

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7

Algemene bouwregels

7.1
Overschrijding bouwgrenzen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of bestemmingsvlakken
worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen,
schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen
buiten beschouwing gelaten, mits:
a. de bouw- dan wel bestemmingsgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden.
7.2
Plaatselijke verhogingen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen worden
plaatselijke verhogingen zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, buiten beschouwing
gelaten, mits:
a. de oppervlakte per plaatselijke verhoging niet meer dan 20 m² bedraagt;
b. de verhoging leidt tot een bouwhoogte welke ten hoogste 1,25 maal de maximale bouwhoogte van het
betreffende gebouw bedraagt.
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Artikel 8

Algemene gebruiksregels

8.1
Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:
a. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, grond,
bodemspecie en zandopslag en het storten van puin en afvalstoffen, anders dan ten behoeve van de
uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
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Artikel 9

Algemene afwijkingsregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende
gronden c.q. bouwwerken, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:
a. de bouwregels inzake de goothoogte, bouwhoogte en de oppervlakte van de gebouwen, mits de
overschrijding niet meer bedraagt dan 10%;
b. de bouwregels inzake het overschrijden van de bouwhoogte van andere bouwwerken met niet meer dan
20%.
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Artikel 10 Overige regels
10.1
Regeling
10.1.1 Voldoende parkeergelegenheid
a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, mag niet worden gebouwd
of verbouwd wanneer voor dit bouwwerk op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende
parkeergelegenheid is voorzien.
b. Bij een omgevingsvergunning wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergelegenheid aan de hand
van de normen die zijn neergelegd in de beleidsregels Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018,
vastgesteld 8 mei 2018, met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie
verschijnt, met deze nieuwe versie rekening wordt gehouden. Hierbij kunnen nadere eisen worden
opgenomen over het realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid op eigen terrein.
c. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend een functiewijziging
of -uitbreiding van bouwwerken of onbebouwde gronden in een functie met een grotere parkeerbehoefte,
zonder dat in voldoende mate ruimte aanwezig is ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's. Deze
bepaling geldt niet:
1. voor bestaand gebruik;
2. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.
Tot een gebruik in strijd met dit bestemmingsplan wordt ook begrepen het gebruiken dan wel laten
gebruiken van gronden of bouwwerken waarbij de parkeergelegenheid die is vereist en aangelegd op grond
van artikellid 10.1.1 onder b en d niet in stand wordt gelaten.
d. Ten aanzien van het bepaalde onder c wordt beoordeeld of sprake is van voldoende parkeergelegenheid aan
de hand van de normen die zijn neergelegd in de beleidsregels Nota parkeernormen gemeente Koggenland
2018, vastgesteld 8 mei 2018, met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie
verschijnt, met deze nieuwe versie rekening wordt gehouden, waarbij alleen gelet wordt op de toename van
de parkeerbehoefte als gevolg van de functiewijziging of -uitbreiding. Hierbij kunnen nadere eisen worden
gesteld aan de situering en omvang van de parkeergelegenheid ten behoeve van het realiseren en in stand
houden van parkeergelegenheid op eigen terrein.
e. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en c en worden toegestaan
dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, indien:
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien.
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse en met
inachtneming van het bepaalde in de Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei
2018, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
f.

Het bevoegd gezag maakt niet eerder gebruik van een in een moederplan gegeven wijzigingsbevoegdheid
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dan nadat is verzekerd dat in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien ten behoeve van de nieuwe
functie of de intensivering van de bestaande functie. Of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid,
wordt bepaald aan de hand van het bepaalde in de Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, met
dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, met deze nieuwe versie
rekening wordt gehouden.
Het bepaalde onder f is niet van toepassing indien:
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
2. op andere geschikte wijze in de nodige parkeergelegenheid wordt voorzien.
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie ter plaatse en met
inachtneming van het bepaalde in de Nota parkeernormen gemeente Koggenland 2018, vastgesteld 8 mei
2018, met inbegrip van eventuele wijzigingen van deze nota gedurende de planperiode.
10.1.2 Laad- en losruimte
a. Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte
voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend
verleend indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt
voorzien in die behoefte, die bepaald is op basis van de daarvoor geldende CROW normen. Deze bepaling
geldt niet:
1. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging wordt
beschouwd als bestaand gebruik;
2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.
b. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en worden toegestaan dat in
minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien, indien:
1. het voldoen aan deze regel door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
2. op andere geschikte wijze in de nodige laad- en losruimte wordt voorzien.
onder de voorwaarde dat dit geen onevenredige afbreuk doet aan de verkeersveiligheid en de
gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

223/225

Hoofdstuk 4

OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 11 Overgangsrecht
11.1
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sublid a. een omgevingsvergunning verlenen voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a. met maximaal 10 %.
c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
11.2
Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het sublid a., te veranderen of te
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar
aard en omvang wordt verkleind.
c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten
hervatten.
d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12 Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek , 3e herziening Hofland.
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