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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Voorliggend bestemmingsplan is van toepassing op vier deelgebieden in het buitengebied van de gemeente 
Dinkelland. Het gaat om de deelgebieden Loosteresweg 5, Haarstraat 47, Wiekerstraat 5, allen in het 
buitengebied van Rossum en de Stroothuizerweg 16 in het buitengebied van Denekamp. Het voornemen is in 
totaal circa 4.335 m2 landschapontsierende bebouwing te slopen en hiervoor in ruil 5 compensatiewoningen te 
realiseren in het kader van de rood voor rood regeling van de gemeente Dinkelland. In de komende alinea's 
wordt kort op de ontwikkelingen in de verschillende deelgebieden ingegaan. 

Aan de Loosteresweg 5 is een voormalig agrarisch erf aanwezig. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn al enige 
tijd beëindigd. Een groot deel van de voormalig agrarische bedrijfsbebouwing heeft geen vervolgfunctie, 
waardoor niet langer in het onderhoud van de bebouwing geïnvesteerd wordt. Op het erf is 1.110 m2 

landschapontsierende voormalig agrarische bedrijfsbebouwing aanwezig. Het voornemen bestaat de 
landschapontsierende bebouwing te slopen en ter plaatse één compensatiewoning te realiseren. Daarnaast 
wordt 600 m2 aan sloopmeters van de Haarstraat 47 overgeheveld om een tweede compensatiewoning aan de 
Loosteresweg te realiseren. De nieuwe woonerven worden landschappelijk ingepast.

Aan de Haarstraat 47 bevindt zich een agrarisch erf met opstallen die gebruikt worden ten behoeve van een 
gemengd agrarisch bedrijf. Het voornemen bestaat de niet-grondgebonden tak te beëindigen en enkel de 
akkerbouwtak (Haarstraat 47A) voort te zetten. Het voornemen bestaat de bij het niet grondgebonden agrarisch 
bedrijf horende bebouwing te slopen. Het gaat om in totaal 5 opstallen met een gezamenlijke oppervlakte van 
2.560 m2. Ter compensatie van de sloop kunnen twee compensatiewoningen worden gerealiseerd. Een daarvan 
wordt aan de Haarstraat 47 gerealiseerd. De tweede compensatiewoning wordt aan de Stroothuizerweg 
gerealiseerd, aangezien het landschappelijk en milieutechnisch niet mogelijk is deze aan de Haarstraat 47 te 
realiseren. Daarnaast wordt 600 m2 naar de Loosteresweg 5 en 200 m2 aan sloopmeters naar de Wiekerstraat 5 
overgeheveld. Eén van de twee bestaande bedrijfswoningen blijft op de huidige plek behouden. De andere 
bedrijfswoning wordt verplaatst. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast. 

Aan de Wiekerstraat 5 bevindt zich een voormalig agrarisch erf waar de agrarische bedrijfsactiviteiten al enige 
tijd zijn beëindigd. De voormalige agrarische bedrijfsbebouwing heeft geen vervolgfunctie meer, waardoor er 
niet langer in het onderhoud van deze bebouwing wordt geïnvesteerd. Het overgrote deel van de 
bedrijfsbebouwing is als landschapontsierend aan te merken (circa 688 m2). Met het overhevelen van 200 m2 
aan sloopmeters van de Haarstraat 47 wordt er een compensatiewoning aan de Wiekerstraat 5 gerealiseerd. De 
bestaande bedrijfswoning blijft behouden. Het nieuwe erf wordt landschappelijk ingepast. 

Aan de Stroothuizerweg 16-16a bevindt zich een Twentse boerderij met bijgebouw. De Twentseboerderij wordt 
als woning gebruikt, terwijl het bijgebouw in gebruik is ten behoeve van boerderijkamers. Het voornemen is het 
bijgebouw te gaan gebruiken als woning. Hiervoor wordt een compensatiewoning van de Haarstraat 47 
overgeheveld. 

Samenvattend bestaat de voorgenomen uit:

de sloop van in totaal 4.335 m2 landschapontsierende bebouwing;
het realiseren van in totaal 5 compensatiewoningen;
het verplaatsen van een bedrijfswoning aan de Haarstraat 47;
het landschappelijk inpassen van de locaties Loosteresweg 5, Haarstraat 47 en Wiekerstraat 5.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in een brief van 11 juli 2019 principemedewerking aan de 
voorgenomen ontwikkeling verleend. 

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een 
bestemmingsplanherziening is noodzakelijk om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken. Voorliggend 
bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch-planologisch kader om de voorgenomen ontwikkeling 
mogelijk te maken. Daarbij wordt aangetoond dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt 
verantwoord is en in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied bestaat uit vier deelgebieden in het buitengebied van de gemeente Dinkelland. Het gaat om de 
deelgebieden Loosteresweg 5, Haarstraat 47, Wiekerstraat 5, allen in het buitengebied van Rossum en de 
Stroothuizerweg 16 in het buitengebied van Denekamp.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het deelgebieden ten opzichte van de kernen Denekamp en Rossum 
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weergegeven. De delen van het plangebied zijn hierbij indicatief met de stippen weergegeven. Voor de exacte 
ligging en begrenzing van de deelgebieden wordt verwezen naar de verbeelding.

Afbeelding 1.1 Ligging van de deelgebieden (Bron: Provincie Overijssel)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan "Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp" bestaat uit de volgende stukken: 

verbeelding (NL.IMRO.1774.BUIBPRVR4LOCATIES-VG01) en een renvooi; 
regels.

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan.

1.4  Huidig planologisch regime

1.4.1  Algemeen

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied 2010” van 
de gemeente Dinkelland, dat op 18 februari 2010 is vastgesteld door de raad. Daarnaast ligt het plangebied 
eveneens binnen de begrenzing van het bestemmingsplan "Facetbestemmingsplan parkeren Dinkelland" van de 
gemeente Dinkelland dat op 29 mei 2018 is vastgesteld door de raad. Deelgebied Wiekerstraat 5 ligt daarnaast 
eveneens deels binnen de begrenzing van bestemmingsplan "Veegherziening Verbeelding Buitengebied 2010" 
van de gemeente Dinkelland dat op 3 juni 2014 is vastgesteld door de raad. Deelgebied Stroothuizerweg 16 ligt 
eveneens deels binnen de begrenzing van wijzigingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied, wijzigingsplan 
Stroothuizerweg 16 Denekamp". In de komende paragrafen wordt per deelgebied nader ingegaan op de huidige 
planologische situatie.

1.4.2  Beschrijving bestemmingen en aanduidingen

1.4.2.1  Loosteresweg 5

In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan voor deelgebied 
Loosteresweg 5 weergegeven.
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Afbeelding 1.2 Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan deelgebied Loosteresweg 5 (Bron: Ruimtelijke 
Plannen)

Het deelgebied Loosteresweg 5 heeft op basis van het geldende bestemmingsplan de enkelbestemmingen 
'Agrarisch' (lichtgroen), 'Verkeer' (grijs) en 'Wonen' (geel). Het deelgebied kent twee afzonderlijke 
bestemmingsvlakken  'Wonen' aan weerszijden van de weg die met een 'relatie' met elkaar zijn verbonden. 
Daarnaast is de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap' (plusjes) aan een klein deel van het deelgebied 
toegekend. 

De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor het agrarisch gebruik, het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische 
waarden en doeleinden van agrarisch natuurbeheer. Ter plaatse mogen alleen overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde worden gebouwd.

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor (ontsluitings)wegen, paden en overige 
verkeerskundige voorzieningen. 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep en 
mantelzorg en de daarbij behorende tuinen, erven, terreinen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Per 
bestemmingsvlak is hoogstens één woning toegestaan.

Het realiseren van twee compensatiewoningen aan de Loosteresweg is niet in overeenstemming met de 
bouwregels van het geldende bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan herzien te 
worden. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een passend juridisch-planologisch kader vastgelegd en wordt 
aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

1.4.2.2  Haarstraat 47

In afbeelding 1.3 is een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan voor deelgebied 
Haarstraat 47 weergegeven. 
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Afbeelding 1.3 Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan deelgebied Haarstraat 47 (Bron: Ruimtelijke 
Plannen)

Het deelgebied Haarstraat 47 heeft op basis van het geldende bestemmingsplan de enkelbestemming 'Agrarisch 
- 2' met een bouwvlak en de functieaanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel 
niet-grondgebonden agrarisch bedrijf' en 'specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning'. 

De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor het agrarisch gebruik, de uitoefening 
van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, indien de 
gronden zijn voorzien van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel niet-grondgebonden 
agrarisch bedrijf' en het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in combinatie met 
mantelzorg, dagbesteding en educatie, voorzover de gronden zijn voorzien van een bouwperceel. Ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - tweede bedrijfswoning' zijn twee bedrijfswoningen toegestaan. 

Het realiseren van een compensatiewoning voor reguliere bewoning is niet in overeenstemming met de bouw- 
en gebruiksregels van het geldende bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan 
herzien te worden. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een passend juridisch-planologisch kader 
vastgelegd en wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

1.4.2.3  Wiekerstraat 5

In afbeelding 1.4 is een uitsnede van de verbeelding van de geldende bestemmingsplannen voor deelgebied 
Wiekerstraat 5 weergegeven.
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Afbeelding 1.4 Uitsnede verbeelding geldende bestemmingsplannen deelgebied Wiekerstraat 5 (Bron: 
Ruimtelijke Plannen)

Het deelgebied heeft op basis van de geldende bestemmingsplannen de enkelbestemming 'Wonen'. Een deel van 
het deelgebied is voorzien van de functieaanduiding 'specifieke vorm van recreatie - minicamping'. In het zuiden 
van het deelgebied zijn de gronden daarnaast voorzien van de dubbelbestemming 'Waarde - Essen' (plusjes).

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep en 
mantelzorg en de daarbij behorende tuinen, erven, terreinen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Daarnaast 
is een minicamping ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - minicamping' toegestaan. Per 
bestemmingsvlak is hoogstens één woning toegestaan.

Het realiseren van een compensatiewoning is niet in overeenstemming met de bouwregels van het geldende 
bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan herzien te worden. Met voorliggend 
bestemmingsplan wordt een passend juridisch-planologisch kader vastgelegd en wordt aangetoond dat de 
ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

1.4.2.4  Stroothuizerweg 16

In afbeelding 1.5 is een uitsnede van de verbeelding van de geldende bestemmingsplannen voor deelgebied 
Stroothuizerweg 16 weergegeven.
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Afbeelding 1.5 Uitsnede geldende bestemmingsplannen deelgebied Stroothuizerweg 16 (Bron: Ruimtelijke 
Plannen

Het deelgebied heeft op basis van het geldende wijzigingsplan de enkelbestemming 'Wonen' met de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - boerderijkamers'. Daarnaast heeft het oostelijke deel van het 
deelgebied de bestemming 'Agrarisch - 1'. Daarnaast is de dubbelbestemming 'Waarde - Landschap' aan een 
klein deel van het deelgebied toegekend. 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep en 
mantelzorg en de daarbij behorende tuinen, erven, terreinen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Daarnaast 
zijn boerderijkamers ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - boerderijkamers' toegestaan. 
Per bestemmingsvlak is hoogstens één woning toegestaan.

De voor 'Agrarisch - 1' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor het agrarisch gebruik, het behoud en 
het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden.

Het realiseren van een compensatiewoning in het bestaande bijgebouw is niet in overeenstemming met de 
bouwregels van het geldende bestemmingsplan. Om dit mogelijk te maken dient het bestemmingsplan herzien te 
worden. Met voorliggend bestemmingsplan wordt een passend juridisch-planologisch kader vastgelegd en wordt 
aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven. 
Hoofdstuk 3 bevat een omschrijving van de gewenste ontwikkeling. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het 
beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland beschreven. In 
hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsthema's de revue en hoofdstuk 6 gaat in op de 
wateraspecten. In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische 
aspecten/planverantwoording en de economische uitvoerbaarheid. Tot slot gaat hoofdstuk 9 in op het 
vooroverleg. 
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Hoofdstuk 2  Huidige situatie

Het plangebied bestaat uit vier deelgebied die allen in het buitengebied van de gemeente Dinkelland liggen. Dit 
hoofdstuk gaat per deelgebied in op het landschap, de omgeving en de huidige situatie binnen het plangebied.

2.1  Loosteresweg 5
Deelgebied Loosteresweg 5 bestaat uit een voormalig agrarisch erf. Het deelgebied ligt circa 1,6 kilometer ten 
oosten van de kern Rossum. De ruimtelijk-functionele structuur van de omgeving bestaat uit een lint van 
voormalig agrarische en woonerven, agrarische cultuurgronden en bos- en natuurpercelen. 

De bebouwing binnen het deelgebied bestaat uit vijf voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, een 
woonboerderij en een bijgebouw bij de woning. Rondom de bebouwing is het erf van erfverharding voorzien. 
Ten zuiden van het bijgebouw bij de woning zijn de gronden als tuin ingericht en in gebruik. Het deelgebied is op 
de Loosteresweg ontsloten. 

In afbeelding 2.1 is de huidige situatie van het deelgebied Loosteresweg weergegeven. 

Afbeelding 2.1 Luchtfoto huidige situatie Loosteresweg 5 (Bron: Provincie Overijssel)

2.2  Haarstraat 47
Deelgebied Haarstraat 47 is een agrarisch erf. Het deelgebied. Het deelgebied ligt circa 1,6 kilometer ten westen 
van de kern Rossum en circa 1,5 kilometer ten oosten van de kern Weerselo. De ruimtelijk-functionele structuur 
van de omgeving bestaat uit een lint van (agrarische)bedrijven, agrarische cultuurgronden en enkele 
woonpercelen. 

De bebouwing in het deelgebied bestaat uit 6 agrarische opstallen ten behoeve van een gemengd agrarisch 
bedrijf en twee bedrijfswoningen. Het deelgebied is nagenoeg geheel voorzien van erfverharding. Het deelgebied 
wordt via één in- en uitrit op de Haarstraat ontsloten.

In afbeelding 2.2 is de huidige situatie van deelgebied Haarstraat 47 weergegeven.
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Afbeelding 2.2 Luchtoto huidige situatie Haarstraat 47 (Bron: Provincie Overijssel)

2.3  Wiekerstraat 5
Aan de Wiekerstraat 5 bevindt zich een voormalig agrarisch erf. Het deelgebied ligt circa 800 meter ten 
noordoosten van de kern Rossum. De ruimtelijk-functionele structuur van de omgeving kenmerkt zich door 
agrarische bedrijfspercelen, agrarische cultuurgronden, verspreid liggende woonpercelen en bos- en 
natuurpercelen. 

De bebouwing in het deelgebied bestaat uit een woonboerderij, een aangebouwd voormalig agrarisch opstal en 
een vrijstaand voormalig agrarisch opstal. Aan de zuidzijde van het deelgebied is erfverharding aanwezig. Het 
deelgebied wordt via twee in- en uitritten op de Wiekerstraat ontsloten.

In afbeelding 2.3 is de huidige situatie van het deelgebied weergegeven. 
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Afbeelding 2.3 Luchtfoto huidige situatie Wiekerstraat 5 (Bron: Provincie Overijssel)

2.4  Stroothuizerweg 16
Aan de Stroothuizerweg 16 bevindt zich een woonperceel. Het deelgebied ligt circa 340 meter ten zuidoosten 
van de kern Denekamp. De ruimtelijk-functionele structuur van de omgeving kenmerkt zich door 
(agrarische)bedrijfspercelen, agrarische cultuurgronden en verspreid liggende woonpercelen.

De bebouwing in het deelgebied bestaat uit een woning (Twentse boerderij) met een bijgebouw dat in gebruik is 
ten behoeve van boerderijkamers. Het deelgebied is grotendeels onverhard en wordt via één in- en uitrit op de 
Stroothuizerweg ontsloten. 

In afbeelding 2.4 is de huidige situatie van deelgebied Stroothuizerweg 16 weergegeven. 
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Afbeelding 2.4 Luchtfoto huidige situatie Stroothuizerweg 16 (Bron: Provincie Overijssel)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Inleiding
De voorgenomen ontwikkeling betreft het realiseren van in totaal vijf compensatiewoningen in het buitengebied 
van de gemeente Dinkelland op basis van het door de gemeente Dinkelland vastgestelde rood voor rood beleid. 
De compensatiewoningen worden aan de Loosteresweg 5, Haarstraat 47, Wiekerstraat 5 en Stroothuizerweg 16 
gerealiseerd. Hiervoor wordt in totaal circa 4.335 m2 landschapontsierende bebouwing gesloopt aan de 
Loosteresweg 5, Haarstraat 47 en Wiekerstraat 5. 

In de komende paragrafen wordt per deelgebied op de gewenste ontwikkeling (en de landschappelijke 
inpassing) ingegaan. 

3.2  Loosteresweg 5

3.2.1  Gewenste ontwikkeling

Deelgebied Loosteresweg 5 betreft een voormalig agrarisch erf met vijf voormalige agrarische opstallen, enkele 
niet vergunde (delen van) gebouwen, een woonboerderij en een bijgebouw bij de woonboerderij. 

Initiatiefnemer is voornemens om de vijf voormalig agrarische opstellen met een gezamenlijke oppervlakte van 
circa 1.110 m2 te slopen. In afbeelding 3.1 is weergegeven welke bebouwing gesloopt wordt en welke 
bebouwing behouden blijft. De niet vergunde bebouwing wordt eveneens gesloopt.

Afbeelding 3.1 Te slopen en te behouden bebouwing Loosteresweg 5 (Bron: Provincie Overijssel)

Aan de Loosteresweg 5 worden 2 compensatiewoningen met elk een bijgebouw gerealiseerd. Hiervoor wordt 
aanvullend 600 m2 aan sloopmeters van de Haarstraat 47 overgeheveld. Het nieuwe erf wordt landschappelijk 
ingepast conform de ter plaatse geldende gebiedskenmerken. In paragraaf 3.2.2 wordt nader op de 
landschappelijke inpassing ingegaan.
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3.2.2  Landschappelijk inpassing

Er is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld door Borgerink Groendesign voor de landschappelijke inpassing van 
het gehele rood voor rood ontwikkeling. Deze is als Bijlage 1 bijgevoegd. In de komende subparagrafen wordt 
nader ingegaan op de landschappelijke inpassing van deelgebied Loosteresweg 5. Het deelgebied ligt in het 
essenlandschap. Met de landschappelijke inpassing worden de eigenschappen van dit landschapstype versterkt. 

3.2.2.1  Positionering van de gebouwen

De sloop van de agrarische opstallen zorgt ervoor dat alle landschapontsierende bebouwing verdwijnt. De 
compensatiewoningen worden aan de noordzijde van de Loosteresweg gesitueerd. De bijgebouwen worden 
tussen de te realiseren compensatiewoningen gerealiseerd. De compensatiewoningen kaderen het erf af, zodat 
er een erfensemble ontstaat. Vanuit beide compensatiewoningen blijven er zichtlijnen naar het noorden en 
zuiden.

3.2.2.2  Ontsluitingsweg

Het nieuwe erf wordt met een nieuwe inrit op de Loosteresweg ontsloten. De bestaande inritten verdwijnen. 
Enkel de inritconstructie blijft behouden. Halverwege de nieuwe inrit wordt een splitsing gerealiseerd, zodat 
beide woningen en eigen toegangsweg krijgen. Ontwatering van het nieuwe erf zal op de percelen rondom het 
erf plaatsvinden. 

3.2.2.3  Bestaand groen

Het bestaande grond op het erf bestaat uit een aantal Casco-elementen, waaronder de beplanting direct langs 
de Loosteresweg, de houtsingel aan de achterzijde van het perceel en het bosperceel ten oosten van het erf. 
Nabij de bestaande woning staan een aantal fruitbomen en in de voortuin staan een aantal bomen.

3.2.2.4  Landschappelijke inpassing van het erf

Ten behoeve van het creëren van privacy wordt er een beukenhaag (element 7) voor de beide 
compensatiewoningen aangeplant. Evenwijdig aan de Loosteresweg worden een aantal zwarte elzen (element 
10) en ruwe berken (element 9) aangeplant. De vergroening aan de voorzijde van het erf benadrukt de 
kleinschaligheid van het essenlandschap. Tussen de beide bijgebouwen worden een aantal hollandse lindes 
(element 8) aangeplant. Op deze manier wordt er voor een groene koppeling tussen beide woningen gezorgd. 

In afbeelding 3.2 is een uitsnede van de erfinrichtingstekening weergegeven. De uitering en instandhouding van 
de landschappelijke inpassing van het nieuwe erf is door middel van een voorwaardelijke verplichting in de 
regels geborgd. 
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Afbeelding 3.2 Uitsnede erfinrichtingstekening Loosteresweg 5 (Bron: Borgerink Groendesign)

3.3  Haarstraat 47

3.3.1  Gewenste ontwikkeling

Deelgebied Haarstraat 47 betreft een agrarisch erf met opstallen die gebruikt worden ten behoeve van een 
gemengd agrarisch bedrijf. Het voornemen bestaat de niet-grondgebonden tak te beëindigen en enkel de 
akkerbouwtak (Haarstraat 47A) voort te zetten. 

Het erf bestaat qua bebouwing uit zes agrarische opstallen en twee bedrijfswoningen. Het voornemen bestaat 
vijf agrarische opstallen met een gezamenlijke oppervlakte van 2.560 m2 te slopen. Het zesde agrarische opstal 
blijft behouden en zal worden gebruikt ten behoeve van het voort te zetten akkerbouwbedrijf. Daarnaast zal één 
van de aanwezige bedrijfswoningen verplaatst worden. De andere bedrijfswoning blijft op de huidige plaats 
gehandhaafd. In afbeelding 3.3 is weergegeven welke bebouwing gesloopt wordt en welke bebouwing behouden 
blijft. 
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Afbeelding 3.3 Te slopen en te behouden bebouwing Haarstraat 47 (Bron: Provincie Overijssel)

Ter compensatie van de sloop van de landschapontsierende bebouwing wordt één compensatiewoning aan de 
Haarstraat 47 gerealiseerd. Daarnaast wordt er één compensatiewoning aan de Stroothuizerweg 16 
gerealiseerd en wordt er 600 m2 en 200 m2 aan sloopmeters naar respectievelijk de Loosteresweg 5 en 
Wiekerstraat 5 overgeheveld. 

3.3.2  Landschappelijke inpassing

Er is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld door Borgerink Groendesign voor de landschappelijke inpassing van 
het gehele rood voor rood ontwikkeling. Deze is als Bijlage 1 bijgevoegd. In de komende subparagrafen wordt 
nader ingegaan op de landschappelijke inpassing van deelgebied Haarstraat 47. Het deelgebied ligt in het jonge- 
heide- en broekontginningslandschap. Met de landschappelijke inpassing worden de eigenschappen van dit 
landschapstype versterkt. 

3.3.2.1  Positionering van de gebouwen

De sloop van de agrarische opstallen zorgt voor 'lucht' en 'licht' in het drukbebouwde gedeelte van de Haarstraat. 
Eén van de landschapskenmerken van het landschapstype is dat er zichtlijnen richting het omliggende landschap 
aanwezig zijn. Door de sloop van de agrarische opstallen worden deze zichtlijnen hersteld. De positionering van 
de woningen moet niet ten koste gaan van de zichtlijnen. De nieuwe bebouwing zal dan ook ter plaatse van de 
bestaande bebouwing worden gerealiseerd, waarbij er een cluster van bebouwing ontstaat samen met de te 
behouden bedrijfswoning.

3.3.2.2  Ontsluitingsweg

Het erf wordt middels de bestaande lange toegangsweg ontsloten. De ontsluiting van de compensatiewoning en 
de te verplaatsen bedrijfswoning wordt op deze toegangsweg ontsloten. In vergelijking met de bestaande 
situatie verdwijnt een groot deel van de erfverharding. Het erf wordt op de omliggende percelen ontwaterd. 

3.3.2.3  Bestaand groen

Het bestaande groen op het erf bestaat onder meer uit opgaand groen langs de bestaande woning, 
haagstructuren, een bomenrij langs het te behouden agrarische opstal en twee inlandse eiken die behouden 
blijven. 
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3.3.2.4  Landschappelijke inpassing van het erf

De landschappelijke inpassing bestaat uit de aanplant van een houtsingel (element 1) aan de oostzijde van het 
erf, waarmee privacy richting het oosten wordt gecreëerd. De woningen op het erf krijgen een tuin die wordt 
afgeschermd door middel van een aanplant van inlandse en passende haagstructuren. 

In afbeelding 3.4 is een uitsnede van de erfinrichtingstekening van de Haarstraat 47 opgenomen.

Afbeelding 3.4 Uitsnede erfinrichtingstekening Haarstraat 47 (Bron: Borgerink Groendesign)

3.4  Wiekerstraat 5

3.4.1  Gewenste ontwikkeling

Deelgebied Wiekerstraat 5 betreft een voormalig agrarisch. De bebouwing bestaat uit een voormalig 
bedrijfswoning met en aangebouwde landschapontsierende loopstal en een schuur. 

Initiatiefnemer is voornemens de landschapsontsierende aangebouwde loopstal met een oppervlakte van circa 
688 m2 te slopen. Daarnaast wordt circa 200 m2 aan sloopmeters van de Haarstraat 47 overgeheveld, zodat er 
een compensatiewoning met bijgebouw aan de Wiekerstraat 5 gerealiseerd kan worden. De bestaande woning 
en schuur blijven behouden. In afbeelding 3.5 is weergegeven welke bebouwing gesloopt wordt en welke 
bebouwing behouden blijft. 

Het erf wordt landschappelijk ingepast, conform de ter plaatse geldende gebiedskenmerken. In paragraaf 3.4.2 
wordt nader op de landschappelijke inpassing ingegaan.

 bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp  

     21



Afbeelding 3.5 Te slopen en te behouden bebouwing Wiekerstraat 5 (Bron: Provincie Overijssel)

3.4.2  Landschappelijke inpassing

Er is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld door Borgerink Groendesign voor de landschappelijke inpassing van 
het gehele rood voor rood ontwikkeling. Deze is als Bijlage 1 bijgevoegd. In de komende subparagrafen wordt 
nader ingegaan op de landschappelijke inpassing van deelgebied Wiekerstraat 5. Het deelgebied ligt in het 
essenlandschap. Met de landschappelijke inpassing worden de eigenschappen van dit landschapstype versterkt. 

3.4.2.1  Positionering van de gebouwen

De loopstal wordt gesloopt en de compensatiewoning met bijgebouw worden aan de achterzijde van de te 
behouden schuur gerealiseerd. Hierdoor wordt de privacy op beide percelen gewaarborgd. De te behouden 
schuur past qua stijl bij de te behouden woning en zal dan ook als bijgebouw bij deze woning gaan dienen. Door 
een compacte positie van de gebouwen ontstaat er één erf. 

3.4.2.2  Ontsluitingsweg

Het erf blijft via de bestaande in- en uitrit op de Wiekerstraat ontsloten. De ontsluiting naar de bestaande woning 
blijft gehandhaafd, waarbij er een aftakking naar de compensatiewoning wordt gerealiseerd. De verharding op 
het achtererf verdwijnt, waardoor er per saldo sprake is van een afname van verharding. De ontwatering vindt 
op de percelen rondom het erf plaats.

3.4.2.3  Bestaand groen

Het bestaande groen op het erf blijft zoveel mogelijk behouden. Uitzondering hierop zijn een aantal inlandse 
eiken die in slechte staat verkeren of zelfs al niet meer leven. Rondom de bestaande woning worden geen 
aanpassingen aan het bestaande groen gedaan. De houtsingel evenwijdig aan de Wiekerstraat wordt vervangen 
door een assortiment van inheemse planten.
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3.4.2.4  Landschappelijke inpassing van het erf

De landschappelijk inpassing bestaat onder meer uit het aanvullen van de bestaande fruitboomgaard met enkele 
hoogstamfruitbomen (element 3). Zoals in 3.4.2.3 aangegeven wordt de beplanting in de bestaande houtsingel 
vervangen door inheemse soorten. In de houtsingel worden daarnaast enkele doorzichten naar het oosten 
gemaakt. Op het voorerf en achter de te behouden schuur worden twee boomgroepen bestaande uit lindebomen 
(elementen 4 en 5) aangelegd, zodat er een mooier erfensemble ontstaat. Daarnaast zorgt het aanbrengen van 
de boomgroepen voor een groener aanzicht op de bestaande bebouwing. Nabij de compensatiewoning en het 
bijgebouw worden twee solitaire bomen aangeplant (elementen 1 en 2).

In afbeelding 3.6 is een uitsnede van de inrichtingstekening voor deelgebied Wiekerstraat 5 opgenomen. 

Afbeelding 3.6 Uitsnede erfinrichtingstekening Wiekerstraat 5 (Bron: Borgerink Groendesign)

3.5  Stroothuizerweg 16
Deelgebied Stroothuizerweg 16 betreft een woonerf met daarop een Twentse boerderij met bijgebouw. In het 
bijgebouw worden boerderijkamers geëxploiteerd. Initiatiefnemer is voornemens het bijgebouw in gebruik te 
gaan nemen als woning en daarbij behorend bijgebouw te realiseren. Om dit mogelijk te maken wordt 850 m2 
aan sloopmeters van de Haarstraat 47 overgeheveld. De exacte situering van het bijgebouw is op moment van 
schrijven nog niet bekend. De compensatiewoning wordt via de bestaande in- en uitrit op de Stroothuizerweg 
ontsloten.

Het deelgebied ligt in een groene omgeving. Aangezien het erf rondom de te realiseren woning behouden blijft, 
is het niet nodig in een aanvullende landschappelijke inpassing te voorzien

In afbeelding 3.7 is de gewenste situatie weergegeven. 
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Afbeelding 3.7 Gewenste situatie Stroothuizerweg 16 (Bron: Provincie Overijssel)

3.6  Verkeer en parkeren
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte en de verkeersgeneratie 
die ontstaat als gevolg van een nieuwe ontwikkeling. 

Het parkeren ten behoeve van de compensatiewoningen en te behouden (voormalig) bedrijfswoningen vindt 
plaat op eigen erf. Gelet op de omvang van de erven is er voldoende ruimte om in de benodigde parkeerplekken 
te voorzien. De erven worden veilig op de omliggende wegen ontsloten door gebruik te maken van de bestaande 
in- en uitritten of nieuwe in- en uitritten aan te leggen.

Per saldo zal er per deelgebied geen sprake zijn van een onevenredige toename van het aantal 
verkeersbewegingen door het toevoegen van in totaal 5 woningen. Voor deelgebied Haarstraat 47 zal er zelfs 
sprake zijn van een afname van het aantal verkeersbewegingen, aangezien de mogelijkheden voor het 
exploiteren van een varkenshouderij en de daarbij behorende verkeersbewegingen komen te vervallen. De 
bestaande wegenstructuur rondom het plangebied is zodanig ingericht dat het de verkeersgeneratie in de 
toekomstige situatie eenvoudig en veilig kan afwikkelen.

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren zijn tegen 
de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. Het beleid is in dit bestemmingsplan afgewogen en doorvertaald in de verbeelding en in de regels.

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4.1.1.1  Algemeen

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 
Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de Agenda 
Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

4.1.1.2  Rijksdoelen en regionale opgaven

In de SVIR benoemt het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te 
houden voor de middellange termijn (2028):

Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-economische 
structuur van Nederland; 
Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 
staat; 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn. 

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk aan 
waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen hebben 
decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Oost-Nederland (de provincies Gelderland en Overijssel) zijn:

Het waar nodig verbeteren van de internationale achterlandverbindingen (weg, spoor en vaarwegen) die 
door Oost Nederland lopen. Dit onder ander ten behoeve van de mainports Rotterdam en Schiphol;
Het formuleren van een integrale strategie voor het totale revierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, 
Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta 
(deelprogramma's zoetwater en rivieren) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke 
kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw;
Het tot stand brengen en beschermen van de NNN, inclusief de Natura 2000 gebieden (zoals de Veluwe);
Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV), onder andere door het aanwijzen 
van het tracé voor aansluiting op het Duitse hoogspanningsnet.

4.1.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

In de SVIR is de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 als 
motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in 
het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde 
knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en geoptimaliseerd 
instrument.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
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culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar de 
voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd met 
het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit). 

4.1.2  Toetsing van het initiatief aan het Rijksbeleid

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De 
voorgenomen ontwikkeling raakt geen rijksbelangen als opgenomen in de structuurvisie. 

Wat de “Ladder voor duurzame verstedelijking” betreft is onder andere een uitspraak van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State van belang. Hierin is uitgesproken dat met de realisatie van 11 
woningen niet voorzien wordt in een woningbouwlocatie of andere stedelijk ontwikkeling als bedoeld in artikel 
3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (ABRS 16 september 2015, 201501297/1/R4). Voorliggend 
bestemmingsplan voorziet planologisch gezien in de toevoeging van 5 woningen. Gelet op de hiervoor genoemde 
uitspraak van de Afdeling is in voorliggend geval geen sprake van een stedelijke ontwikkeling als bedoeld in het 
Besluit ruimtelijke ordening. Geconcludeerd wordt dat in het kader van voorliggend voornemen geen verdere 
toetsing aan de “Ladder voor duurzame verstedelijking” benodigd is.

Voorliggend initiatief voldoet aan het rijksbeleid.

4.2  Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie Overijssel 
en de daarbij behorende Omgevingsverordening Overijssel.

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin de beleidsambities en doelstellingen staan die van provinciaal 
belang zijn voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van Overijssel. Het uitgangspunt is gericht op het 
jaar 2030. De visie biedt kaders in de vorm van ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en 
stedelijke omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en andere 
initiatiefnemers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. 

De opgaven en kansen waar de provincie Overijssel voor staat, zijn verwerkt in centrale beleidsambities voor 
negen beleidsthema's. Deze beleidsthema's worden benaderd vanuit de overkoepelende rode draden 
duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit. 

Duurzame ontwikkeling voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder voor toekomstige 
generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. 
Ruimtelijke kwaliteit is datgene wat de ruimte geschikt maakt en houdt voor wat voor mens, plant en dier 
belangrijk is. Ruimtelijke kwaliteit gaan vooral over 'goed': mooi, functioneel en toekomstbestendig. 
Sociale kwaliteit gaat over het welzijn of 'goed voelen' van de mens. In de omgevingsvisie gaat het over het 
welzijn van de mens in relatie tot de fysieke leefomgeving. 

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. Het gaat er daarbij 
om steeds de meest optimale mix van instrumenten toe te passen, zodat effectief en efficiënt resultaat wordt 
geboekt voor alle ambities en doelstellingen van de Omgevingsvisie. De keuze voor inzet van deze instrumenten 
is bepaald aan de hand van een aantal criteria. In de Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een 
realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke instrumenten de provincie zal inzetten om de 
verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren.

Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de Omgevingsverordening 
Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt ingezet voor die 
onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de Omgevingsvisie 
juridisch geborgd is.
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4.2.3  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving: een ontwikkelingsgerichte aanpak

De provincie wil ontwikkelingen in de Groene omgeving samen laten gaan met een impuls in kwaliteit. Daarom is 
de 'Kwaliteitsimpuls Groene omgeving' ontwikkelt als een eenduidige bundeling van diverse bestaande regelingen 
als rood voor rood, rood voor groen, vab's, landgoederen etc. Deze regelingen blijven daarin overigens wel 
herkenbaar. 

Er is een eenvoudige werkwijze ontwikkeld om principes van ontwikkelingsplanologie toepasbaar te maken voor 
sociaaleconomische ontwikkelingen in de Groene omgeving. De basis ligt in de principes van zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik, de ontwikkelingsperspectieven en 'Catalogus Gebiedskenmerken'. 

Ontwikkelingen in de Groene omgeving worden als volgt benaderd: Er wordt ruimte voor sociaaleconomische 
ontwikkeling geboden als deze ontwikkeling vanuit zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik verantwoord is en in het 
ontwikkelingsperspectief ter plekke past en volgens de 'Catalogus Gebiedskenmerken' wordt uitgevoerd. 

Aan de geboden ontwikkelruimte worden dus voorwaarden verbonden om ruimtelijke kwaliteit te handhaven 
danwel in voorkomende gevallen de gewenste ruimtelijke kwaliteit te kunnen realiseren. Het gaat hierbij in alle 
gevallen in ieder geval om een goede ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling. Eén en ander moet nader 
worden onderbouwd in een bij het ruimtelijk plan behorende toelichting. 

4.2.4  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving.

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten: 

1. Of - generieke beleidskeuzes; 
2. Waar - ontwikkelingsperspectieven; 
3. Hoe - gebiedskenmerken. 

Deze begrippen worden hierna nader toegelicht.

4.2.4.1  Of - Generieke beleidskeuzes

Generieke beleidskeuzes zijn keuzes die bepalend zijn voor de vraag of ontwikkelingen nodig dan wel mogelijk 
zijn. In deze fase wordt beoordeeld of er sprake is van een maatschappelijke opgave. Of een initiatief mogelijk 
is, wordt onder andere bepaald door generieke beleidskeuzes van EU, Rijk of provincie. Denk aan beleidskeuzes 
om basiskwaliteiten als schoon drinkwater en droge voeten te garanderen. Andere generieke beleidskeuzes 
betreffen het voorkomen van overaanbod van bijvoorbeeld woningbouw- en kantoorlocaties.

Ook wordt in deze fase de zogenaamde Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking gehanteerd. Deze 
Overijsselse ladder geeft een nadere invulling aan de vraag hoe de behoefte moet worden bepaald, zowel in de 
stedelijke als in de groene omgeving, en op welke wijze de regionale afstemming vorm gegeven moet worden. 
Integraliteit, toekomstbestendigheid, concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik zijn beleidskeuzes die invulling geven aan de Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking.

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te maken met 
zwaarwegende publieke belangen, Gebiedsspecifieke beleidskeuzes om de zwaarwegende publieke belangen te 
borgen, zijn: reservering voor waterveiligheid en beperking wateroverlast, 
drinkwater/grondwaterbeschermingsgebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS)), de Nationale Landschappen en het provinciaal routenetwerk transport gevaarlijke stoffen.

4.2.4.2  Waar - Ontwikkelingsperspectieven

Als uit de beoordeling in het kader van de generieke beleidskeuzes blijkt dat de voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkeling aanvaardbaar is, vindt een toets plaats aan de ontwikkelingsperspectieven. In de Omgevingsvisie is 
een spectrum van zes ontwikkelperspectieven beschreven voor de groene en stedelijke omgeving. Met dit 
spectrum geeft de provincie ruimte voor het realiseren van de in de visie beschreven beleids- en 
kwaliteitsambities.

De ontwikkelperspectieven geven richting aan wat waar ontwikkeld zou kunnen worden. Daar waar generieke 
beleidskeuzes een geografische begrenzing hebben, zijn ze consistent doorvertaald in de 
ontwikkelingsperspectieven. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend en bieden de nodige flexibiliteit 
voor de toekomst.

 bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp  

     27



4.2.4.3  Hoe - Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch cultuurlandschap, 
stedelijke laag en laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. Het is de vraag 'hoe' een ontwikkeling invulling krijgt. 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en er 
behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden. Afbeelding 4.1 geeft 
dit schematisch weer.

Afbeelding 4.1 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

4.2.5  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Indien het concrete initiatief wordt getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal 
het volgende beeld.

4.2.5.1  Of- Generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of- generieke beleidskeuzes' blijkt dat met name de artikelen 2.1.3, lid 1 
(Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik), 2.1.5 (Ruimtelijke kwaliteit), 2.1.6 (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en 
artikel 2.2.2 (Realisatie nieuwe woningen) van de Omgevingsverordening Overijssel van belang zijn. Hierna 
wordt nader op de artikelen ingegaan.

Artikel 2.1.3, lid 1 Principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door bouwen 
en verharden leggen op de Groene Omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:

dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd gebied 
en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door herstructurering en/of 
transformatie;
dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal zijn benut.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening

Door het toepassen van de Rood voor Rood-regeling, neemt de hoeveelheid landschapsontsierende bebouwing in 
het buitengebied van de gemeente Dinkelland af en worden er vijf compensatiewoningen op vier locaties 
teruggebouwd. Per saldo is geen sprake van extra ruimtebeslag door bouwen en verharden in de groene 
omgeving, maar juist een afname. Samenvattend wordt geconcludeerd dat in voldoende mate rekening is 
gehouden met het gestelde in artikel2.1.3. 

28      bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp



Artikel 2.1.5  Ruimtelijke kwaliteit

In de toelichting op bestemmingsplannen wordt onderbouwd dat de nieuwe ontwikkelingen die het 
bestemmingsplan mogelijk maakt, bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit conform de 
geldende gebiedskenmerken.
In het kader van toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan het Uitvoeringsmodel (OF-, WAAR- en HOE-benadering) die in de Omgevingsvisie Overijssel is 
neergelegd.
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt gemotiveerd dat de nieuwe ontwikkeling past 
binnen het ontwikkelingsperspectief dat in de Omgevingsvisie Overijssel voor het gebied is neergelegd. 
In het kader van de toelichting als bedoeld in lid 1 wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze toepassing is 
gegeven aan de vier-lagenbenadering die onderdeel uitmaakt van het Uitvoeringsmodel en op welke wijze 
de Catalogus Gebiedskenmerken is gebruikt bij de ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling.

Artikel 2.1.6  Kwaliteitsimpuls Groene omgeving

Bestemmingsplannen voor de Groene Omgeving kunnen – met in achtneming van het bepaalde in artikel 2.1.3 en 
artikel 2.1.4 en het bepaalde in artikel 2.1.5 – voorzien in nieuwvestiging en grootschalige uitbreidingen van 
bestaande functies in de Groene Omgeving, uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke 
redenen voor zijn én er is aangetoond dat het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in 
voldoende mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de 
omgeving.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.5 en 2.1.6 van de Omgevingsverordening

Voorliggende ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van de Rood voor Rood regeling van de gemeente 
Dinkelland. In de hierop volgende paragrafen blijkt dat de ontwikkeling bijdraagt aan versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit conform de geldende gebiedskenmerken, hoe toepassing is gegeven aan het 
Uitvoeringsmodel, dat de nieuwe ontwikkeling past binnen het geldende ontwikkelingsperspectief en op welke 
wijze toepassing is gegeven aan de vier-lagenbenadering en de Catalogus Gebiedskenmerken.

Artikel 2.2.2 Realisatie nieuwe woningen

Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de Wabo, voorzien 
uitsluitend in de mogelijkheid tot het realiseren van nieuwe woningen als de behoefte daaraan is aangetoond 
door middel van actueel onderzoek woningbouw.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening

Voorliggende ontwikkeling betreft de realisatie van vijf compensatiewoningen op basis van het Rood voor Rood 
beleid van de gemeente Dinkelland. De woningen voldoen aan de kwalitatieve behoefte in de markt en worden 
gebouwd voor de lokale behoefte. Zoals uit paragraaf 4.3.2 blijkt is er in de gemeente Dinkelland ruimte voor het 
toevoegen van extra woningen. Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend 
bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 2.2.2 uit de Omgevingsverordening Overijssel. 

Bij de overige afwegingen in de eerste fase ‘Of - generieke beleidskeuzes’ zijn er verder geen aspecten die 
bijzondere aandacht verdienen. 

4.2.5.2  Waar- Ontwikkelingsperspectieven

Alle deelgebieden behoren tot het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' 
(lichtgroene kleur). In afbeelding 4.2 zijn uitsneden van de perspectievenkaart behorende bij de Omgevingsvisie 
opgenomen. De deelgebieden zijn indicatief met rode cirkel weergegeven.
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Afbeelding 4.2 Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap'

Het ontwikkelingsperspectief Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap richt zich op het in harmonie 
met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij, 
akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant 
gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid.

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, wil de provincie 
Overijssel in dit ontwikkelingsperspectief nadrukkelijk verbinden met behoud en versterking van 
cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de 
lokaal aanwezige functies, rekening houdend met de klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem.

Toetsing van het initiatief aan de 'Ontwikkelingsperspectieven' 

De realisatie van de compensatiewoningen en het verplaatsen van een bedrijfswoning aan de Haarstraat 47 zijn 
passend binnen het mixlandschap. Ter plaatse is namelijk ruimte voor een verscheidenheid aan functies, 
waaronder de nieuwe woonfuncties. 

Voorliggende ontwikkeling is vanuit functioneel en ruimtelijk oogpunt passend. Voorliggend initiatief gaat uit van 
het slopen van landschapsontsierende bebouwing, daarnaast worden de erven landschappelijk ingepast. Het 
initiatief draagt dan ook bij aan het behoud en de versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en 
landschapselementen in het landelijk gebied. 

Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met het ter plekke geldende 
ontwikkelingsperspectief.

4.2.5.3  Hoe - Gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. De 'Stedelijke laag' en de 'Laag van de beleving' worden in dit geval buiten 
beschouwing gelaten, aangezien voor beide locaties geen specifieke eigenschappen vanuit deze laag gelden.

1.  De 'Natuurlijke laag'
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Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. Deze vormen de basis voor 
het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke 
laag kan ervoor zorgen dat de natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend worden. Ook in 
steden en dorpen bijvoorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp. 

Alle deelgebieden zijn op de gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag” aangeduid met het gebiedstype 
'Dekzandvlakte en ruggen' (bruine kleur). Onderstaande afbeelding betreft een uitsnede van de 
gebiedskenmerkenkaart van de “Natuurlijke laag”. De deelgebieden zijn indicatief met de rode cirkels 
aangegeven.

Afbeelding 4.3 Natuurlijke laag: 'Dekzandvlakte en ruggen' (Bron: Provincie Overijssel) 

'Dekzandvlakten en ruggen'

De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de provincie. Na de ijstijden bleef er in 
grote delen een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief 
grote verschillen tussen hoog/droog en laag/ nat gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar 
verwijdert. De ambitie is de natuurlijke verschillen tussen hoog en laag en tussen droog en nat functioneel meer 
sturend en beleefbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem, door beplanting 
met 'natuurlijke' soorten en door de (strekkings)richting van het landschap te benutten in gebiedsontwerpen.

Toetsing van het initiatief aan de 'Natuurlijke laag'

Het plangebied ligt binnen het gebiedstype ‘Dekzandvlakten en ruggen’. De gronden in het plangebied zijn in 
cultuur gebracht. De van oorsprong voorkomende ‘Natuurlijke laag’ is daardoor niet of nauwelijks meer 
aanwezig. De aard en omvang van de ontwikkeling in dit bestemmingsplan is van een beperkte omvang. Het nog 
aanwezige natuurlijke reliëf wordt met dit plan dan ook niet aangetast. Met de landschapsmaatregelen wordt 
ingezet op beplanting die past bij de natuurlijke ondergrond. De ontwikkeling is in overstemming met het 
gestelde in de ‘Natuurlijke laag’.

2. De 'Laag van het agrarische cultuurlandschap'

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de natuurlijke omstandigheden 
en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn we ze in de loop 
van de tijd gaan waarderen om hun ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, contrast en afwisseling 
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worden gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren van de 
agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of een combinatie hiervan. 

De deelgebieden Loosteresweg 5 en Wiekerstaat 5 zijn aangeduid met het gebiedstype 'Essenlandschap'. Het 
deelgebied is aangeduid met gebiedstype 'Jonge heide- en broekontginningslandschap'. Het deelgebied 
Stroothuizerweg is ten slotte aangeduid met gebiedstype 'Oude Hoevenlandschap'. In afbeelding 4.4 is een 
uitsnede van de gebiedskenmerkenkaart behorende bij de 'Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 
weergegeven. De deelgebieden zijn indicatief met de rode cirkel weergegeven.

Afbeelding 4.4 Laag van het agrarisch cultuurlandschap (Bron: Provincie Overijssel)

'Essenlandschap'

Het essenlandschap bestaat uit een samenhangend systeem van essen, flanken, lager gelegen maten en 
fliergronden, - voormalige - heidevelden en kenmerkende bebouwing rond de es (esdorpen en verspreide 
erven). Het landschap is geordend vanuit de erven en de essen, de eeuwenoude akkercomplexen die op de 
hogere dekzandkoppen en flanken van stuwwallen werden aangelegd. 

Als ontwikkelingen plaats vinden in het essenlandschap, dan krijgen deze in de flanken een plaats, met respect 
voor en bijdragend aan de aanwezige bebouwingsstructuren (lint, erf) en versterking van het landschappelijk 
raamwerk.

'Jonge heide- en broekontginningslandschap'

De grote oppervlakte aan, voormalige, natte en droge heidegronden was oorspronkelijk functioneel verbonden 
met het essen- en oude hoevenlandschap; hier werd geweid en werden de plaggen gestoken voor in de stal; in 
de stal bemeste plaggen dienden als structuurverbeteraar en bemesting voor de akkergronden op de essen. Na 
de uitvinding van kunstmest ging deze functie verloren en werden deze gronden grotendeels in cultuur gebracht. 
Ten opzichte van omliggend essen- en hoevenlandschap zijn de landbouwontginningen relatief grote open 
ruimtes, deels omzoomd door boscomplex. Erven liggen als blokken aan de weg geschakeld. Wegen zijn lanen 
met lange rechtstanden. Vaak zijn het 'inbreidings' landschappen met en rommelige driehoekstructuren als 
resultaat. Ook sommige recente heringerichte agrarische landschappen worden tot deze categorie gerekend, 
omdat van het oorspronkelijke landschap niets meer terug te vinden is.
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Als ontwikkelingen plaats vinden in de agrarische ontginningslandschappen, dan dragen deze bij aan behoud en 
versterking van de dragende lineaire structuren van lanen, bosstroken en waterlopen en ontginningslinten met 
erven en de kenmerkende ruimtematen.

'Oude hoevenlandschap'

Het Oude Hoevenlandschap betreft een landschap met verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de 
complexen met de grote essen 'bezet' waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte 
zocht. Die vonden ze bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap dat 
de zelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer individuele en jongere 
variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de natuurlijke ondergrond. Het landschap is 
contrastrijk met veel variatie op de korte afstand. 

Als ontwikkelingen plaats vinden in het oude hoevenlandschap, dan dragen deze bij aan behoud en accentuering 
van de dragende structuren (groenstructuur en routes) van het oude hoevenlandschap, en aan de samenhang en 
de karakteristieke verschillen tussen de landschapselementen.

Toetsing van het initiatief aan de “Laag van het agrarisch cultuurlandschap”

Met de uitvoering van voorliggend initiatief worden de aanwezige landschapswaarden op de vier locaties 
versterkt. Enerzijds gebeurt dit door de sloop van landschapontsierende bebouwing. Daarnaast worden de 
deelgebieden waar nodig landschappelijke ingepast conform de ter plaatse geldende gebiedskenmerken. 
Hiervoor is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld dat als Bijlage 1 is bijgevoegd. In Hoofdstuk 3 wordt per 
deelgebied nader ingegaan op de landschappelijke inpassing. Gezien het vorenstaande is de voorgenomen 
ontwikkeling in overeenstemming met de ter plekke geldende gebiedskenmerken van de “laag van het Agrarisch 
cultuurlandschap”.

4.2.6  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling in 
overeenstemming is met het provinciaal ruimtelijk beleid.

4.3  Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. De belangrijkste beleidsdocumenten die van toepassing 
zijn op de voorgenomen ontwikkeling worden hieronder in willekeurige volgorde behandeld. In voorliggend geval 
is het beleid van de gemeente Dinkelland van belang, aangezien deze ontwikkeling mogelijk is op basis van het 
beleid van deze gemeente en de realisatie van de compensatiewoning op een locatie binnen deze gemeente 
plaatsvindt.

4.3.1  Structuurvisie Dinkelland

4.3.1.1  Algemeen

Op 10 september 2013 is de Structuurvisie Gemeente Dinkelland vastgesteld. De structuurvisie bevat een 
integrale ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente Dinkelland voor de periode tot 2020. Het 
bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid voor het grondgebied van de gemeente Dinkelland.

4.3.1.2  Hoofdkeuzes

De hoofdambitie voor Dinkelland luidt:

“Dinkelland staat voor het duurzaam borgen en ontwikkelen van een unieke combinatie van levende en sociaal 
coherente gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde en weerbare economie."

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren is een vijftal hoofdkeuzes opgesteld die een grote bijdrage leveren 
om de hoofdambitie voor Dinkelland te realiseren, namelijk:

i. de gemeente zet in op 10 vitale woonkernen, met een concentratie van de meest kostbare 
gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo;

ii. het versterken van het economisch profiel door het realiseren van compenserende werkgelegenheid in de 
agrarische sector en het bevorderen van de economische betekenis van de toeristisch-recreatieve sector;

iii. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
iv. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme;
v. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.
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4.3.1.3  Buitengebied

Dinkelland is een agrarisch-toeristische gemeente met tien kernen die veelal een eigen karakter hebben. 
Kenmerkend voor de gemeente Dinkelland is het unieke landschap dat is aan te merken als een kleinschalig 
samenhangend complex van beken, essen, kampen en moderne ontginningen. De gemeente heeft een gezonde 
economie die ten dele drijft op de agrarische en toeristische sector, maar waarin ook zeker andere 
bedrijvigheid, zowel in de kernen als het buitengebied, een belangrijke rol speelt. Dinkelland staat voor het 
duurzaam borgen en ontwikkelen van deze unieke combinatie van levende en sociaal coherente 
gemeenschappen, ligging en landschap, rijk historisch bezit en een gezonde weerbare economie. Voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het buitengebied betekent dit dat Dinkelland staat voor:

een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van het haar toevertrouwde grondgebied met respect voor het 
natuurlijke en culturele erfgoed;
goede condities voor een goed functionerende economische sector, passend bij het karakter van Dinkelland, 
met bijzondere aandacht voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector.

Het buitengebied is opgedeeld in verschillende deelgebieden. De deelgebieden Loosteresweg 5, Haarstraat 47 en 
Wiekerstraat 5 vallen binnen ‘Deelgebied Midden. 'Het deelgebied Stroothuizerweg 16 valt binnen 'Deelgebied 
Oost'. 

Deelgebied Midden

Voor dit deelgebied zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:

Accent op natuur en landschap in verband met ligging EHS (nu NNN), Natura 2000-gebieden, de stuwwallen 
en natuurlijk bronnen;
Ontplooiingsmogelijkheden agrarische sector in kleinschalig landschap;
Herstel beekdalenstructuur;
Aanwijzing Natura 2000 gebieden in procedure ‘Achter de Voort, Agelerbroek &
Voltherbroek’ (324 hectare) en 'Springendal & Dal van de Mosbeek';
ontwikkeling van aaneengesloten natuurgebieden in de brongebieden op de stuwwallen van Oldenzaal en 
Ootmarsum met een afwisseling van bossen, half natuurlijke graslanden, heide en half natuurlijke 
beekdalen;
Versterken recreatieve trekker Ootmarsum;
Versterken toeristische trekken natuur en cultuur (Tilligte en Denekamp).

Deelgebied Oost

Voor dit deelgebied zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:

Verweving natuur en landschap. Ruimte voor de agrariër;
Ontwikkeling ecologische verbindingszone;
Aanwijzing Natura 2000 gebied in procedure ‘Bergvennen & Brecklenkampse Veld’ (146 hectare) en 
Dinkelland;
Ontwikkeling groene bufferzone grensgebied Duitsland;
Doorontwikkeling grensovergang Duitsland. Het beleid is gericht op het toestaan van functies die niet 
concurrerend zijn met de kernen Denekamp en Noord-Deurningen.

4.3.1.4  Toetsing van het initiatief aan de structuurvisie Dinkelland

Voorgenomen Rood voor Rood ontwikkeling gaat uit van het slopen van circa 4.335 m2 landschapontsierende 
bebouwing en het realiseren van vijf compensatiewoningen met bijgebouwen in het buitengebied van de 
gemeente Dinkelland. Daarnaast wordt een bestaande bedrijfswoning aan de Haarstraat 47 verplaatst. De 
deelgebieden worden (met uitzondering van deelgebied Stroothuizerweg 16) landschappelijk ingepast conform 
de ter plaatse geldende gebiedskenmerken. De voorgenomen ontwikkeling draagt door de sloop van de 
landschapontsierende bebouwing en de landschappelijke inpassing bij aan het versterken van de ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van de gemeente Dinkelland. Zoals uit Hoofdstuk 5 blijkt, worden 
omliggende (agrarische) bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden belemmerd. 

De voorgenomen ontwikkeling is in overeenstemming met de 'Structuurvisie Dinkelland'.
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4.3.2  Woonvisie 2016+

4.3.2.1  Algemeen

Op 11 juli 2016 is door de gemeenteraad van Dinkelland de Woonvisie 2016+ ‘Een uitdaging om het mooier te 
maken’ vastgesteld. Deze visie is in hoofdlijnen overeenkomstig met Het Regionaal Woningbouwprogramma en 
schetst een visie op het wonen in de gemeente tot 2020, met een doorkijk tot 2025. De visie is de basis voor 
strategische afwegingen en stelt de vraag hoe de woonaantrekkelijkheid van Dinkelland versterkt kan worden 
voorop. Tevens staan een aantal thema’s centraal, te weten: beschikbaarheid, betaalbaarheid, extramuralisering 
en duurzaam wonen. De gemeente neemt hierbij een faciliterende positie in en geeft richting, waarna zij 
partijen uitnodigt om met concrete plannen te komen. 

4.3.2.2  Visie en ambitie

Het wensbeeld van de gemeente voor 2025 luidt als volgt:

Voor alle doelgroepen, jong en oud, blijft het aantrekkelijk wonen in Dinkelland. Het woningaanbod is gevarieerd, 
comfortabel en toekomstbestendig zodat men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. Er is sprake van een 
passend voorzieningenniveau en inwoners zijn tot elkaar betrokken, waardoor de leefbaarheid in de negen 
kernen versterkt.

Dit wensbeeld is onderverdeeld in 3 ambities, namelijk:

1. Een kwaliteitsslag maken;
2. Beschikbaarheid;
3. Betaalbaarheid.

4.3.2.3  Buitengebied

De plancapaciteit is verdeeld over de verschillende kernen op basis van het inwonertal. Een deel van het totaal is 
gereserveerd voor woningen in het buitengebied. Het aantal is gebaseerd op de ervaringen in de afgelopen jaren 
met de toepassing van regelingen als Rood voor Rood en Rood voor Groen. 

4.3.2.4  Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie 2016+

Voor het buitengebied is een woningbouwprogramma tot en met 2026 exclusief sloop, geformuleerd. Er is 
ruimte voor in totaal 60 woningen, waarvan er inmiddels circa 20 in een hard plan zijn opgenomen. Er is dus nog 
ruimte in het woningbouwprogramma voor het toevoegen van vijf compensatiewoningen. Deze ruimte in het 
woningbouwprogramma is voor voorliggend plan gereserveerd. 

Geconcludeerd wordt dat het initiatief is in overeenstemming is met de Woonvisie 2016+.

4.3.3  Rood voor Rood Dinkelland 2015

4.3.3.1  Algemeen

De beleidsnotitie ‘Rood voor Rood Dinkelland 2015’ is op 6 oktober 2015 vastgesteld. Het hoofddoel is het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats door de 
sloop van landschapsontsierende (agrarische) bedrijfsgebouwen en door overige verbeteringen van de 
ruimtelijke kwaliteit. Hierna wordt het plan getoetst aan de van belang zijnde voorwaarden van het beleid.

4.3.3.2  Toetsing van het initiatief aan de voorwaarden

Slooplocaties

1. Na afloop van het Rood voor Rood project wordt met een bestemmingsplanherziening de slooplocatie 
bestemd als Wonen of eventueel VAB (voormalige agrarische bebouwing, zie hieronder bij 3), tenzij de 
slooplocatie reeds bestemd was als Wonen of VAB. Een uitzondering is een agrarisch bedrijf, waarbij de 
intensieve tak stopt en de grondgebonden tak blijft bestaan (zie hieronder bij 10), de bestemming blijft dan 
Agrarisch.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het aanpassen van een deel van een agrarisch bouwvlak en 
bouwperceel aan de Haarstraat 47 naar een woonbestemming. Het bouwvlak behorende bij het 
akkerbouwbedrijf blijft behouden, waarbij specifiek wordt geregeld dat hier enkel het bestaande 
akkerbouwbedrijf gerealiseerd kan worden. Voor de overige locaties geldt dat de bestaande woonbestemmingen 
gehandhaafd blijven, maar dat er bouwmogelijkheden worden toegevoegd zodat de compensatiewoningen 
gerealiseerd kunnen worden. 

2. Er dient een oppervlakte van minimaal 850 m² landschapsontsierende bebouwing of 4.500 m² kassen te 
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worden gesloopt voordat een compensatiekavel kan worden verkregen. Een combinatie van de sloop van 
landschapsontsierende bebouwing en kassen is mogelijk, hiervoor geldt de volgende verhouding: 1 m² 
bebouwing staat tot 5,3 m² kas. Er dient dan voldaan te worden aan de minimale eis van 850 m² sloop van 
bebouwing.

In dit geval wordt in totaal circa 4.335 m2 landschapontsierende bebouwing gesloopt. Hiermee wordt voldoende 
gesloopt voor het realiseren van vijf compensatiewoningen. Voor de bebouwing ten behoeve van het 
akkerbouwbedrijf aan de Haarstraat 47 is een passende vervolgfunctie aangezien het akkerbouwbedrijf blijft 
bestaan. Deze bebouwing kan dan ook behouden blijven. 

3. De gemeente beoordeelt of de bebouwing landschapsontsierend is. Hierbij is behalve de uiterlijke staat ook 
de locatie op het erf van belang. Gebouwen die niet als landschapsontsierend worden aangemerkt, kunnen 
als bijgebouw bij de bestemming Wonen worden gebruikt of een vervolgfunctie krijgen volgens de 
bestemming VAB (voormalige agrarische bebouwing). Hiervoor gelden de regels van het bestemmingsplan 
‘Buitengebied’.

De te slopen bebouwing is, met uitzondering van de bebouwing ten behoeve van het akkerbouwbedrijf aan de 
Haarstraat en de te behouden schuur aan de Wiekerstraat aangemerkt als landschapsontsierend. 

4. Alle aanwezige landschapsontsierende bebouwing op de slooplocatie dient gesloopt te worden. Silo’s, 
kuilvoerplaten en dergelijke dienen wel gesloopt te worden, maar tellen niet mee met de sloopoppervlakte.
a. Gebouwen die in eerste instantie landschapsontsierend zijn, maar die op het erf ingepast kunnen 

worden en waarvoor een goede vervolgfunctie in beeld is, kunnen worden uitgezonderd van de 
sloopverplichting. Hierbij kunnen eisen worden gesteld aan het verbeteren van het gebouw.

De landschapsontsierende bebouwing wordt gesloopt. Voor de te behouden bebouwing is een vervolgfunctie in 
beeld. 

5. De te slopen bebouwing is legaal gebouwd, dat betekent dat er een bouwvergunning aanwezig is of dat het 
gebouw valt onder het overgangsrecht.

Alle sloopbebouwing die in de berekening van de sloopmeters is meegenomen, is legaal gebouwd en bevindt 
zich binnen een geldend bouwvlak. De zonder vergunning opgerichte bebouwing aan de Loosteresweg 5 wordt 
eveneens gesloopt. 

6. Gebouwen die gesloopt zijn vóór datum van de ondertekening van de overeenkomst, kunnen, tenzij 
schriftelijk overeengekomen, niet onder de regeling worden gebracht.

Alle te slopen bebouwing is nog aanwezig.

7. De te slopen bebouwing is in gebruik of in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Bebouwing met 
andere doeleinden kan worden ingebracht in een Rood voor Rood project, wanneer de gemeente dat 
goedkeurt. Hiervoor gelden soortgelijke uitgangspunten ten aanzien van sloopoppervlakten, erfplan en 
dergelijke.

De te slopen bebouwing betreft (voormalige) agrarische bedrijfsbebouwing.

8. Minstens 600 m² van de 850 m² landschapsontsierende bebouwing is afkomstig uit de gemeente Dinkelland. 
Bij kassen is minstens 3.200 m² van de 4.500 m² afkomstig uit de gemeente Dinkelland.
a. Slooplocaties buiten de gemeente Dinkelland liggen in de provincie Overijssel.
b. Bij een slooplocatie buiten de gemeente Dinkelland dient initiatiefnemer een verklaring van de 

desbetreffende gemeente te overhandigen over de slooplocatie, met vermelding van de te slopen 
oppervlakte.

In voorliggend geval wordt alle te slopen bebouwing op locaties in de gemeente Dinkelland gesloopt.

9. Wanneer een veelvoud van 850m² landschapsontsierende bebouwing of 4500m² kassen wordt gesloopt, kan 
naar rato van de sloopnorm extra compensatiewoningen worden gerealiseerd. 
a. Alle te slopen bebouwing wordt in één keer gesloopt.
b. Als op basis van de sloopnorm meerdere compensatiewoningen kunnen worden gebouwd, terwijl nog 

niet voor iedere compensatiewoning een locatie beschikbaar is, dan kan overeengekomen worden dat 
de compensatiewoning later gebouwd wordt. Deze dient binnen 5 jaar na het sluiten van de 
overeenkomst in een bestemmingsplan bestemd te zijn (ontwerp bestemmingsplan ter inzage). Als de 
compensatiewoning niet binnen 5 jaar bestemd is, dan vervalt het recht hierop.

In dit geval wordt in totaal circa 4.335 m2 landschapontsierende bebouwing gesloopt. Hiermee wordt voldoende 
gesloopt voor het realiseren van vijf compensatiewoningen. 

10. Indien een agrarisch bedrijf bestaat uit zowel een intensieve tak als een grondgebonden tak en men wil 
middels een Rood voor Rood project de intensieve tak beëindigen, dan bestaat de mogelijkheid dat de 
grondgebonden tak wordt voortgezet. Als het gebouw of de gebouwen waarin de grondgebonden tak wordt 
voortgezet landschapsontsierende kenmerken heeft, dan kan deze toch worden uitgezonderd van de 
sloopverplichting. Hier is sprake van maatwerk.

In dit geval word de intensieve tak aan de Haarstraat 47 geheel beëindigd en worden de bedrijfsmogelijkheden 
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hiervoor in voorliggend bestemmingsplan ‘wegbestemd’. De akkerbouwtak aan de Haarstraat 47 blijft behouden. 
In voorliggend bestemmingsplan worden enkel mogelijkheden geboden de bestaande akkerbouwtak zonder 
uitbreidingsmogelijkheden te behouden.

11. De sloop van de te slopen bebouwing en de uitvoering van het erfplan worden middels een voorwaardelijke 
verplichting in het bestemmingsplan verzekerd. De te slopen bebouwing dient gesloopt te worden na 
afronding van het bestemmingsplan, eventuele milieuvergunningen voor agrarische activiteiten worden 
ingetrokken.

Deze voorwaardelijke verplichting is opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.

Herbouwlocatie

1. Binnen de gemeentelijke Woonvisie moet ruimte zijn om een compensatiekavel te kunnen realiseren. 
Wanneer hierbinnen geen ruimte is, dan wordt de aanvraag afgewezen.

Binnen de Woonvisie 2016+ is ruimte voor de realisatie van de gewenste compensatiewoning (zie paragraaf 
4.3.2 in deze toelichting).

2. De compensatiewoning kan geen onevenredige aantasting van agrarische en/of andere belangen in de 
omgeving veroorzaken, zoals belemmering van de bedrijfsmatige activiteiten van een bedrijf in de omgeving.

Belemmeringen voor omliggende bedrijvigheid, als gevolg van voorliggend initiatief, zijn niet aan de orde (zie 
ook paragraaf 5.5 en paragraaf 5.6).

3. De te bouwen woning dient te voldoen aan de regels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, of aan de 
regels van het ter plaatse van de compensatiewoning geldende bestemmingsplan.

Voor de gewenste compensatiewoningen vormen de regels van bestemmingsplan ‘Buitengebied’ het 
uitgangspunt.

4. De maximale omvang van één compensatiekavel voor een enkele woning bedraagt 1.200 m².

In voorliggend geval worden compensatiekavels van maximaal 1.200 m2 gerealiseerd. In geval van de 
Stroothuizerweg 16 wordt het bestaande woonperceel met maximaal 1.200 m2 uitgebreid. 

5. Samenvoeging tot één grotere compensatiewoning is mogelijk als het recht bestaat op twee of drie 
bouwkavels, wanneer dit leidt tot goede ruimtelijke kwaliteit.

Niet van toepassing.

6. De compensatiekavel wordt op de slooplocatie of één van de slooplocaties gerealiseerd.

De compensatiekavels worden waar mogelijk op één van de slooplocatie gerealiseerd. Uitzondering hierop is de 
compensatiewoning aan de Stroothuizerweg 16. In eerste instantie is geprobeerd deze woning aan de 
Haarstraat 47 te situeren, maar dit was landschappelijk onwenselijk.

4.3.3.3  Conclusie

De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de uitgangspunten zoals gesteld in het rood voor rood beleid van de 
gemeente Dinkelland.

4.3.4  Casco-benadering in Noordoost-Twente

4.3.4.1  Algemeen

In het Ontwikkelingsperspectief voor het Nationale Landschap Noordoost-Twente hebben de hierbij betrokken 
partijen de ambitie uitgesproken om de tendens van schaalvergroting in de grondgebonden landbouw zodanig 
vorm te geven dat deze niet ten koste gaat van de kwaliteit van het landschap. Zowel gemeenten als provincie 
hadden behoefte aan een praktisch concept om in de dagelijkse praktijk invulling te geven aan deze ambitie. 
Voor het bereiken van deze ambitie is het, het meest wenselijk om de belangen van initiatiefnemers die 
elementen willen verwijderen te koppelen aan grondeigenaren die bereid zijn nieuwe elementen te plaatsen om 
zo het landschap te versterken. Alle individuele aanvragen zullen dan uiteindelijk moeten leiden tot een beter 
functionerend en herkenbaar landschap. Om dit te bereiken is de casco-benadering ontwikkeld. 

Met de casco-benadering beschikken de provincie Overijssel en de deelnemende gemeenten van 
Noordoost-Twente over een generieke methode om vorm te geven aan de doelen voor het Nationaal Landschap: 
behoud en ontwikkeling van het landschap inclusief al haar functies. In relatie tot het provinciaal beleid is de 
cascobenadering een middel om invulling te geven aan het fenomeen 'ruimtelijke kwaliteit' en uitvoering aan de 
kwaliteitsagenda van de Omgevingsvisie van de provincie Overijssel. 
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4.3.4.2  Casco-benadering in de praktijk

De landschapstypen van Noordoost-Twente vormen, samen met de ontwikkeling die deze landschappen hebben 
doorgemaakt (dynamiek), het uitgangspunt van de casco-benadering. Elk landschapstype heeft een eigen 
kenmerkende structuur van opgaande beplantingen. Deze structuur is het casco van het landschap. Het kan 
daarbij gaan om bomenrijen, houtwallen, houtsingels en (kleinere) bosjes. Het beleid is er op gericht om dit 
casco te versterken. Toepassing van de casco benadering leidt op termijn tot versterking van het 'kleinschalige 
groene karakter' van het landschap in totaliteit.

De regels van de casco-benadering gelden niet voor: 

Punt elementen (zoals poelen en solitaire bomen).
Lijn elementen (zoals stijlranden en zandwegen).
Beplanting binnen bouwblokken/bebouwde kom.
Boomgaarden.
Bos groter dan 0,5 hectare. 

Voor bovenstaande elementen en het beheer van casco elementen geldt het reguliere beleid van elke 
afzonderlijke gemeente. De basis voor initiatieven is de cascokaart. Hierop staan drie typen elementen 
weergegeven, zie de navolgende tabel.

Landschapstype Opmerking

Elementen die tot het casco behoren Mogen in principe niet verplaatst worden

Elementen die niet tot het casco behoren Mogen verplaatst worden, als aan de regels van de 
casco-benadering wordt voldaan

Te compenseren elementen Locaties waar de initiatiefnemer de elementen heen 
kan verplaatsen

Aan de hand van de casco-kaart wordt beoordeeld of het landschapselement tot het casco behoort of niet. Uit de 
beoordeling hiervan volgen drie mogelijke opties:

Regulier casco: het te verwijderen element is geen casco en de initiatiefnemer compenseert op een lijn uit 
de casco-kaart.
Afwijking van de compensatie: het te verwijderen element is geen casco, maar de initiatiefnemer wil 
compenseren op een andere plek dan aangegeven op de casco-kaart.
Afwijking van het casco: het te verwijderen element behoort tot het casco en het te compenseren element 
ligt of op de casco-kaart, zo niet dan is de een aanvraag een combinatie met situatie 2 (afwijking 
compensatie).

4.3.4.3  Toetsing van het initiatief aan de "Casco-benadering in Noordoost-Twente"

Binnen het plangebied worden geen groenstructuren verwijderd die onderdeel uitmaken van het Casco. 
Geconcludeerd wordt dat het initiatief in overeenstemming is met het Casco beleid.

4.3.5  Beeldkwaliteit

De Nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 2016 is in dit geval niet van toepassing, omdat voor rood 
voor rood-projecten een algemeen beeldkwaliteitsplan geldt. Toetsing op welstand vindt uiteindelijk plaats bij de 
aanvraag omgevingsvergunning voor de extra woningen. Voor de rood voor rood-woningen geldt het algemeen 
beeldkwaliteitplan rood voor rood zoals opgenomen in Bijlage 2. Op voorhand worden geen belemmeringen 
verwacht voor wat betreft de uitvoering van de plannen.

4.3.6  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling past binnen 
de gemeentelijke beleidskaders.
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Hoofdstuk 5  Milieu- en 
omgevingsaspecten

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid, voor beide 
percelen, beschreven. Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, 
geur, ecologie, archeologie & cultuurhistorie en besluit milieueffectrapportage.

5.1  Geluid

5.1.1  Wettelijk kader

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een 
omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een 
bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek 
moet uitwijzen of de wettelijke voorkeurswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, 
welke maatregelen nodig zijn om aan de voorkeurswaarde te voldoen. 

5.1.2  Situatie plangebieden

In voorliggend geval worden 5 geluidsgevoelige objecten mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt er een 
bedrijfswoning aan de Haarstraat 47 verplaatst. De woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van de 
Loosteresweg, Haarstraat, Wiekerstraat en Stroothuizerweg en Mekkelhorsterstraat. Kijkend naar het 
omliggende wegennet, wordt gesteld dat deze voornamelijk door bestemmingsverkeer gebruikt wordt en 
daarmee een lage verkeersintensiteit hebben. Er wordt dan ook verwacht dat de geluidsbelasting onder de 
voorkeurswaarde van 48 dB zal blijven. Een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai kan dan ook achterwege 
blijven.

De te realiseren woningen liggen niet nabij een spoorlijn of nabij een gezoneerd industrieterrein. 

5.1.3  Conclusie

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor het planvoornemen.

5.2  Bodemkwaliteit

5.2.1  Algemeen

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan of wijzigingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige 
bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen 
worden afgestemd. Om hierin inzicht te krijgen, dient doorgaans een bodemonderzoek te worden verricht 
conform de richtlijnen NEN 5740.

Kruse Groep bodemonderzoeken uitgevoerd ter plaatse van de deelgebieden Loosteresweg 5, Haarstraat 47 en 
Wiekerstraat 5. Het gaat om de volgende onderzoeken:

Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740 Loosteresweg 5 (Bijlage 3);
Rapport Verkennend Asbestonderzoek conform NEN 5707 Loosteresweg 5 (Bijlage 4);
Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740 en NEN 5707 Haarstraat 47 (Bijlage 5);
Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740 Wiekerstraat 5 (Bijlage 6).

In de komende subparagraaf worden de belangrijkste conclusies van de uitgevoerde onderzoeken uiteengezet. 
Voor het deelgebied Stroothuizerweg 16 is geen bodemonderzoek uitgevoerd, aangezien het realiseren van de 
woning in bestaande bebouwing plaatsvindt en er dus geen sprake is van bodemverstoringen.
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5.2.2  Situatie plangebieden

5.2.2.1  Verkennend bodemonderzoek Loosteresweg 5

Op basis van het in december 2016 uitgevoerde verkennende bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat:

bovengrondmengmonster 1 licht is verontreinigd met PAK;
bovengrondmengmonster 2 niet is verontreinigd;
de ondergrond niet is verontreinigd;
het grondwater licht is verontreinigd met barium.

Aangezien de lichte verontreinigingen in bovengrondmengmongster 1 en het grondwater de tussenwaarde niet 
overschrijden, is er geen reden om nader onderzoek uit te voeren.

5.2.2.2  Verkennend asbestonderzoek Loosteresweg 5

Op basis van het in december 2019 uitgevoerde verkennende asbestonderzoek wordt geconcludeerd dat de 
bovengrond niet asbesthoudend is en er dan ook geen reden is voor het uitvoeren van nader onderzoek.

5.2.2.3  Verkennend bodemonderzoek Haarstraat 47

Op basis van het in november 2019 uitgevoerde verkennende bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat:

bovengrondmengmonster 1 niet is verontreinigd;
bovengrondmengmoster 2 licht is verontreinigd met PCB;
de ondergrond niet is verontreinigd;
de bovengrond ter plaatse van de dieselolietank niet is verontreinigd met minerale olie;
het grondwater zeer licht is verontreinigd met barium;
het grondwater ter plaatse van de dieselolietank niet is verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten 
(BTEX) of naflatheen;
de bovengrond niet asbesthoudend is.

Aangezien de (zeer) lichte verontreinigingen de tussenwaarde niet overschrijden, is er geen reden nader 
onderzoek uit te voeren. 

5.2.2.4  Verkennend bodemonderzoek Wiekerstraat 5

Op basis van het in november 2019 uitgevoerde verkennende bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat:

de bovengrond licht is verontreinigd met PAK;
de ondergrond niet is verontreinigd;
het grondwater zeer licht is verontreinigd met barium en zink.

Aangezien de (zeer) lichte verontreinigingen de tussenwaarde niet overschrijden, is nader onderzoek niet 
benodigd. 

5.2.3  Conclusie

Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanherziening en de 
nieuwbouw van de woningen, aangezien de vastgestelde (zeer) lichte verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het toekomstige gebruik (wonen met tuin). 

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Beoordelingskader

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. 

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende 
luchtverontreinigende stoffen. Op grond van de Wet milieubeheer, gelet op artikel 5.16 lid 4 Wet Milieubeheer 
geldende de volgende regelingen: 

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen);
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5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende mate” 
is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
milieubeheer vindt niet plaats. 

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:

woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;
kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden.

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen.

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden van 
rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 50 
meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet milieubeheer nodig.

5.3.2  Situatie plangebied

In paragraaf 5.3.1.1 is een lijst met categorieën van gevallen beschreven, die niet in betekenende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Gelet op de aard en omvang van voorliggende ontwikkeling in vergelijking 
met voorgenoemde voorbeelden van categorieën, kan worden aangenomen dat voorliggende ontwikkeling 'niet 
in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 

Tevens wordt opgemerkt dat ten aanzien van de ontwikkeling geen sprake is van een gevoelige bestemming in 
het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen.

5.3.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van voorliggend bestemmingsplan.

5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi);
het Registratiebesluit externe veiligheid;
het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015);
het Vuurwerkbesluit.

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor 
ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in: 

het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);
de Regeling basisnet;
de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding is geregeld in het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
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(Bevb).

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te beperken. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden- en 
het groepsrisico.

5.4.2  Beoordeling

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond de plangebieden. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. 

In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart opgenomen. De deelgebieden zijn met de gekleurde stippen 
weergeven 

Afbeelding 5.1 Uitsneden Risicokaart Overijssel Bornsestraat 64 (Bron: Risicokaart Overijssel)

Uit de inventarisatie blijkt dat de deelgebieden:

zich niet bevinden binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen onder 
het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 
zich niet bevinden binnen een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;
niet liggen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen; 
niet liggen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ten aanzien van deelgebied Stroothuizerweg 16 wordt opgemerkt dat deze op circa 110 meter van een 
DPO-leiding (Defensie pijpleiding ontwikkeling) bevindt. Door deze leidingen wordt brandstof getransporteerd. 
Ten behoeve van de bepaling inzake externe veiligheid is op deze leiding de circulaire 'Bekendmaking van regels 
ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de k1, k2 en k3 categorie'. 
De DPO-leiding heeft een diameter van 8 inch en een druk van 80 bar. Op basis van tabel 4 uit de circulaire geldt 
een minimale afstand tot bebouwing van 5 meter en een toetsingsafstand van 27 meter bij nieuwe bebouwing. 
De te realiseren woning bevindt zich niet binnen de minimale en toetsafstand.

Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat de betreffende DPO-leiding geen belemmering vormt voor 
de voorgenomen ontwikkeling. Verder bevinden er zich geen risicobronnen nabij het plangebied.
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5.4.3  Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in overeenstemming is 
met wet- en regelgeving ter zake van externe veiligheid.

5.5  Milieuzonering

5.5.1  Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te 
handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we 
het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen 
enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat 
doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die 
onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. 
Milieuzonering heeft twee doelen: 

het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies; 
het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen. 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 
gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar 
SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft 
richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en 
daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. 
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van 
de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten 
tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de 
uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk 
is. 

5.5.2  Gebiedstypen

5.5.2.1  Algemeen

Volgens de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' dient eerst te worden beoordeeld of in de omgeving sprake 
is van een 'rustige woonwijk' of een 'gemengd gebied'. 

Een 'rustige woonwijk' is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige 
functies komen vrijwel niet voor en langs de randen is weinig verstoring van verkeer. In de VNG-uitgave wordt 
het buitengebied veelal gerekend tot het omgevingstype 'rustige woonwijk'. 

Een 'gemengd gebied' is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen 
andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met 
overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die 
direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan 
de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is 
voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk/rustig buitengebied

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m

3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m
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6 1.500 m 1.000 m

5.5.2.2  Loosteresweg 5

Het deelgebied Loosteresweg 5 ligt in een gebied waar nauwelijks sprake is van functiemenging. Het deelgebied 
wordt dan ook aangemerkt als gebiedstype 'rustige woonwijk'.

5.5.2.3  Haarstraat 47

Het deelgebied Haarstraat 47 ligt in een bebouwingscluster in het buitengebied met zowel agrarische als 
niet-agrarische bedrijvigheid, waardoor er sprake is van een matige functiemenging. Het deelgebied wordt dan 
ook aangemerkt als gebiedstype 'gemengd gebied', waardoor kleinere richtafstanden te rechtvaardigen zijn.

5.5.2.4  Wiekerstraat 5

Het deelgebied Wiekerstraat 5 ligt in een gebied waar nauwelijks sprake is van functiemenging. Het deelgebied 
wordt dan ook aangemerkt als gebiedstype 'rustige woonwijk'.

5.5.2.5  Stroothuizerweg 16

Het deelgebied Stroothuizerweg 16 ligt in een gebied waar nauwelijks sprake is van functiemenging. Het 
deelgebied wordt dan ook aangemerkt als gebiedstype 'rustige woonwijk'.

5.5.3  Beoordeling

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG-uitgave 
'Bedrijven en Milieuzonering' geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Hierbij spelen twee 
vragen een rol: 

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); 
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking). 

5.5.3.1  Externe werking

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
wanneer het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast of de realisatie van het 
plan leidt tot hinder of belemmeringen voor de bedrijven in de omgeving.

In voorliggend geval worden bedrijfswoningen tot burgerwoningen bestemd en worden er vijf 
compensatiewoningen gerealiseerd. De functie ‘wonen’ betreft geen milieubelastende activiteit voor de 
omgeving. Van enige vorm van aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden is dan ook geenszins 
sprake.

5.5.3.2  Interne werking

Algemeen

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. In voorliggend geval worden vijf compensatiewoningen gerealiseerd en wordt één 
woning verplaatst. De compensatiewoningen en te verplaatsen woning worden aangemerkt als nieuwe 
milieugevoelige functies. 

Loosteresweg 5

In de nabijheid van dit deelgebied bevindt zich enkel een grondgebonden agrarisch bedrijf. Het betreft het 
grondgebonden agrarische bedrijf aan de Everlostraat 23 op circa 170 meter van het deelgebied. In de 
handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' geldt voor grondgebonden agrarische bedrijven een richtafstand van 
100 meter voor het aspect geur. Bij veehouderijen zijn echter de wettelijk aan te houden afstanden of berekende 
geuremissiecontouren bepalend. Als het aspect geur buiten beschouwing gelaten wordt, geldt voor een 
grondgebonden agrarisch bedrijf een grootste richtafstand van 30 meter voor het aspect geluid. Het deelgebied 
ligt op (aanzienlijk) grotere afstand van het grondgebonden agrarische bedrijf, waardoor wordt verwacht dat er 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de compensatiewoningen. Omgekeerd 
worden omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden belemmerd als gevolg 
van de voorgenomen ontwikkeling. 

Haarstraat 47

In de nabijheid van het deelgebied bevinden zich verschillende milieubelastende functies. In onderstaande tabel 
zijn deze functies weergegeven. Daarnaast is in de tabel aangegeven tot welke milieucategorie de functies 
behoren, welke richtafstand |(met uitzondering van het aspect geur) geldt en wat de daadwerkelijke afstand tot 
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de compensatiewoning en te verplaatsen woning is.

Adres Functie Grootste richtafstand 
o.b.v. gebiedstype 
'gemengd gebied' 
(aspect)

Afstand tot 
dichtstbijzijnde woning

Haarstraat 41 Fokken en houden van 
varkens

30 m (geluid) 110 m

Haarstraat 43 Sierteelt en/of 
boomkwekerij

10 m (geluid) 63 m

Haarstraat 45 Aannemersbedrijf 30 m (geluid) 35 m

Haarstraat 47a Akkerbouwbedrijf 10 m (geluid) 30 m

Haarstraat 49 Niet grondgebonden 
agrarisch bedrijf

30 m (geluid) 60 m

Haarstraat 51 Grondgebonden agrarisch 
bedrijf

10 m (geluid) 125 m

* met uitzondering van het aspect geur

Voor alle omliggende functies wordt aan de richtafstand voldaan. Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de 
nieuw te realiseren en te verplaatsen woningen sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wat 
betreft het aspect milieuzoneringen dat de omliggende bedrijvigheid niet verder in haar bedrijfsvoering en 
ontwikkelingsmogelijkheden wordt belemmerd.

Wiekerstraat 5

In de nabijheid van het deelgebied bevinden zich twee agrarische bedrijven. Het gaat om het grondgebonden 
agrarische bedrijf aan de Rikhofsweg 1 en het niet grondgebonden agrarische bedrijf aan de Ensmanweg op 
respectievelijk circa 150 meter en 225 meter van de gewenste compensatiewoning. 

Als het aspect geur buiten beschouwing wordt gelaten, geldt voor een grondgebonden agrarisch bedrijf een 
grootste richtafstand van 30 meter. Voor een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf geldt een grootste 
richtafstand van 50 meter. Het deelgebied ligt op (aanzienlijk) grotere afstand van de nabijgelegen agrarische 
bedrijven. Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de nieuw te realiseren en te verplaatsen woningen sprake is 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat de omliggende bedrijvigheid niet verder in haar 
bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden wordt belemmerd.

Stroothuizerweg 16

In de nabijheid van het deelgebied bevinden zich drie agrarisch bedrijven. Het betreft de grondgebonden 
agrarische bedrijven aan de Stroothuizerweg 9 en Stroothuizerweg 18 en het gemengde agrarische bedrijf aan 
de Berghum 5. De grondgebonden agrarische bedrijven aan de Stroothuizerweg 9 en 18 bevinden zich op 
respectievelijk 200 meter en 120 meter van de compensatiewoning. Het gemengde agrarische bedrijf aan de 
Berghum 5 bevindt zich op circa 200 meter van de compensatiewoning. 

Als het aspect geur buiten beschouwing wordt gelaten, geldt voor een grondgebonden agrarisch bedrijf een 
grootste richtafstand van 30 meter. Voor een gemengd agrarisch bedrijf geldt een grootste richtafstand van 50 
meter. Het deelgebied ligt op (aanzienlijk) grotere afstand van de nabijgelegen agrarische bedrijven. 
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de nieuw te realiseren woning sprake is van een aanvaardbaar woon- 
en leefklimaat en dat de omliggende bedrijvigheid niet verder in haar bedrijfsvoering en 
ontwikkelingsmogelijkheden wordt belemmerd.

5.5.4  Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmeringen voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 

5.6  Geur

5.6.1  Wet geurhinder en veehouderij & Activiteitenbesluit

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader voor vergunningsplichtige veehouderijen, als 
het gaat om geurhinder. Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven is het beoordelingskader voor geurhinder 
opgenomen in het Activiteitenbesluit. 

De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor diercategorieën 
waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld, wordt deze waarde uitgedrukt in een ten hoogste toegestane 
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geurbelasting op een geurgevoelig object. 

Voor de andere diercategorieën is die waarde een wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden 
aangehouden. Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat, 
binnen een concentratiegebied, de geurbelasting op geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer 
dan 3 odeur units per kubieke meter lucht mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom 
mag deze niet meer bedragen dan 14 odeur units per kubieke meter lucht.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien en paarden) en een geurgevoelig object de volgende 
afstanden aangehouden te worden:

ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en
ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op en 
komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv. 

De Wgv bevat een regeling (art. 14, lid 2 en 3) voor ondermeer voormalige bedrijfswoningen en 
compensatiewoningen in het kader van Rood voor rood. Het tweede lid van artikel 14 luidt: 

Voor de toepassing van de artikelen 3, 4 en 6 bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een woning die op 
of na 19 maart 2000 is gebouwd: 

op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij; 
in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en; 
in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij; 

ten minste 100 meter indien de woning binnen de bebouwde kom is gelegen en ten minste 50 meter indien de 
woning buiten de bebouwde kom is gelegen. 

Voor meldingsplichtige veehouderijbedrijven gelden tevens vaste afstandseisen. Deze eisen zijn gebaseerd op en 
komen overeen met de vaste afstanden zoals opgenomen in de Wgv.

5.6.2  Situatie plangebied

Voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het toevoegen van een nieuwe geurgevoelige functies. Het gaat om de te 
realiseren compensatiewoningen en de te verplaatsen woning.

5.6.2.1  Loosteresweg 5

Nabij het deelgebied bevindt zich één grondgebonden agrarisch bedrijf aan de Everlostraat 23. Het agrarische 
bedrijf ligt op circa 170 meter van het deelgebied. Hiermee wordt ruim aan de vaste afstand van 50 meter 
voldaan. Er is daarmee sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren 
woningen. Omgekeerd wordt het agrarische bedrijf niet in haar bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden 
beperkt. 

5.6.2.2  Haarstraat 47

Nabij het deelgebied bevinden zich een drietal veehouderijen. Het gaat om de Haarstraat 41, 49 en 51. Zoals uit 
5.5.3.2 blijkt, bevinden deze veehouderijen zich op meer dan 50 meter van de compensatiewoning en de te 
verplaatsen woning. Er wordt dan ook aan de minimale afstand van 50 meter voldaan. Omliggende agrarische 
bedrijven worden daarmee niet in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 

Ten aanzien van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt opgemerkt dat enkel 
ter plaatse van de veehouderij aan de Haarstraat 49 sprake is van het houden van dieren waar een geurnorm is 
vastgesteld. Het betreft echter een beperkt aantal dieren (28 vleesstieren en twee stuks vrouwelijk jongvee), dat 
de vaste afstandscontour van 50 meter maatgevend is in de bepaling van het woon- en leefklimaat. Aangezien 
de woningen op grotere afstand dan 50 meter van het bouwvlak van de Haarstraat 49 komen te liggen, wordt 
geconcludeerd dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit geldt ook ten aanzien van de 
omliggende grondgebonden veehouderijen. 

5.6.2.3  Wiekerstraat 5

Nabij het deelgebied bevindt zich een grondgebonden agrarisch bedrijf aan de Rikhofsweg 1 en een niet 
grondgebonden agrarisch bedrijf aan de Ensmanweg 4. Deze agrarische bedrijven liggen respectievelijk op circa 
150 meter en 225 meter van het deelgebied. Hiermee wordt ruim aan de vaste afstand van 50 meter voldaan. Er 
is daarmee sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woning. 
Omgekeerd worden de agrarische bedrijven niet in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 
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5.6.2.4  Stroothuizerweg 16

Nabij het deelgebied bevinden zich twee grondgebonden agrarische bedrijven aan de Stroothuizerweg 9 en 
Stroothuizerweg 18 en een gemengd agrarisch bedrijf aan de Berghum 5. De grondgebonden agrarische 
bedrijven aan de Stroothuizerweg 9 en 18 bevinden zich op respectievelijk 200 meter en 120 meter van de 
compensatiewoning. Het gemengde agrarische bedrijf aan de Berghum 5 bevindt zich op circa 200 meter van de 
compensatiewoning. 

Hiermee wordt ruim aan de vaste afstand van 50 meter voldaan. Er is daarmee sprake van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat ter plaatse van de te realiseren woning. Omgekeerd worden de agrarische bedrijven niet in 
de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden beperkt. 

5.6.3  Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.7  Ecologie

5.7.1  Algemeen

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten.

5.7.2  Gebiedsbescherming

5.7.2.1  Natura 2000-gebieden

Nederland heeft de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de Wet natuurbescherming verankerd. 
Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die 
gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. 

Het plangebied ligt niet binnen een Natura 2000-gebied. In de onderstaande tabel is de afstand van de 
deelgebieden tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied weergegeven. 

Deelgebied Dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebied

Afstand tot dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied

Loosteresweg 5 Achter de Voort, Agelerbroek & 
Voltherbroek

2 kilometer

Haarstraat 47 Lemselermaten 1,2 kilometer

Wiekerstraat 5 Achter de Voort, Agelerbroek & 
Voltherbroek

920 meter

Stroothuizerweg 16 Dinkelland 1,2 kilometer

Gelet op de kleinschaligheid van de ontwikkeling en de afstand tot Natura 2000-gebieden wordt gesteld dat er als 
gevolg van de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling geen sprake is van (significant) negatieve effecten 
op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Door het beëindigen van de varkenshouderij aan 
de Haarstraat 47 is er mogelijk zelfs sprake van een afname van de stikstofdepostie op Natura 2000-gebieden.

5.7.2.2  Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid (NNN). Het NNN is in 
provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In 
principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied 
aantasten.

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. In onderstaande tabel is de 
afstand van de deelgebieden tot NNN-gebieden weergegeven. 

Deelgebied Afstand tot dichtstbijzijnde NNN-gebied

Loosteresweg 5 20 meter

Haarstraat 47 600 meter

Wiekerstraat 5 20 meter
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Stroothuizerweg 16 1,2 kilometer

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen negatief effect 
op gebieden buiten het plangebied heeft. De voorgenomen activiteit heeft daarom geen negatief effect op de 
kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN.

5.7.3  Soortenbescherming

5.7.3.1  Algemeen

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals het 
beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te 
worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden.

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel een quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd voor 
deelgebied Loosteresweg 5 (zie Bijlage 7) en voor de deelgebieden Haarstraat 47 en Wiekerstraat 5 (zie Bijlage 
8). In de komende subparagraaf worden de belangrijkste conclusies van deze onderzoeken uiteengezet. 
Deelgebied Stroothuizerweg 16 is niet onderzocht, aangezien hier geen fysieke ingrepen worden gepleegd die 
een negatief effect op de aanwezige natuurwaarden kunnen hebben. 

5.7.3.2  Situatie plangebied

Loosteresweg 5

Het deelgebied behoort tot het functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, vleermuis- en 
grondgebonden zoogdiersoorten. In hoofdzaak benutten algemene- en weinig kritische amfibieën- en 
grondgebonden zoogdiersoorten de deelgebieden als functioneel leefgebied en benutten sommige vogelsoorten 
de bebouwing als nestplaats. Vleermuizen benutten de deelgebieden als foerageergebied, maar bezetten er 
geen vaste verblijfplaats. De amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten benutten het plangebied mogelijk 
als foerageergebied, terwijl sommige muizensoorten de deelgebieden ook benutten als voortplantingslocatie.

De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties in het kader van de Wnb voor deze soorten. Er 
hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden. Van de in de deelgebieden nestelende vogelsoorten zijn alleen de bezette nesten 
beschermd. Niet de oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van 
vogelnesten, zoals het slopen van bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 
worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is september-februari. De te slopen 
gebouwen in de drie deelgebieden worden als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. De 
gebouwen beschikken niet over een holle spouw en andere potentiële verblijfplaatsen ontbreken. Vleermuizen 
benutten de buitenruimte in de deelgebieden als foerageergebied, maar deze functie wordt door uitvoering van 
de voorgenomen activiteit niet aangetast. 

Haarstraat 47 en Wiekerstaat 5

De deelgebieden behoren vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied al 
foerageergebied en mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en/of 
voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieën er een (winter)rustplaats en nestelen er vogels. 

In de deelgebieden nestelen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het oude nest 
of de nestplaats. In deelgebied Haarstraat 47 nestelen huiszwaluwen aan de gevel van een stal. De nestplaats 
van een huiszwaluw is jaarrond beschermd. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of 
vernield worden. Werkzaamheden die leiden tot het beschadigen of vernielen van vogelnesten dienen buiten de 
voortplantingsperiode uitgevoerd te worden. Om de schuur, waaraan de huiszwaluwen nesten, te mogen slopen 
is een ontheffing vereist. Gelet op de aanwezigheid van een geschikte schuur naast de huidige nestplaats, is er 
geen aanleiding te veronderstellen dat de ontheffing niet verleend zal worden. De kolonie kan zich immers 
handhaven op het erf, mits ze verkassen naar een andere schuur. Gelet op de bouwstijl, lijkt deze geschikt om 
benut te worden als nestplaats door de huiszwaluwen. 

Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie in de deelgebieden bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. De functie van de deelgebieden als 
foerageergebied is voor de in de deelgebieden voorkomende amfibieën-, vogel- en grondgebonden 
zoogdiersoorten niet beschermd. De (beperkte) functie van de deelgebieden als foerageergebied voor 
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vleermuizen wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.

5.7.4  Conclusie

Er wordt een activiteitenplan opgesteld ten behoeve van de ontheffingsaanvraag voor de sloop van de schuur 
aan de Haarstraat 47. Indien bezette nesten beschermd worden, zijn verder geen negatieve effecten op 
beschermde soorten te verwachten. Er worden daarnaast geen negatieve effecten op de NNN en Natura 
2000-gebieden verwacht. Het aspect ecologie vormt daarmee geen belemmering voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 

5.8  Archeologie & cultuurhistorie

5.8.1  Archeologie

5.8.1.1  Algemeen

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in 
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.

5.8.1.2  Beoordeling

Loosteresweg 5

Het deelgebied ligt in een gebied met middelmatige archeologische verwachting op basis van de Archeologische 
verwachtings- en advieskaart van de gemeente Dinkelland, waardoor gebieden kleiner dan 5.000 m2 vrijgesteld 
zijn van onderzoek. De voor dit deelgebied benodigde bodemingrepen blijven ruim onder deze oppervlakte.

Haarstraat 47

Het deelgebied ligt in een gebied met hoge archeologische verwachting op basis van de Archeologische 
verwachtings- en advieskaart van de gemeente Dinkelland, waardoor gebieden kleiner dan 2.500 m2 vrijgesteld 
zijn van onderzoek. De voor dit deelgebied benodigde bodemingrepen blijven ruim onder deze oppervlakte.

Wiekerstraat 5

Het deelgebied ligt in een gebied met hoge en middelmatige archeologische verwachting op basis van de 
Archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente Dinkelland, waardoor gebieden kleiner dan 
respectievelijk 2.500 m2 en 5.000 m2 vrijgesteld zijn van onderzoek. De voor dit plan benodigde bodemingrepen 
blijven ruim onder deze oppervlakte.

Stroothuizerweg 16

Het deelgebied ligt in een gebied met hoge archeologische verwachting op basis van de Archeologische 
verwachtings- en advieskaart van de gemeente Dinkelland, waardoor gebieden kleiner dan 2.500 m2 vrijgesteld 
zijn van onderzoek. De voor dit deelgebied benodigde bodemingrepen blijven ruim onder deze oppervlakte.

5.8.2  Cultuurhistorie

5.8.2.1  Algemeen

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die cultuurhistorisch 
van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap. Vaak is 
er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.

5.8.2.2  Beoordeling

Er bevinden zich in het plangebied zelf geen rijks- dan wel gemeentelijke monumenten of bijzondere 
cultuurhistorische waarden. In de directe nabijheid van de plangebieden is er eveneens geen sprake van 
bijzondere cultuurhistorische waarden. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt 
voor dit plan.

 bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp  

     49



5.8.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt dat geen archeologisch onderzoek benodigd is en geen sprake is van negatieve effecten op 
de cultuurhistorische waarden.

5.9  Besluit milieueffectrapportage

5.9.1  Kader

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen:

Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan); 

Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is.

Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3); 
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van dit 
besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4); 
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de 
bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze gevallen 
voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is afhankelijk van 
de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit eerst één of 
meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 'kaderstellend voor' 
en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of gedeeltelijk als 
eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit.

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de activiteit 
onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu geldende regeling 
moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.

5.9.2  Situatie projectgebied

5.9.2.1  Artikel 2.8 lid 1 van de Wet natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op minimaal 900 meter afstand van het plangebied. In paragraaf 
5.7.2.1 is, gezien de afstand tot het dichtsbijzijnde Natura 2000-gebied, de aard en omvang van de ontwikkeling 
op de betreffende locatie en de invulling van het tussenliggende gebied met infrastructuur en bebouwing 
(barrièrewerking), geconcludeerd dat er ten aanzien van het plangebied geen sprake is van significante 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

Een passende beoordeling op basis van artikel 2.8 lid 1 van de Wet natuurbescherming is in het kader van dit 
bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. Daarom is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 
7.2a van de Wet milieubeheer.

5.9.2.2  Drempelwaarden Besluit m.e.r.

Voorliggend bestemmingsplan wordt aangemerkt als een 'besluit' als bedoeld in het Besluit m.e.r.. Dit betekent 
dat dit bestemmingsplan m.e.r.-(beoordelings)plichtig is indien activiteiten mogelijk worden gemaakt die 
genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de daarin opgenomen drempelwaarden 
overschrijden.

Woningbouw wordt in de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage aangemerkt als de aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject. De m.e.r.- plicht geldt bij projceten van een oppervlakte van 
100 hectare of meer, een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlakte 
van 200.000 m2 of meer.

De genoemde maximum oppervlakken gelden als drempelwaarden. Het ruimtebeslag van de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling ligt ruim beneden de drempelwaarde. Voorliggend bestemmingsplan is 
dan ook niet m.e.r.-beoordelingsplichtig. In de nota van toelichting op het Besluit mer wordt het begrip 'stedelijk 
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ontwikkelingsproject' geduid. Een stedelijk ontwikkelingsproject wordt als volgt omschreven:

“Bij een stedelijk ontwikkelingsproject kan het gaan om bouwprojecten als woningen, parkeerterreinen, 
bioscopen, theaters, sportcentra, kantoorgebouwen en dergelijke of een combinatie daarvan. Er kan overigens 
geen misverstand over bestaan dat ook «dorpen» hieronder vallen. Wat «stedelijke ontwikkeling» inhoudt kan 
van regio tot regio verschillen. Van belang hierbij is of er per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het 
milieu kunnen zijn. Indien bijvoorbeeld een woonwijk wordt afgebroken en er komt een nieuwe voor in de plaats, 
zal dit in de regel per saldo geen of weinig milieugevolgen hebben. Bij een uitbreiding zal er eerder sprake 
kunnen zijn van aanzienlijke gevolgen.”

Uit voorgaande volgt dat de bouw van vijf woningen in algemene zin niet te kwalificeren is als stedelijk 
ontwikkelingsproject in de zin van het Besluit m.e.r. In voorliggend geval is er sprake van de sloop van een 
aanzienlijke hoeveelheid bebouwing en het realiseren van vijf woningen op bestaande erven. De voorgenomen 
ontwikkeling kan dan ook niet worden aangeduid als stedelijke ontwikkeling. Daarnaast blijkt uit Hoofdstuk 5 en 
Hoofdstuk 6 dat dit bestemmingsplan geen belangrijk nadelige milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen 
van een m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. Het Besluit m.e.r. is dan ook niet van toepassing. Het opstellen 
van een aanmeldnotitie m.e.r. is dan ook niet benodigd. 

5.9.3  Conclusie

Er zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten als gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 6  Wateraspecten

6.1  Vigerend beleid

6.1.1  Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om in 
alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water 
omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder 
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op 
(deel)stroomgebied plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en 
maatregelen beschreven voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Met name de ecologische ambities 
worden op het niveau van de deelstroomgebieden bepaald.

6.1.2  Rijksbeleid

Het Rijksbeleid op het gebied van waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten zich 
op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele waterafhankelijke 
thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De doorwerking van de 
beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009).

6.1.3  Provinciaal beleid

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied.

6.1.4  Waterschap Vechtstromen

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en 
Veluwe, Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water 
hebben deze waterschappen een Waterbeheerplan opgesteld. 

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

In het Waterbeheerplan is aangegeven hoe het waterschap zijn taken de komende jaren (2016 tot 2021) wil 
uitvoeren. In het plan zijn doelen en maatregelen gesteld voor de thema's waterveiligheid, voldoende water, 
schoon water en het zuiveren van afvalwater. Deze zijn gericht op:

voorkomen of beperken van overstromingen, wateroverlast en droogte;
beschermen en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater en het zorgen voor een 
goed functionerend regionaal watersysteem;
het effectief en efficiënt behandelen van afvalwater in de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

6.2  Waterparagraaf

6.2.1  Algemeen

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is 
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
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waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

6.2.2  Watertoetsprocedure

Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets 
(http://www.dewatertoets.nl). De watertoets is voor alle afzonderlijke deelgebieden uitgevoerd. De 
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de zogenoemde 'korte procedure' van de watertoets van 
toepassing is. De standaard waterparagrafen behorende bij de korte procedure is opgenomen in Bijlage 9 bij 
deze toelichting. De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen 
geeft een positief wateradvies.
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Hoofdstuk 7  Juridische aspecten en 
planverantwoording

7.1  Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. De informatie uit deze hoofdstukken is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het 
juridische deel van het bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan 
op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op 
de verbeelding en in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is 
toegestaan en waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is.

7.2  Opzet van de regels

7.2.1  Algemeen

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen om 
ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 2010. 
In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP zijn 
ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten 
normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012.

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden 
bekeken. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

1. Inleidende regels; 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels; 
4. Overgangs- en slotregels.

7.2.2  Inleidende regels

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten: 

Begrippen (Artikel 1) 

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een eenduidige 
interpretatie van deze begrippen vastgelegd. 

Wijze van meten (Artikel 2) 

Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen betreffende de 
maatvoering begrepen moeten worden.

7.2.3  Bestemmingsregels

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.: 

Bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan; 
Bouwregels: in de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels 
geregeld (bebouwingshoogte, bebouwingspercentage, etc.); 
Afwijken van de bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 
bouwregels.
Specifieke gebruiksregels: in dit artikel is het strijdig gebruik geregeld en de voorwaardelijke verplichting 
opgenomen; 
Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 
gebruiksmogelijkheden;
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Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden: 
omgevingsvergunningenstelsel;
Wijzigingsbevoegdheden: onder welke voorwaarden mag de bestemming worden gewijzigd.

In paragraaf 7.3 worden de bestemmingen nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom 
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen.

7.2.4  Algemene regels

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit: 

Anti-dubbeltelregel (Artikel 8)

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze verdichting kan 
zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer betrokken wordt bij de 
berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

Algemene bouwregels (Artikel 9)

Deze regel is opgenomen om ten aanzien van geluidsgevoelige objecten een bepaalde afstand tot wegen te 
garanderen. 

Algemene gebruiksregels (Artikel 10) 

In dit artikel worden de algemene gebruiksregels beschreven. Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik 
uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de bestemming. Dit brengt met zich mee dat de 
bestemmingsomschrijving van de te onderscheiden bestemming helder en duidelijk moet zijn. 

Algemene afwijkingsregels (Artikel 11)

In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken. 

Algemene wijzigingsregels (Artikel 12)

In dit artikel worden de algemene wijzigingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om onderdelen 
van het bestemmingsplan te wijzigen. 

Overige regels (Artikel 13)

In dit artikel worden de overige regels beschreven. Deze regels gaan in op de mogelijkheid tot het stellen van 
nadere eisen en de geldende parkeerregels.

7.2.5  Overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregels 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 

7.3  Verantwoording van de regels
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies waar 
worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden. 

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden 
binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische toetsingskader dat bindend is voor de 
burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie voor het plangebied is. In deze 
paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.

'Agrarisch - 2' (Artikel 3)

Het deelgebied Haarstraat 47 is deels bestemd als 'Agrarisch - 2', namelijk daar waar het akkerbouwbedrijf 
behouden blijft en daar waar geen bebouwing staat of wordt gerealiseerd. De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen 
gronden zijn onder andere bestemd voor een akkerbouwbedrijf, het agrarisch gebruik en het behoud, het herstel 
en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en cultuurhistorische waarden. Ook 
zijn hier onder andere wegen en paden toegestaan, evenals daarbijbehorende gebouwen en overkappingen, 
bedrijfswoningen en bouwwerken, geen gebouw zijnde.

Gebouwen, overkappingen en bedrijfswoningen mogen enkel ter plaatse van een bouwvlak worden gebouwd. Er 
zijn onder meer regels gesteld aan de bouw- en goothoogte, dakhelling en oppervlakte. 

'Verkeer' (Artikel 4)
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De verkeersbestemming in deelgebied Loosteresweg 5 is uit het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2010" 
overgenomen. De gronden zijn onder meer bestemd voor (onsluitings)wegen, paden, parkeervoorzieningen en 
de daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

'Wonen' (Artikel 5)

Er is een woonbestemming toegekend aan de te realiseren compensatiewoning en de te verplaatsen woning aan 
de Haarstraat 47. Daarnaast is de woonbestemming aan de Stroothuizerweg 16 uitgebreid, zodat hier ruimte is 
voor het realiseren van een bijgebouw. In de deelgebieden Loosteresweg 5, Wiekerstraat 5 en Stroothuizerweg 
16 zijn de bouwmogelijkheden in de woonbestemmingen daarnaast aangepast, zodat hier compensatiewoningen 
gerealiseerd kunnen worden.

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteit en de daarbijbehorende tuinen, erven en terreinen en bouwwerken geen 
gebouwen zijnde.

Per bestemmingsvlak mag ten hoogste één woning worden gebouwd, dan wel het op de verbeelding 
aangegeven aantal. De inhoud van een woning mag ten hoogste 750 m³ bedragen, tenzij de bestaande inhoud 
van een woning meer bedraagt dan 750 m³, in welk geval de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw 
ten hoogste de bestaande inhoud mag bedragen.

De gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw 
mag ten hoogste 100 m² bedragen, tenzij anders op de verbeelding aangegeven. In dat geval mag de 
gezamenlijke oppervlakte ten hoogste de op de verbeelding aangegeven oppervlakte bedragen.

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte van erf- en 
terreinafscheidingen ten hoogste 1,00 m mag bedragen, tenzij het gaat om erf- en terreinafscheidingen achter 
de voorgevel van het hoofdgebouw. Dan mag de hoogte ten hoogste 2,00 m mag bedragen. De hoogte van 
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 5,00 m bedragen.

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van nieuwe bouwwerken zonder de sloop van de in Bijlage 3 aangeduide bouwwerken en zonder het 
treffen en instandhouden van de in Bijlage 2, Bijlage 4 en Bijlage 5 opgenomen landschapsmaatregelen, teneinde 
te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

'Waarde - Essen' (Artikel 6)

De voor Waarde - Essen aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle essen 
en steilranden met daarbijbehorende beplanting.

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijde, met uitzondering van gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen binnen de bouwvlakken van agrarische bouwpercelen, geldt dat 
een op grond van de andere daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw of bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, of uitbreiding of vergroting daarvan, mag slechts worden gebouwd. c.q. worden toegestaan, 
indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische en cultuurhistorische waarden van de 
gronden.

'Waarde - Landschap' (Artikel 7)

De voor 'Waarde - Landschap' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van waardevolle 
landschapselementen. 

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden 
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, behalve voor zover bestaand, worden gebouwd.
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Hoofdstuk 8  Economische 
uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk 
dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels 
niet noodzakelijk is. 

In het voorliggende geval wordt een overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemers en de gemeente Dinkelland. 
Hierin wordt onder meer opgenomen dat het risico van planschade bij de initiatiefnemers ligt zodat het 
kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een 
exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Hoofdstuk 9  Vooroverleg en 
zienswijzen

9.1  Vooroverleg
Op grond van artikel 3.1.1 Bro is vooroverleg vereist met het waterschap en met de diensten van de provincie en 
Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 
welke in het plan in het geding zijn.

9.1.1  Het Rijk

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat de gewenste ontwikkeling geen nationale belangen schaadt. 
Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

9.1.2  Provincie Overijssel

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 heeft de provincie de mogelijkheid om plannen aan te wijzen waarvoor geen 
vooroverleg is vereist. De provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een zogenoemde 
'Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen' opgesteld. Hierin is opgenomen dat indien de gemeente over 
een eigen kwaliteitskader beschikt dat in lijn is met het Werkboek KGO en de Omgevingsvisie er geen 
vooroverleg gevoerd hoeft te worden.

De provincie Overijssel biedt gemeenten de gelegenheid om een eigen beleidsinvulling te gegeven aan het 
KGO-beleid. De beleidsnota "Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015" is een afgeleide van de Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving (artikel 2.1.6) en valt zodoende onder de reikwijdte van deze regelgeving. De in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt op basis van de gemeentelijke Rood voor Rood 
regeling. Voorliggende ontwikkeling is passend binnen het gemeentelijke kwaliteitskader. Voor het overige 
worden geen provinciale belangen geraakt. Provinciaal vooroverleg is niet noodzakelijk.

9.1.3  Waterschap Vechtstromen

In het kader van de watertoets heeft er een digitale watertoets plaatsgevonden via de website 
www.dewatertoets.nl. De uitkomsten van deze watertoets hebben geleid tot de 'korte procedure'. Het 
waterschap geeft een positief wateradvies. De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er 
nader overleg met het waterschap moet worden gevoerd. 

9.2  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 29 mei 2020 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode is er één zienswijze ingediend die tot een wijziging in het plan heeft geleid. Bijlage 4 
van de planregels is hierbij aangepast. Voor een verdere toelichting wordt naar de als Bijlage 10 opgenomen 
reactienota verwezen.

Het bestemmingsplan wordt gewijzigd vastgesteld.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Ruimtelijk kwaliteitsplan
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Figuur 1. Plangebied - context

1.1. Aanleiding en opdracht

Door Kroezen bedrijfsadvies & Ontwikkeling B.V. zijn wij gevraagd om voor 
diverse locaties in Rossum en Denekamp een ruimtelijk kwaliteitsplan op 
te stellen aangezien zij deel nemen aan de Rood voor Rood regeling van de 
gemeente Dinkelland. 

De Rood voor Rood regeling van de gemeente Dinkelland
Voor de sloop van landschapsontsierende gebouwen op het erf is het mo-
gelijk dat de eigenaar een nieuwe woning mag bouwen op het erf. In ruil 
voor de sloop van minimaal 850 m² aan schuren mag bij voorkeur op de 
voormalige erfkavel een woning herbouwen met een inhoud van maximaal 
750 m³ en een bijschuur met een oppervlak van 100 m². De gemeente Din-
kelland heeft in het najaar van 2015 een gewijzigd Rood-voor-rood beleid 
vastgesteld.
Het doel van Rood-voor-rood is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 
van het landelijk gebied. 

1. Inleiding Met de sloop van 4.335 m2 landschapsontsierende bebouwing worden er 
5 compensatiewoningen verkregen. De compensatiekavels worden waar 
mogelijk gerealiseerd op de slooplocaties. 

Voor de erven aan de Haarstraat, Wiekerstraat en Loosteresweg zijn land-
schappelijke inpassingen opgesteld waarbij de erven inclusief de compen-
satiewoningen landschappelijk worden ingepast.
Voor het erf aan de Stroothuizerweg 16a is geen landschappelijke inpassing 
opgesteld.  
Onderling worden de sloopmeters uitgewisseld om aan de voorwaarden 
van de Rood voor Rood regeling te voldoen. De opgestelde landschaps-
ontwerpen voor de locaties - inclusief positionering van de woningen en 
bijgebouwen - zijn afgestemd met het Kwaliteitsteam van de gemeente 
Dinkelland. 

In dit rapport is de toepassing van Rood-voor-rood met gesloten beurs uit-
gewerkt voor de erven; Haarstraat 47, Wiekerstraat 5, Loosteresweg 5 uit  
Rossum en de Stroothuizerweg 16a te Denekamp. 

Stroothuizerweg 16aWiekerstraat 5

Haarstraat 47

Loosteresweg 5
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Figuur 2 De te slopen landschapsontsierende gebouwen - Loosteresweg 5 Rossum Figuur 3 Foto van de te slopen opstallen 
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2. Locatiebeschrijving
2.1  Loosteresweg 5 - Rossum

Aan de Loosteresweg 5 is een voormalig agrarisch erf aanwezig. De agra-
rische bedrijfsactiviteiten zijn al enige tijd beëindigd. De voormalige agra-
rische bedrijfsbebouwing heeft geen vervolgfunctie, waardoor niet langer 
in het onderhoud van de bebouwing geïnvesteerd wordt en verpaupering 
op de loer ligt. Initiatiefnemer gaat de landschapsontsierende bedrijfsbe-
bouwing - bestaande uit vijf voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, een 
woonboerderij en een bijgebouw - slopen. In totaal wordt circa 1.110 m2 
aan landschapsontsierende bebouwing gesloopt. De woonboerderij, bijge-
bouw en de naast de woning gelegen schuur blijven behouden. Ter com-
pensatie van de sloop van de agrarische bedrijfsbebouwing aan de Looste-
resweg 5 zal het recht op één compensatiewoning ontstaan. 
Door 600 m2 aan sloopmeters van de Haarstraat 47 over te hevelen, ont-
staat het recht op een tweede compensatiewoning met bijgebouw. Sa-
menhangend hiermee wordt het geheel landschappelijk ingepast. Voor een 
overzicht van de te slopen bebouwing wordt verwezen naar figuur 2. 
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2.2 Haarstraat 47 - Rossum

Aan de Haarstraat 47 bevindt zich een agrarisch erf met opstallen die ge-
bruikt worden ten behoeve van een gemengd agrarisch bedrijf. Het voorne-
men bestaat de niet-grondgebonden tak te beëindigen en enkel de 
akkerbouwtak (Haarstraat 47A) voort te zetten. Voor de locatie Haarstraat 
47A dient de huidige agrarische bestemming dan ook behouden te blijven. 
Aangezien de niet-grondgebonden activiteiten beëindigd gaan worden, zal 
in de toekomst niet meer in de bij deze activiteiten behorende opstallen 
worden geïnvesteerd. Hierdoor bestaat er een reële kans op verpaupering.

Initiatiefnemer is voornemens de bij het niet grondgebonden agrarisch be-
drijf horende bebouwing te slopen en gebruik te maken van de regeling 
‘Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015’. 
Op het erf bevinden zich zes agrarische opstallen en twee bedrijfswoningen. 
Er worden 5 opstallen gesloopt waarbij één bedrijfswoning op de huidige 
locatie blijft staan. De andere bestaande bedrijfswoning wordt verplaatst. 
Het totale oppervlak van de vijf te slopen opstallen bedraagt circa 2560 m2. 
Op het perceel wordt één compensatiewoning gerealiseerd en de tweede 
compensatiewoning wordt gerealiseerd op het perceel aan de Stroothui-
zerweg 16a in Denekamp. Daarnaast worden er 600 m2 aan sloopmeters 
overgeheveld naar de Loosteresweg 5 en 200 m2 aan sloopmeters naar 

Figuur 4 De te slopen landschapsontsierende gebouwen - Haarstraat 47 Rossum Figuur 5 Foto van de te slopen opstallen

de Wiekerstraat 5 in Rossum. Samenhangend hiermee wordt het geheel 
landschappelijk ingepast. Voor een overzicht van de te slopen en behouden 
bebouwing en de te realiseren compensatiewoningen wordt verwezen naar 
figuur 4.
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Figuur 5 Foto van de te slopen opstallen

2.3 Wiekerstraat 5 - Rossum

Aan de Wiekerstraat 5 bevindt zich een voormalig agrarisch erf waar de 
agrarische bedrijfsactiviteiten al zijn beëindigd. Deze locatie heeft al een 
woonbestemming. Echter is er nog wel sprake van voormalige agrarische 
bebouwing die als landschapsontsierende kan worden aangemerkt.

Aan de Wiekerstraat 5 wordt circa 688 m2 aan landschapsontsierende 
bebouwing (voormalige loopstal) gesloopt. Circa 200 m2 aan sloopme-
ters wordt overgeheveld van de Haarstraat naar de Wiekerstraat. Hiermee 
wordt voldaan aan de minimale sloopeis voor het verkrijgen van een com-
pensatiekavel. 
De bestaande woning inclusief bijgebouw blijft behouden. De compensa-
tiekavel wordt gerealiseerd achterop het erf en het geheel zal landschap-
pelijk worden ingepast. Voor een overzicht van de te slopen en behouden 
bebouwing wordt verwezen naar figuur 6. 

2.4 Stroothuizerweg 16a - Denekamp

Figuur 6 De te slopen landschapsontsierende gebouwen - Wiekerstraat 5 Rossum Figuur 7 Foto te slopen opstallen
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2.4 Stroothuizerweg 16a - Denekamp

Ten zuidoosten van het dorp Denekamp, ligt in het buitengebied van de 
gemeente Dinkelland het perceel Stroothuizerweg 16. Op dit perceel is een 
Twentse boerderij met bijgebouw gesitueerd. De Twentse boerderij wordt 
als woning gebruikt. Het bijgebouw is in gebruik als boerderijkamers. 
Het bijgebouw wordt omgevormd naar een woning. Om dit mogelijk te 
maken wordt 850 m2 aan sloopmeters van de locatie Haarstraat 47 inge-
bracht. Ter voorkoming van mogelijke landschappelijke en/of milieutech-
nische problemen in de directe omgeving is er voor gekozen de tweede 
compensatiewoning naar elders te verplaatsen, in dit geval dus naar de 
Stroothuizerweg 16a te Denekamp. In figuur 8 wordt de locatie van de wo-
ning weergegeven, groene kleur en in figuur 9 staat de betreffende schuur. 

Figuur 8 Overzicht van de schuur die wordt omgevormd tot een woning - Stroothuizerweg 16a Denekamp Figuur 9 Foto van de betreffende om te bouwen schuur naar een woning
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3. Provinciaal beleid

3.1.  Omgevingsvisie

Om te bepalen of een initiatief bijdraagt aan de ambities van de provincie
Overijssel, wordt het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ge-
bruikt. In dit uitvoeringsmodel staan de volgende stappen centraal: 1. Of 
– generieke beleidskeuzes 2. Waar – ontwikkelingsperspectieven 3. Hoe – 
gebiedskenmerken.
Bij een initiatief wordt aan de hand van deze drie stappen bepaalt of een 
initiatief binnen de geschetste visie voor Overijssel mogelijk is, waar het 
past en hoe het uitgevoerd kan worden.

Of - generieke beleidskeuzes
Maatschappelijke opgaven zijn leidend in het handelen. Allereerst is het dan 
ook “of”, “waar” en “hoe” een ruimtelijke ontwikkeling kan worden gereali-
seerd. Dus bij een initiatief kan met deze drie niveaus worden bepaald of er 
behoefte aan is, waar het de vraag of er een maatschappelijke opgave is. 
Of een initiatief mogelijk is, wordt onder andere bepaald door generieke 

beleidkeuzes van EU, Rijk of provincie. In de omgevingsvisie zijn de provin-
ciale beleidskeuzes hieromtrent vastgelegd. De generieke beleidskeuzes 
zijn vaak normstellend.

Waar – ontwikkelingsperspectieven
In de omgevingsvisie op de toekomst van Overijssel onderscheid de pro-
vincie zes ontwikkelingsperspectieven. Deze ontwikkelingsperspectieven 
schetsen een ruimtelijk perspectief voor een combinatie van functies en 
geven aan welke beleids en kwaliteitsambities leidend zijn. De ontwikke-
lingsperspectieven geven zo richting aan waar wat ontwikkeld zou kunnen 
worden. De ontwikkelingsperspectieven zijn richtinggevend. Dit betekent 
dat er ruimte is voor lokale afweging: een gemeente kan vanwege maat-
schappelijke en/of sociaal-economische redenen in haar Omgevingsvisie 
en bestemmings- of omgevingsplan een andere invulling kiezen.

Hoe – gebiedskenmerken
Ten slotte is de vraag hoe het initiatief ingepast kan worden in het land-
schap. De gebiedskenmerken spelen een belangrijke rol bij deze vraag. On-
der gebiedskenmerken worden verstaan de ruimtelijke kenmerken van een 
gebied of gebiedstype die bepalend zijn voor de karakteristiek en kwaliteit 
van dat  gebied of gebiedstype. Voor alle gebiedstypen in Overijssel is in de 
Catalogus Gebiedskenmerken beschreven welke kwaliteiten en kenmer-
ken provinciaal zijn en behouden, versterkt of ontwikkeld moeten worden.

Figuur 10. Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

Figuur 11. Ontwikkelingsperspectieven
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Figuur 9 Foto van de betreffende om te bouwen schuur naar een woning

Stroothuizerweg 16a

Wiekerstraat 5

Haarstraat 47

Loosteresweg 5
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Figuur 12. Natuurlijke laag - dekzandvlakte

Figuur 12. Laag van agrarisch cultuurlandschap

De gebiedskenmerken zijn soms normstellend, maar meestal richtingge-
vend of inspirerend. Voor de normerende uitspraken geldt dat deze op-
gevolgd dienen te worden; ze zijn dan ook in de omgevingsverordening 
geregeld. Ruimtelijke kwaliteit is veelomvattend en is verweven met duur-
zaamheid en sociale kwaliteit. Op de schaal van Overijssel zie je ruimtelijke 
kwaliteit vooral terug in gevarieerde landschappen en in verscheidenheid 
aan streken, steden en dorpen. Het maakt Overijssel aantrekkelijk en zorgt 
er voor dat je je er thuis kunt voelen.
Om het Ruimtelijk Kwaliteitsplan goed aan te laten sluiten op het landschap 
wordt er goed gekeken naar het type landschap waarin het plangebied zich 
vindt. Het inrichtingsvoorstel voldoet aan de kwaliteitswensen- en eisen 
van het landschap, waardoor er een kwaliteitsslag wordt geleverd.
De dekzandgronden beslaan een groot gedeelte van de oppervlakte van de
provincie. Na de ijstijden bleef er in grote delen een reliëfrijk – door de wind 
gevormd – zandlandschap achter, dat gekenmerkt wordt door relatief gro-
te verschillen tussen hoog/droog en laag/nat gebied. Soms vlak bij elkaar, 
soms verder van elkaar verwijderd.
De natuurlijke laag - zie figuur 12 - waarop de 4 locaties zich bevinden kan 
omschreven worden als dekzandgronden. Het grootste gedeelte van de 
provincie bestaat uit dekzandvlakte. Na de ijstijden bleef er in grote delen 
een reliëfrijk – door de wind gevormd – zandlandschap achter, dat geken-
merkt wordt door relatief grote verschillen tussen hoog/droog en laag/nat 
gebied. Soms vlak bij elkaar, soms verder van elkaar verwijderd. 
Behalve de locatie Stroothuizerweg 16a bevinden de andere 3 planlocaties 

zich op de overgang van ‘dekzandvlakte’ naar ‘beekdalen en natte laagtes’. 
De dekzandvlakte is van oorsprong een reliëfrijk landschap, door de wind 
gevormd. Het betreft een zandlandschap waarbinnen relatief grote ver-
schillen aanwezig zijn tussen hoog en droog en laag en nat. In de geschie-
denis zijn de dekzandgebieden voor het overgrote deel in cultuur gebracht 
onder andere als essenlandschap. Het kenmerkende reliëf is echter op veel 
plaatsen vervlakt door b.v. egalisaties ten behoeve van landbouw. De am-
bitie van de zone beekdalen en natte laagtes is ruimte voor water en conti-
nuïteit van het systeem waarborgen. Tevens is de ambitie afwenteling van 
wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden te voorkomen door 
het beeksysteem als eenheid te beschouwen en het vasthouden van water 
te bevorderen. Tot slot zijn beekdalen belangrijke verbindingen voor mens, 
plant en dier.
Als ontwikkelingen plaats vinden in of in de directe nabijheid van beekdalen 
en natte laagtes, dan dragen deze bij aan extra ruimte voor de dynamiek 
van het stromende water en het vasthouden van water, aan versterking van 
de samenhang in het beeksysteem en aan vergroting van de zichtbaarheid, 
bereikbaarheid en beleefbaarheid van het water. 

De Haarstraat ligt in het jonge heide- en broekontginningslandschap waar-
bij het belangrijkste landschapskenmerk is de openheid én rechtlijnige ver-
kavelingsstructuren. De Wiekerstraat en Loosteresweg liggen in het essen-
landschap. Dit is een kleinschalig landschapstype met vele hoger gelegen 
eenmansesjes en houtsingels/houtwallen. De Stroothuizerweg ligt in het 
oude hoevenlandschap. De landschapskenmerken komen overeen met het 
essenlandschap, een kleinschalig landschap met vele groenelementen.  

Dekzandvlakte
Beekdalen en 
natte laagtes

Jonge heide- en 
broekontginnings-
landschap

Oude 
hoeven-
landschapEssen-

landschap

Stroothuizerweg 16a

Wiekerstraat 5

Haarstraat 47 Loosteresweg 5

Stroothuizerweg 16a

Wiekerstraat 5

Haarstraat 47
Loosteresweg 5
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Figuur 12. Laag van agrarisch cultuurlandschap

4. Gemeentelijk beleid
In deze paragraaf worden relevante, recente gemeentelijke beleidsnota’s 
aan de orde gesteld. Het gaat hierbij om de Rood voor rood regeling 2015 
Dinkelland, Woonvisie 2016+, Welstandnota en de Nota Omgevingskwali-
teit Dinkelland - Tubbergen (2015).

Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat agrarische bedrijven willen
veranderen naar een hobbymatig bedrijf of volledig stoppen met hun agra-
rische activiteit. Het gevolg hiervan is een toename van leegstaande land-
schapsontsierende bedrijfsgebouwen. Middels Rood voor Rood is het mo-
gelijk om deze gebouwen te slopen en er een woning voor terug te bouwen.
In het Rood voor Rood beleid Dinkelland 2015 staat ruimtelijke kwaliteits-
verbetering centraal. Rood voor Rood houdt in het kort in dat de initia-
tiefnemer minimaal 850m² landschapsontsierende gebouwen of 4500m² 
kassen sloopt en als tegenprestatie een bouwkavel voor een woning mag 
realiseren. Rood voor Rood draagt bij aan ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
op één locatie, maar kan ook bijdragen aan ruimtelijke kwaliteitsverbete-
ring op meerdere locaties. Bijvoorbeeld wanneer het niet wenselijk is om 
de compensatiekavel op dezelfde locatie als de slooplocatie te realiseren 
of bij sloop op meerdere locaties. In deze gevallen dient voor iedere locatie
een erfplan te worden opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast biedt Rood voor 
Rood de mogelijkheid om bij sloop van een veelvoud van de vereiste 850m² 
landschapsontsierende gebouwen of 4500m² kassen een extra kavel te rea-
liseren. Ook kan de sloop van gebouwen en kassen gecombineerd worden.

Woonvisie 2016+

De centrale ambitie van de woonvisie is vastgelegd als wensbeeld voor Din-
kelland in 2025. Voor alle doelgroepen, jong en oud, blijft het aantrekkelijk 
wonen in Dinkelland. Het woningaanbod is gevarieerd, comfortabel en toe-
komstbestendig zodat men ook op latere leeftijd thuis kan blijven wonen. 
Er is sprake van een passend voorzieningenniveau en inwoners zijn tot el-
kaar betrokken, waardoor de leefbaarheid in de negen kernen versterkt. 

Drie onderliggende ambities
Om deze ambitie waar te maken, hebben we deze in de woonvisie in drie 
onderliggende ambities vertaald. De belangrijkste is het vergroten van de 
kwaliteit van Dinkelland als aantrekkelijke woongemeente. Dit is belangrijk 
voor alle doelgroepen. Daarnaast zetten we ons voor een aantal doelgroe-
pen in die steun kunnen gebruiken om hun weg op de woningmarkt te vin-
den of om andereredenen ondersteuning nodig hebben.

Welstand
De landelijke linten in het buitengebied hebben een sterk wisselende kwa-
liteit en wordt gekenmerkt door een mix van (historische) boerderijen en 
burgerwoningen. De gemeente Dinkelland hecht een grote waard aan  het 
agrarische karakter. De gemeente wil voor deze verschillende landschap-
pen zorgdragen voor een beperkte conservatie dan wel versterking van het 
ensemble binnen de linten. Het welstandsbeleid is voornamelijk gericht 
op het behouden en versterken van de kwaliteit van (historische) hoofdbe-

G
e

m
e

e
n

te
li

jk
 b

e
le

id



Rood voor Rood - Loosteresweg, Haarstraat, Wiekerstraat in Rossum en Stroothuizerweg in Denekamp’ - augustus 2020

12

bouwing. Het welstandsbeleid voor de bijschuren op de kavels moeten dit 
beeld versterken maar mogen de bedrijfsvoering niet beperken.
Het ontwerp voor de nieuwbouw dient te voldoen aan de relevante criteria 
uit de welstandsnota. Toetsing hieraan vindt plaats bij de aanvraag om een
omgevingsvergunning voor de bouw van de rood voor roodwoning. 

Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 

De essentie van het welstandsbeleid is de gebiedsgerichte benadering. Op 
elk beleidsniveau zijn gebiedsspecifi eke kenmerken te benoemen. Deze be-
nadering stelt de gemeente in staat om de samenhang tussen verschillen-
de beleidsvelden inzichtelijk te maken en daarmee de samenhang tussen 
het welstandsbeleid en ander beleid en andersom. De kenmerken van een 
gebied zijn in het kader van het welstandsbeleid bepalend voor de samen-
stelling van gebiedsgerichte criteria. De gebiedsgerichte benadering levert 
een heldere beschrijving en beeld op van de specifi eke karakteristieken 
van een deelgebied. Voor het welstandsbeleid richt deze benadering zich 
met name op de specifi eke kenmerken van een gebied voor de bebouwing, 
maar in breder verband zijn uit deze benadering eveneens die kenmerken 
te distilleren die belangrijk zijn voor ander gemeentelijk ruimtelijk beleid.
Deze benadering biedt kansen voor een brede basis voor gebiedsgericht 
beleid op alle ruimtelijke beleidsvelden. Hieronder wordt op de relatie van 
welstand met een aantal andere ruimtelijke beleidsvelden ingegaan.

* Welstand en omgevingskwaliteit in groter verband Het handhaven en 
liefst versterken van de omgevingskwaliteit is een belangrijk uitgangspunt 
in het ruimtelijk beleid. Beleid voor omgevingskwaliteit betekent:
aandacht schenken aan cultuurhistorie en ruimtelijke identiteit, het creëren 
van een aantrekkelijke omgeving met ruimtelijke diversiteit in landschap, 
stedenbouw en architectuur en het verantwoord omgaan met natuur en 
ecologische waarden. Welstand is slechts één van de beleidstakken die zich 
bezighoudt met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Het welstandsbeleid staat 
niet op zich. Het is deels verankerd in en deels gebaseerd op beleidslijnen 
uit andere beleidsvelden. 

* Welstand en het bestemmingsplan Het welstandsbeleid moet een kader 
bieden voor de toetsing van een aanvraag omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen aan redelijke eisen van welstand. In deze nota worden 
criteria benoemd die eraan bijdragen dat de toekomstige bebouwing past 
in de omgeving. De criteria worden onder andere geformuleerd vanuit een 

visie op de toekomst van het gebied en vanuit een beeld van de aanwezige 
waarden. Aspecten die aan de orde komen betreffen zowel niet-ruimtelijk 
relevante aspecten zoals kleur en materiaalgebruik, als ruimtelijk relevante 
aspecten zoals hoogte, omvang en situering van de gebouwen. Er is dus 
een relatie met het bestemmingsplan. De ruimtelijk relevante aspecten 
kunnen -wanneer wenselijk en noodzakelijkvertaald worden in het bestem-
mingsplan. Voor nietruimtelijk relevante aspecten is een vertaling in het be-
stemmingsplan vrijwel niet mogelijk.
Welstand kan kwalitatieve eisen aan een gebouw stellen, bijvoorbeeld het 
materiaalgebruik ten opzichte van de naastgelegen woning. Het bestem-
mingsplan kan alleen kwantitatieve (ruimtelijk relevante) eisen stellen, zo-
als bijvoorbeeld de maximale nok- en goothoogte.

* Welstand en openbare ruimte en groenbeleid.
De openbare ruimte en groengebieden worden binnen een gemeente over 
het algemeen begrensd door bebouwing. Bebouwing waarover welstand 
in het geval van aanpassingen en veranderingen adviseert om de kwaliteit 
van die bebouwing en vooral ook de samenhang tussen bebouwing binnen 
een gebied zoveel mogelijk te waarborgen. De kwaliteit van die bebouwing 
heeft effect op de omgeving waarin dat gebouw staat. Een straat met kwa-
litatief hoogwaardige bebouwing draagt positief bij aan de beleving van die 
ruimte en andersom een straat met een kwalitatiefhoogwaardige inrichting 
draagt positief bij aan de beleving van de bebouwing langs die straat. Om-
dat in het welstandsbeleid slechts in geringe mate kan worden ingegaan 
op de kwaliteiten van de openbare ruimte en groen, namelijk slechts op die 
aspecten waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen vereist is, 
is het dan ook de kunst dat bij de wens tot een integraal kwaliteitsbeleid 
er voldoende afstemming plaatsvindt tussen de nota omgevingskwaliteit 
met daarin vastgelegd de kwaliteiten voor de bebouwing en daarnaast be-
leidsnota’s waarin de kwaliteiten vastgelegd zijn van de openbare ruimte 
en groen.
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5. Inrichtingsvoorstellen
LOOSTERESWEG

5.1 Omschrijving Loosteresweg
De initiatiefnemer zal conform de Rood voor Rood regeling het erf land-
schappelijk in moeten richten. De landschappelijke inpassing van het erf 
wordt in dit hoofdstuk toegelicht met een verwijzing naar het inrichtings-
plan in de bijlage. Het erf ligt in het essenlandschap. De voorgestelde maat-
regelen in dit hoofdstuk versterken de eigenschappen van het landschap-
stype. 

5.2 Positionering van de gebouwen
De sloop van de diverse opstallen op het erf aan de Loosteresweg zorgt er-
voor dat alle landschapsontsierende gebouwen verdwijnen. De 2 compen-
satiewoningen worden gepositioneerd ten oosten van de te slopen schuur 
aan de noordzijde van de Loosteresweg. De bijgebouwen worden ‘tegen 
elkaar aangezet’ en de beide compensatiewoningen kaderen het erfje af 
waardoor er een erfensemble ontstaat. Vanuit de beide woningen zullen er 
zichtlijnen blijven richting het omliggende landschap ten noorden en zui-
den van het plangebied.  

5.3 Ontsluitingsweg
Het erf wordt ontsloten door een nieuw inrit. De bestaande inritten zullen 
verdwijnen, met uitzondering van de inritconstructie. Halverwege het inrit 
wordt deze gesplitst zodat iedere woning een eigen toegangsweg krijgt.
De ontwatering van het nieuwe erf zal plaatsvinden op de percelen rondom 
het erf. 

5.4 Bestaand groen
Het bestaande groen op het erf bestaat uit een aantel Casco-elementen 
waaronder de beplanting direct langs de Loosteresweg, de houtsingel aan 
de achterzijde van het perceel en het bosperceel ten oosten van het erf.  
Nabij de bestaande woning staan een aantal fruitbomen en in de voortuin 
staan een aantal bomen. 

5.5 Landschappelijke inpassing van het erf
Voor het erf zijn een aantal groene landschapselementen voorgesteld. Voor 
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Legenda
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3.

4.

5.

Compensatiewoning 1

Bijgebouw 1

Compensatiewoning 2

Bijgebouw 2

Aanplant Fagys sylvatica - Beukenhaag
Aanplantmaat 80-100 aanplanten met 5 st/m1
Eindbeeld is een geschoren haag van max. 1,5
(m) hoog

6.

7.

8.

9.

10.

Nieuw inrit

Aanplant Tilia x vulgaris - Hollandse Linde
Aanplantmaat 16-18 Totaal 7 stuks
Eindbeeld is een boomgroep

Te slopen landschapsontsierende stal

Aanplant Betula pendula - Ruwe Berk
Aanplantmaat 16-18 Totaal 6 stuks
Eindbeeld is een boomgro

Aanplant Alnus glutinosa - Zwarte Els als boom
Aanplantmaat 14-16 Totaal 5 stuks
Eindbeeld is een losse bomenrij
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Figuur 13. Positonering gebouwen - clustering van gebouwen, zorgt voor een erfensemble.  

het creëren van privacy wordt er een beukenhaag (element 7) aangeplant 
voorlangs de beide compensatiewoningen. 
    

Figuur 14. De haag zorgt voor privacy op de beide erven

In
ri

c
h

ti
n

g
s

v
o

o
rs

te
l 

e
rf



Rood voor Rood - Loosteresweg, Haarstraat, Wiekerstraat in Rossum en Stroothuizerweg in Denekamp’ - augustus 2020

14

Figuur 15. Ruwe berk en zwarte els (blad + bloeisel rechtsonder) worden aangeplant aan de voorzijde
van het perceel, evenwijdig aan de Loosteresweg. 

Figuur 16. Hollandse lindebomen

Evenwijdig aan de Loosteresweg worden een aantal zwarte elsen aange-
plant in combinatie met ruwe berken. De vergroening aan de voorzijde van 
het perceel benadrukt de kleinschaligheid van het essenlandschap. 

Tussen de bijgebouwen worden een aantal hollandse lindebomen aange-
plant. Deze groene buffer
zorgt voor een groene koppeling tussen de beide woningen. 

Voor de uitwerking van het inrichtingsvoorstel wordt doorverwezen naar 
het landschapsontwerp in de bijlage. 
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HAARSTRAAT

5.6 Omschrijving Haarstraat

De initiatiefnemer - fam. Horsthuis - zal conform de Rood voor Rood het 
nieuwe erf landschappelijk in moeten richten. De landschappelijke inpas-
sing van het erf wordt in dit hoofdstuk toegelicht met een verwijzing naar 
het inrichtingsplan op de laatste pagina. Op 23 februari 2018 is het erf be-
zocht. Het erf ligt in het jonge heide- en broekontginningslandschap. De 
voorgestelde maatregelen in dit hoofdstuk versterken de eigenschappen 
van het landschapstype. 

5.7 Positionering van de gebouwen
De sloop van de schuren zorgt voor ‘lucht’ en ‘licht’ in het drukbebouwde 
gedeelte van de Haarstraat. Eén van de landschapskenmerken van het land-
schapstype is dat er zichtlijnen richting het omliggende landschap zijn. In 
de situatie zonder de bestaande schuren worden deze zichtlijnen hersteld. 
De positie van de nieuwe woningen moet ervoor zorgen dat de zichtlijnen 
zo min mogelijk worden aangetast. Het Kwaliteitsteam heeft aangegeven 
dat er zo min mogelijk bebouwing richting het open landschap mag wor-
den gebouwd. De nieuwe bebouwing zal zich meer richten op de bestaan-
de bebouwing. De te verplaatsen bedrijfswoning wordt tezamen met een 
compensatiewoning gepositioneerd in een clustering nabij de te behouden 
schuur.  

5.8 Ontsluitingsweg
Het erf wordt ontsloten middels een lange toegangsweg. Deze toegangs-
weg blijft behouden. De ontsluiting van de compensatiewoning nabij de 
Haarstraat wordt gekoppeld aan ditzelfde toegangsrit. Hetzelfde geldt voor 
de te verplaatsen woning én de compensatiewoning. De beide woningen 
worden ontsloten middels één toegangsweg. Vergeleken met de bestaan-
de situatie zal er heel veel verhard oppervlak verdwijnen op het erf. De ont-
watering van het nieuwe erf zal plaatsvinden op de percelen rondom het 
erf. 

5.9 Bestaand groen
Het bestaande groen op het erf bestaat onder andere uit opgaand groen 
langs de bestaande woning. Haagstructuren, een bomenrij langs de te be-
houden schuur en een tweetal inlandse eiken op het erf die worden behou-
den.   
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Overzicht beplantingsplan

1: Houtsingel 38 x 4 meter - zonder overstaanders
Ruwe berk - Betula pendula > 30 stuks
Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus > 30 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 30 stuks
Gewone vogelkers - Prunus padus > 30 stuks
Gewone lijsterbes - Sorbus aucuparia > 30 stuks
Aanplanten 1st/m2, plantmaat 80-100

Figuur 17. Positionering gebouwen - clustering van gebouwen, zorgt voor een erfensemble.  

Figuur 18. Een tweetal inlandse eiken op het erf. 
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5.10 Landschappelijke inpassing van het erf
Landschapselement 1 bestaat uit de aanplant van een houtsingel. Dit groe-
nelement moet zorgen voor privacy richting het oosten van het plangebied. 
De beide woningen zullen evenals de zojuist benoemde compensatiewo-
ning een tuin krijgen die wordt afgeschermd middels aanplant van inlandse 
en passende haagstructuren.  De soorten die aangeplant kunnen worden 
zijn ondermeer een veldesdoorn, liguster of beukenhaag. 

Figuur 19. Een houtsingel wordt aangeplant ten oosten van het erf

WIEKERSTRAAT

5.11 Omschrijving Wiekerstraat

De initiatiefnemer - fam. Schröder - zal conform de Rood voor Rood regeling 
het erf landschappelijk in moeten richten. De landschappelijke inpassing 
van het erf wordt in dit hoofdstuk toegelicht met een verwijzing naar het in-
richtingsplan in de bijlage. Op 5 september 2018 is het erf bezocht. Het erf 
ligt in het Essenlandschap. De voorgestelde maatregelen in dit hoofdstuk 
versterken de eigenschappen van het landschapstype. 

5.12 Positionering van de gebouwen
De loopstal wordt gesloopt en de compensatiewoning mét bijgebouw 
wordt gepositioneerd aan de achterzijde van de te behouden schuur. Door 
deze plaatsing van de woning met bijpassend bijgebouw kan de privacy 
op beide percelen gewaarborgd blijven. De te behouden schuur zal bij de 
bestaande woning blijven aangezien de stijl van de schuur het beste past 
bij de bestaande bebouwing. Door de compacte positie van de gebouwen 
ontstaat er één mooi erf. 

5.13 Ontsluitingsweg
Het erf blijft ontsloten worden door het bestaande inrit. De ontsluiting van 
de bestaande woning blijft gehandhaafd, waarbij er een aftakking wordt 
gerealiseerd naar de nieuwe compensatiewoning. De verharding op het 
achtererf zal gaan verdwijnen waardoor er netto meer verharding wordt 
opgeruimd dan er wordt aangebracht. De ontwatering van het nieuwe erf 
zal plaatsvinden op de percelen rondom het erf. 

5.14 Bestaand groen
Het bestaande groen op het erf wordt zoveel mogelijk behouden met uit-
zondering van een aantal inlandse eiken die een slechte conditie hebben of 
al dood zijn. Rondom de bestaande woning worden er geen aanpassingen 
gedaan betreffende het bestaande groen. De houtsingel evenwijdig aan de 
Wiekerstraat wordt vervangen door een ander assortiment aangezien hier 
veel uitheemse planten in staan.  

5.15 Landschappelijke inpassing van het erf
Het erf wordt op een juiste wijze landschappelijk ingepast. De bestaande 
fruitboomgaard wordt aangevuld met een nieuwe hoogstamfruitboom-
gaard (element 3). 
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Overzicht beplantingsplan

1: Solitaire boom

Walnoot - Juglans regia > 1 stuks

Plantmaat 14-16, solitaire aanplant

2: Solitaire boom

Rode paardenkastanje - Aesculus carnea 'Briotti' > 1 stuks

Plantmaat 14-16, solitaire aanplant

3: Hoogstam fruitboomgaard
Appel, peer, pruim, kers > 9 stuks
Plantmaat 12-14, willekeurige tussenafstand

4: Bomengroep
Winterlinde - Tilia cordata > 3 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 6 meter

5: Bomengroep
Winterlinde - Tilia cordata > 3 stuks
Plantmaat 14-16, tussenafstand 6 meter

6: Houtsingel 40 x 6 meter
Zomereik - Quercus robur > 20 stuks
Zwarte els - Alnus glutinosa > 20 stuks
Gewone hulst - Ilex aquifolium > 20 stuks
Liguster - Ligustrum ovalifolium > 20 stuks
Vuilboom - Frangula alnus > 25 stuks
Lijsterbes - Sorbus aucuparia > 25 stuks
Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus > 20 stuks
Hazelaar - Corylus avellana > 20 stuks
Vogelkers - Prunus padus > 20 stuks
Plantmaat 80-100, 1st/m2, driehoeksverband,
aanplanten in 5 rijen
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Figuur 20. Positionering gebouwen - clustering van gebouwen, zorgt voor een erfensemble.  

Figuur 21. De houtsingel met uitheemse beplanting die wordt heringericht. Figuur 22. De bestaande fruitboomgaard wordt uitgebreid. 

In paragraaf 5.14 is benoemd dat de beplanting in de bestaande houtsingel 
vervangen wordt door inheems bosplantsoen. In deze houtsingel worden 
eveneens een aantal doorzichten gemaakt naar het oosten. 

Op het voorerf én achter de te behouden schuur worden een tweetal boom-
groepen aangelegd, bestaande uit lindebomen, die ervoor zorgen dat er 
een mooier erfensemble ontstaat. Eveneens zorgt deze boomgroep (ele-
ment 5) voor een groener aanzicht op de bestaande bebouwing. 

Nabij de compensatiewoning en het bijgebouw worden een tweetal solitai-
re bomen aangeplant. 
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Figuur 24. Een rode paardenkastanje wordt aangeplant nabij de compensatiewoning.  

STROOTHUIZERWEG

5.16 Omschrijving Stroothuizerweg 16a

De initiatiefnemer is voornemens om een bestaande schuur op het erf - 
welke op dit moment wordt verhuurd al boerderijkamer - om te vormen 
naar permanente bewoning. Doordat alles rondom de schuur intact blijft 
zal hier geen landschappelijke inpassing nodig zijn. Gezien de ligging van 
de schuur/woning in zijn groene omgeving is het aanwezige groen zorgen 
voor een landschappelijke inpassing. 

Bijlagen

-  Inrichtingstekening Loosteresweg   - figuur 25

-  Inrichtingstekening Haarstraat   - figuur 26

-  Inrichtingstekening Wiekerstraat   - figuur 27
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3.
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5.

Compensatiewoning 1

Bijgebouw 1

Compensatiewoning 2

Bijgebouw 2

Aanplant Fagys sylvatica - Beukenhaag
Aanplantmaat 80-100 aanplanten met 5 st/m1
Eindbeeld is een geschoren haag van max. 1,5
(m) hoog

6.

7.

8.

9.

10.

Nieuw inrit

Aanplant Tilia x vulgaris - Hollandse Linde
Aanplantmaat 16-18 Totaal 7 stuks
Eindbeeld is een boomgroep

Te slopen landschapsontsierende stal

Aanplant Betula pendula - Ruwe Berk
Aanplantmaat 16-18 Totaal 6 stuks
Eindbeeld is een boomgro

Aanplant Alnus glutinosa - Zwarte Els als boom
Aanplantmaat 14-16 Totaal 5 stuks
Eindbeeld is een losse bomenrij
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Figuur 25. Landschapsontwerp Loosteresweg 5 te Rossum
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Figuur 26. Landschapsontwerp Haarstraat 47 te Rossum
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Figuur 26. Landschapsontwerp Haarstraat 47 te Rossum Figuur 27. Landschapsontwerp Wiekerstraat te Rossum
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Bijlage 2  Beeldwaliteitsplan Rood 
voor Rood

86      bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp



oud landschap jonglandschap

In dit gebied wordt geadviseerd een iets conservatievere insteek te kiezen dan in de jon-
gere landschapstypes. Dit heeft betrekking op situering, volume, kapvorm, detaillering en 
kleurgebruik. In dit gebied zijn de grote pannen gedekte zadelkappen (met name rood) 
en rechte topgevel (eventueel bekleed met hout) kenmerkend.  Woningen hebben een 
duidelijke voor- en achterzijde. Waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde 
naar het landschap gericht is. Bij de oudere erven komt incidenteel een gevelbeëindiging 
door middel van een wolfseind voor. In dit gebied wordt aandacht besteed aan de detail-
lering, waarbij daken vaak beëindigd worden met een windveer. Nieuwe type bouwvormen 
en retro-types zoals notariswoning verdragen zich slecht met de kenmerken van dit gebied.

Er kunnen zowel traditionele als meer moderne architectonische types gereali-
seerd worden. De bebouwing is vooral heel eenvoudig van vorm. Het belangrijkste 
kenmerk is de grote, met pannen gedekte zadelkap in antraciet of (oud) rood, met 
rechte topgevelbeëindiging. Woningen hebben een duidelijke voor- en 
achterzijde, waarbij de achterzijde grenst aan het erf, en de voorzijde naar de weg of 
het landschap gericht is.  De detaillering is met name heel sober en strak, waarbij in het 
veenontgingenlandschap van oudsher meer aandacht voor gevelindeling en detail is. 
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Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak incidenteel wolfseind
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Criterium: eenduidige hoofdvorm met zadeldak 
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Criterium: aan- en uitbouwen aan woningen ondergeschikt aan de hoofdvorm en/of in lijn met de architectuur van het geheel vormgegeven 

loggia en onderschoer    hoog voorhuis

Criterium: hoofdvorm als uitgangspunt nemen en transformaties ondergeschikt

principe rijke detaillering 
(alleen in oud landschap)

inspiratie gevelopeningen

principe: voor- en achterhuis 
(in oud- en jong landschap)

principe sobere detaillering
(in oud- en jong landschap)

eigentijdse architectuur (gebaseerd op traditie) is altijd mogelijk

Criterium: evenwichtige gevelopbouw die gebaseerd is op de karakteristieken van de locatie (landschapstype en erf), een sobere detaillering en onderscheid tussen de uitstraling van hoofd- en (vrijstaand) bijgebouw.
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gevelmaterialen (voor woningen en bijgebouwen): diverse aardtinten metselwerk 
(uitgezonderd lichte tinten), hout (naturel of een donkere kleur); zink (mat)  

dakbedekking: alleen matte dakbedekking; gebakken pannen en zink 
voor woningen; gebakken pannen, zink en golfplaten voor bijgebouwen 

glas kan op diverse manieren 
worden toegepast  

Criterium: toepassen van natuurlijke materialen (uitgezonderd riet) in een gedekte kleurstelling, passend bij de gekozen architectuur en de karakteristieken van het buitengebied

De afbeeldingen zijn ter inspiratie en kunnen als bouwstenen genomen worden voor een ontwerp. 
Ze geven ook principes weer waarbinnen de oplossingsrichting dient te worden gezocht.

Kies een erftype dat aansluit op het landschapstype en de specifieke kenmerken van de omgeving (V. = voorhuis; A. = achterhuis). Erfinrichting en beplanting versterken de erfopzet.
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Criterium: één hoofdgebouw per erf; de overige gebouwen zijn (vormgegeven als) bijgebouwen en ondergeschikt gepositioneerd; veldschuren zijn landschapsgerelateerd en staan vrij van de bebouwing op het erf

Traditionele uitwerking: 

Eigentijdse uitwerking:



Inspiratiefolder als handvat voor ontwikkeling in het kader van de Rood voor 
Roodregeling

U wilt uw erf veranderen met behulp van de rood voor rood regeling. Hiervoor sluit u 
met de gemeente een privaatrechtelijke overeenkomst af. Daarin staan de afspraken 
om ‘hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit’ op uw erf en in de directe omgeving te krijgen. 
Na sloop en nieuwbouw moet de omgeving er nog beter uitzien!

Voor uw nieuwe plan moeten het welstandbeleid en bestemmingsplan tegelijk 
worden aangepast. 

Waarom moet het welstandsbeleid worden aangepast voor uw plan? De ‘gebiedsge-
richte criteria’ in de welstandsnota van de gemeente gaan uit van de bestaande toe-
stand. Met nieuwe ontwikkelingen wordt geen rekening gehouden. En als wel sprake is 
van een nieuwe ontwikkeling wordt ervan uitgegaan dat deze moeten samenhangen 
met de bestaande (bedrijfs-)bebouwing op het erf. In het geval van Rood voor rood 
verdwijnt die bebouwing juist!

De gebiedsgerichte criteria zijn bovendien onvoldoende geschikt om de gewenste 
hoogwaardige kwaliteit te bereiken, die in de privaatrechtelijke overeenkomst is 
vastgelegd. Daarom zal zowel dit welstandsbeleid als het bestemmingsplan voor uw 
perceel door de gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

In deze folder vindt u inspiratie: hoe ziet dat er dan uit? De gemeente drukt de moge-
lijkheden van nieuwbouw op een erf in criteria uit. Deze criteria zijn op ontwikkeling 
gericht. De welstandstoets vindt plaats op grond van deze criteria. Als uw bouw- en 
erfinrichtingsplan voldoen aan de gewenste hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit wordt 
de vergunning verleend. In uitzonderlijke gevallen kan het college van Burgemeester 
en Wethouders afwijken van het advies van de stadsbouwmeester door de toepassing 
van de hardheidsclausule in de welstandsnota van de gemeente.

Veel succes met uw plannen!

hoe kunt u deze inspiratiefolder gebruiken?

In het buitengebied van de gemeentes Dinkelland en Tubbergen komen verschillende 
landschapstypen en erftypen voor. De gemeentes maken bij de nieuwe ontwikkelingen die 
gebruik maken van de rood voor rood regeling onderscheid tussen:

Oud landschap: kampenlandschap, essenlandschap en maten- en flierenlandschap;
Jong landschap: heide- en veenontginningenlandschap.

In welk gebied uw woning wordt gebouwd, kunt u in onderstaande kaart bepalen.

Deze folder geeft zowel voor het oude als het jonge landschap weer welke erftypen daar 
voorkomen, wat de bedoeling (ambitie) van de gemeente is en hoe de bebouwing eruit 
mag zien. Om een volledig overzicht krijgen van uw mogelijkheden is het verstandig de 
volgende stappen te doorlopen:
1. Bekijk op de kaart in welk landschapstype uw ontwikkeling zich bevindt.
2. Bekijk het schema en bepaal welk erftype u kiest voor uw ontwikkeling.
3. Neem kennis van de ambitie van de gemeente voor het landschapstype   
 waarin uw erf zich bevindt.
4. Stem het uiterlijk van uw woning af op de afbeeldingen bij de 
 onderwerpen hoofdvorm, aan- en uitbouwen, transformatie, gevelopbouw   
 en detail.
5. Gebruik materialen die worden getoond bij het onderwerp materialen. 
Opgemerkt wordt dat elke locatie en elke opgave anders is waardoor maatwerk per locatie 
van groot belang is. Deze folder is toepasbaar wanneer één woning wordt toegevoegd. Bij 
twee of meer woningen is aanvullend locatiespecifiek welstandsbeleid denkbaar. 

Het verdient aanbeveling om in een zo vroeg mogelijk stadium, voordat u een aanvraag 
om omgevingsvergunning indient, gebruik te maken van het spreekuur van de stads-
bouwmeester bij de gemeente. Dit kan al met een eerste schets van het gekozen erftype en 
hoofdvorm van de gebouwen aan de hand van de inspiratiebeelden in deze folder. U kunt 
hiervoor een afspraak maken bij de publieksbalie van de gemeente.

7 februari 2014

oudlandschap

jonglandschap

Voor zonnepanelen en/of -collectoren op daken, voor zover vergunningplichtig, gelden in het hele gebied de onderstaande criteria. Als geen vergunning nodig is zijn dit aanbeve-
lingen. De panelen- of collectoren:
- liggen plat op het dakvlak; 
- worden evenwichtig geplaatst in een regelmatig patroon;
- hebben rondom (ook ter plaatse van elementen op het dak) nog een ruime strook dakvlak;
- zijn qua kleur, inclusief de randen, zoveel mogelijk afgestemd op het dakvlak.
Wanneer een groot oppervlak van het dak wordt voorzien van zonnepanelen- of collectoren verdient het de voorkeur om het dakvlak in zijn geheel uit te voeren als  (een dakvlak 
gelijkend type) zonnepaneel- of collector.
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU op een 
deel van het terrein aan de Loosteresweg 5 te Rossum door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw op 
de locatie. In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van een 
omgevingsvergunning dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
locatie als onverdacht kan worden beschouwd. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 
van bodem en grond”. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november en december 2016 conform BRL SIKB 2000 en de 
protocollen 2001 en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard 
dat Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De locatie is gelegen aan de Loosteresweg 5 te Rossum, op circa 1.7 kilometer ten 
noordoosten van de bebouwde kom van Rossum. Het centrale punt van het te onderzoeken 
terreindeel heeft de RD-coördinaten x = 261.424 en y = 486.936 en is kadastraal bekend als 
gemeente Weerselo, sectie G, perceelnummer 617 (ged.). De Loosteresweg bevindt zich ten 
noorden van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
Op de onderzoekslocatie, welke zich in een agrarische omgeving bevindt, staat een oude 
loopstal, een oude open berging (overkapping) en een nood-unit. De loopstal en de 
overkapping zijn verhard met beton. Rondom de bebouwing is een verharding met klinkers en 
tegels aanwezig. Aanpandig aan de stal bevindt zich een overkapping. Deze is verhard met 
betonplaten. Het overige deel van de onderzoekslocatie ligt braak of betreft tuin (bomen en 
struiken). Her en der bevinden zich hopen puin (bouwafval: stukken muur en kapot raamkozijn) 
op het maaiveld van voormalige gesloopte bebouwing. Er bevindt zich geen opslag van 
asbestverdacht materiaal op de locatie. 
 
Onderzoekslocatie 
De onderzoekslocatie betreft een deel van de locatie, is deels bebouwd met een oude loopstal, 
een open berging en een noodunit en deels onbebouwd. Het onbebouwde deel is deels verhard 
met klinkers, tegels, beton of puin en deels onverhard (gras of braakliggend). De oppervlakte 
van de onderzoekslocatie bedraagt circa 4900 m².  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven. Tevens is het boorplan van 
onderhavig onderzoek opgenomen. 
 
 

2.2 Historische gegevens 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de heer W. Bekke 
van BJZ.NU), bij de eigenaar (de heer H.J. Kroezen) en bij de gemeente Dinkelland. De 
informatie welke verkregen is van de gemeente Dinkelland is bijgevoegd als bijlage V. De 
volgende informatie is verzameld: 
 
- 
 
- 
 

Bij de gemeente is geen relevante informatie bekend met betrekking tot de bodem op de 
onderzoekslocatie. 
Door de opdrachtgever is aangegeven dat zich binnen de locatie een oude loopstal bevindt 
die deels onderkelderd is. De huidige eigenaar heeft de locatie recent aangekocht en heeft 
geen relevante informatie. Aan de oostzijde van stal lagen kuilvoerplaten.  

- 
 

Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks 
van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel.  

- Het te onderzoeken deel van het terrein is voor zover bekend nooit gebruikt voor 
werkzaamheden of (bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- 
- 

Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 
Er heeft voor zover bij ons bureau bekend, nog niet eerder bodemonderzoek 
plaatsgevonden op de onderzoekslocatie. Op nabijgelegen locaties zijn bij de gemeente wel 
bodemonderzoeken bekend. Deze zijn bijgevoegd als bijlage V. 
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 

 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 25 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort 
  tot de formatie van Twente. Deze laag is ter plaatse ruim 20 meter dik. Het doorlatend 
  vermogen is naar schatting 100 m²/dag. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 1.0 meter onder het maaiveld. Het freatische 
  grondwater stroomt in noordwestelijke richting met een verhang van ongeveer 3 m/km 
- Er bevindt zich geen waterwingebied in de directe omgeving van de onderzoekslocatie, 
  waarvan invloed wordt verwacht op de lokale stand en stromingsrichting van het 
  grondwater. Ten zuiden van de locatie is een sloot gelegen. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet op de locatie gaat uit van NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van bodem en grond”.  
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie 
zijn geen verdachte deellocaties bekend. De hypothese "onverdachte locatie" uit NEN 5740 
wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een locatie geen of slechts 
licht verhoogde gehalten worden gemeten.  
 
In de norm NEN 5740 zijn voor onverdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch 
veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen onder-
zoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit ten 
behoeve van een omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Tevens blijkt uit het vooronderzoek dat de onderzoekslocatie niet verdacht is met betrekking tot 
asbest. Derhalve is geen asbestonderzoek op de locatie noodzakelijk. Tijdens het veldwerk zal 
visueel worden gelet op de aanwezigheid van asbest op en in de bodem. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897 van toepassing, “Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval 
en recyclinggranulaat”. 
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3.2 Veldwerkzaamheden 

 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN 
5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor 
Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terreindeel van circa 4900 m² worden 15 boringen verricht, waarvan 11 tot 0.50 meter 
en 4 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het grondwaterpeil en 
het nemen van grondwatermonsters wordt 1 diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt 
tot peilbuis. 
 
Van iedere boring wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het 
opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreinigingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Chemische analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 
drie mengmonsters samengesteld en er wordt één grondwatermonster genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de 
mengmonsters staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In tabel 1 is 
weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Chemisch analysepakket 

Monster Chemisch analysepakket 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
PCB, PAK (10), organisch stof, lutum en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen en gechloreerde 
koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaardpakket), zuurgraad, 
elektrisch geleidingsvermogen en troebelheidsmeting 

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 
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3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de (meng)monsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf 
4.4. worden de resultaten besproken.  
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november en december 2016 uitgevoerd door de heer J. 
Hartman, een conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend veldwerker (certificaatnummer 
K44441/07).  
 
Op 28 november 2016 zijn er in totaal 15 boringen verricht met behulp van een Edelmanboor 
waarvan er 4 zijn doorgezet in de ondergrond. De situering van de monsterpunten is 
weergegeven op de situatieschets van bijlage I. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn 
weergegeven in bijlage II. De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als 
volgt weer te geven: vanaf het maaiveld is tot circa 1.8 meter minus maaiveld (m-mv) matig fijn 
tot zeer fijn zand opgeboord dat in de bovengrond tevens zwak humeus en zwak siltig is. 
Hieronder is tot circa 2.0 m-mv leem opgeboord waaronder een laag sterk siltig veen is 
aangetroffen. Van 2.3 tot 2.4 m-mv is matig zandige leem opgeboord waaronder een laagje 
matig grof zand is aangetroffen. Van 2.5 tot 2.90 m-mv is zeer fijn zand opgeboord waaronder 
tot 3.1 m-mv uiterst fijn, sterk siltig zand is aangetroffen. Tot einde boordiepte (3.6 m-mv) is 
vervolgens zeer fijn zand opgeboord. In de boringen zijn uiterst roest- en/of oerhoudende lagen 
aangetoond. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn 
weergegeven in tabel 2. Ter plekke van boringen 11, 12 en 14 zijn puinlagen aangetroffen in de 
bovengrond. De funderingslagen (puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek, 
omdat deze lagen niet aan de definitie bodem voldoen. Het opgeboorde materiaal is wel 
beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. 
 
Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen waargenomen op het 
maaiveld, in de puinlagen of in de bodem. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

3 0.07 - 0.25 Sporen puin  

6 0 - 0.50 Sporen grind 

8 0.07 - 0.10 Sporen puin 

11 0.25 - 0.50 Sporen baksteen 

12 0.15 - 0.40 Sporen baksteen 

13 1.70 - 1.75 Boring gestaakt op beton 

15 0 - 0.50 Sporen puin 
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Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
 
 Tabel 3: Samenstelling mengmonsters. 

 Mengmonster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse op 

BG I 1 
3 
11 
12 
13 
14 
15 

0.12 - 0.40 
0.25 - 0.75 
0.25 - 0.50 
0.15 - 0.40 
0.45 - 0.95 
0.30 - 0.80 

0 - 0.50 

Standaard 
pakket 

BG II 2, 4, 6 en 10 
5 
7 
9 

0 - 0.50 
0 - 0.40 

0.10 - 0.40 
0 - 0.35 

Standaard 
pakket 

OG 1 
2 
3 
4 

0.40 - 1.80 
0.90 - 1.20 
0.80 - 1.70 
0.50 - 1.00 

Standaard 
pakket 

 
 
Boring 1 is doorgezet in de ondergrond tot 3.6 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, 
werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit 
een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het 
filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is 
een filterkous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van 
hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het 
oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens is de peilbuis grondig doorgepompt.  
 
Op 5 december 2016 is de peilbuis bemonsterd ten behoeve van het nemen van het grond-
watermonster. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform NEN 5744 plaatsgevonden met 
een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien dat de grondwaterstand tijdens 
het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is bemonsterd met hetzelfde (of 
lager) debiet) als waarmee is voorgepompt (bemonstering maximaal 200 ml/min in verband met 
vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(µS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 2.60 - 3.60 1.70 6.5 450 23 Goed 

 
De waarde voor de pH en de EC worden normaal geacht. In het grondwatermonster is een 
hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De 
peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis 
zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er 
geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of 
silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het 
grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie organische 
verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen. 
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4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters; de gehaltes kunnen hoger zijn in de individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grondmengmonsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwater- 
monsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden.  
 
In bovengrondmengmonster BG I en in het grondwater zijn enkele van de onderzochte stoffen 
in licht verhoogde concentraties ten opzichte van de betreffende achtergrond- of streefwaarden 
aangetoond. Deze zijn weergegeven in tabel 5. In bovengrondmengmonster BG II en in de 
ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of µg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond1- 
of Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

BG I PAK 9.8 9.845 * 1.5 40 

Peilbuis  Barium 320 320 * 50 625 
1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - BG I - PAK 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met PAK niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en 
bewoning). Oorzaak voor het licht verhoogde gehalte wordt gezocht in de waargenomen 
bodemvreemde materialen. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het 
uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Grondwater - Barium 
Het aangetoonde licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater is mogelijk te wijten aan een 
(natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de ondergrond zijn roesthoudende lagen 
waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem. Aangezien 
de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader onderzoek niet 
noodzakelijk geacht. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van BJZ.NU is in een verkennend bodemonderzoek een deel van het terrein met 
een oppervlakte van circa 4900 m² aan de Loosteresweg 5 te Rossum onderzocht.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande bestemmingsplan en de aanvraag van een 
omgevingsvergunning in verband met nieuwbouw op de locatie. In het kader hiervan dient 
onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek is uitgegaan van een onverdachte locatie. 
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn er 15 boringen verricht met behulp van een Edelmanboor waarvan er 4 zijn 
doorgezet in de ondergrond. Eén diepe boring is verder doorgezet in de ondergrond en 
afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem vanaf het maaiveld tot circa 1.8 m-mv bestaat 
uit matig fijn tot zeer fijn zand. Hieronder is tot circa 2.0 m-mv leem opgeboord waaronder een 
laagje veen is aangetroffen. Van 2.3 tot 2.4 m-mv is leem opgeboord waaronder een laagje 
matig grof zand is aangetroffen. Van 2.5 tot 2.90 m-mv is zeer fijn zand opgeboord waaronder 
tot 3.1 m-mv uiterst fijn, sterk siltig zand is aangetroffen. Tot einde boordiepte (3.6 m-mv) is 
vervolgens zeer fijn zand opgeboord. In de boringen zijn uiterst roest- en/of oerhoudende lagen 
aangetoond. Plaatselijk zijn bodemvreemde materialen waargenomen welke zijn weergegeven 
in tabel 2. In de bovengrond van boringen 11, 12 en 14 zijn puinlagen aangetroffen. Deze 
puinlagen vallen buiten de scope van dit onderzoek, omdat deze lagen niet aan de definitie 
bodem voldoen. Door de veldwerker zijn zintuiglijk geen asbestverdachte materialen 
waargenomen op het maaiveld, in de puinlagen of in de bodem. Het grondwater is aangetroffen 
op een diepte van 1.70 meter minus maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses wordt het volgende geconcludeerd: 
- Bovengrondmengmonster BG I is licht verontreinigd met PAK; 
- Bovengrondmengmonster BG II is niet verontreinigd; 
- Ondergrondmengmonster OG is niet verontreinigd; 
- het grondwater is licht verontreinigd met barium. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In bovengrondmengmonster BG I en in het grondwater zijn enkele lichte verontreinigingen 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen 
reden om een nader onderzoek uit te voeren. Bovengrondmengmonster BG II en de 
ondergrond zijn niet verontreinigd. 
 
Op basis van het historisch vooronderzoek kan gesteld worden dat de onderzoekslocatie niet 
asbestverdacht is. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen. De onderzoekslocatie kan worden beschouwd als niet asbestverdacht. 
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Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er naar onze mening geen bezwaar tegen de voorgenomen 
nieuwbouw, aangezien de vastgestelde lichte verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend bodemonderzoek een beperkt aantal boringen 
verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsen van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 
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Kruse Milieu BV 
Topografische kaart 

Schaal: 1:25000 
Bijlage: I 

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

 

Loosteresweg 5 
Rossum 
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Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JK

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte
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 Boorstaten 



Projectcode: 16058810 Lokatie: Loosteresweg 5 - RossumOpdrachtgever: BJZ.NU BV

Boring: 1
0

50

100

150

200

250

300

350

1

2

3

4

5

6

beton0

7

Zand, matig fijn, lichtbeige, 
ophoogzand

12

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
wortelhoudend, matig 
oerhoudend, donker roodbruin

40

Zand, matig fijn, uiterst 
oerhoudend, roodbruin, oerlaag

70

Zand, zeer fijn, sporen roest, 
licht geelbeige

110

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelbeige

140

Zand, matig fijn, lichtgrijs

180

Leem, donker bruingrijs

200

Veen, sterk siltig, donker 
grijsbruin

230

Leem, matig zandig, lichtgrijs240

Zand, matig grof, lichtgrijs250

Zand, zeer fijn, lichtgrijs

290

Zand, uiterst fijn, sterk siltig, 
donkergrijs

310

Zand, zeer fijn, lichtgrijs

360

Boring: 2
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donkerbruin

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, donker beigebruin

90

Zand, matig fijn, sporen 
teelaarde, licht bruinbeige

120

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
zwak humeus, bruinzwart

180

Zand, matig fijn, lichtgrijs

200
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Boring: 3
0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

klinker0

7

Zand, matig fijn, sporen puin, 
lichtbeige, ophoogzand

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
wortelhoudend, sporen leisteen, 
sporen oer, bruinzwart, geen 
asbest (grof piin)

80

Zand, zeer fijn, sporen leem, 
sporen roest, licht geelbeige

140

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelbeige

170

Leem, uiterst zandig, sporen 
roest, licht grijsgroen

200

Boring: 4
0

50

100

150

1

2

3

4

gras0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen oer, 
donkerbruin

50

Zand, matig fijn, sporen oer, 
licht roodgeel

110

Leem, matig zandig, sporen 
oer, licht roodgrijs

130

Zand, matig fijn, sporen roest, 
licht geelbeige

170

Boring: 5
0

50

1

bosgrond0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
donkerbruin

40

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sporen oer, licht roodgeel50

Boring: 6
0

50

1

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
sporen oer, sporen grind, 
donkerbruin

50

Boring: 7
0

50

1

2

tegel0
4

Zand, zeer fijn, sporen 
teelaarde, licht bruinbeige, 
ophoogzand

10

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
zwak humeus, bruinzwart40

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
sporen oer, licht roodbeige50

Boring: 8
0

50

1

klinker0

7

Zand, matig fijn, matig 
wortelhoudend, sporen puin, 
licht bruinbeige, ophoogzand

10

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
zwak humeus, matig 
wortelhoudend, sporen oer, 
bruinzwart50

Boring: 9
0

50

1

gras0

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, matig 
wortelhoudend, sporen oer, 
bruinzwart

35

Zand, zeer fijn, sporen oer, 
roodbeige50

Boring: 10
0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
wortelhoudend, donkerbruin

50

Boring: 11
0

50

1

puin0

volledig baksteen, rood, oude 
baksteenfundatie gestort

25

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
baksteen, matig wortelhoudend, 
donker grijsbruin50

Boring: 12
0

50

1

2

puin0

volledig beton, volledig 
baksteen, roodgrijs, oude 
cementvloer in baksteen

15

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen 
baksteen, matig wortelhoudend, 
donkerbruin

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sporen wortels, 
bruinzwart

70
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Boring: 13
0

50

100

150

1

2

3

beton0

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
sporen teelaarde, sporen veen, 
sporen puin, bruinbeige, geroerd

120

Zand, uiterst fijn, matig siltig, 
sporen veen, donker bruingrijs, 
geroerd

170

boring gestaakt op beton175

Boring: 14
0

50

1

2

klinker0

7

Zand, matig fijn, licht 
bruinbeige, ophoogzand

15

uiterst puinhoudend, matig 
zandhoudend, bruinrood, geen 
asbest (grof piin)

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, bruinzwart

80

Boring: 15
0

50

1

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
zwak humeus, sterk 
wortelhoudend, sporen puin, 
donkerbruin

50



Legenda (conform NEN 5104)
grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand
Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen
Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei
Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem
Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen
zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig
bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 05-Dec-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 29-Nov-2016

Loosteresweg 5 - Rossum
16058810
2016141438

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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16058810

Analysecertificaat

05-Dec-2016/11:42

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016141438/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling
UitgevoerdCryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses
S 87.1% (m/m)Droge stof 84.1

S 4.4% (m/m) dsOrganische stof 4.3

Q 95.4% (m/m) dsGloeirest 95.5

S 2.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2.2

Metalen
S <20mg/kg dsBarium (Ba) <20

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd) <0.20

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co) <3.0

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu) <5.0

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg) <0.050

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo) <1.5

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni) <4.0

S 17mg/kg dsLood (Pb) 10

S 33mg/kg dsZink (Zn) 22

Minerale olie
<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12) <3.0

10mg/kg dsMinerale olie (C12-C16) <5.0

8.6mg/kg dsMinerale olie (C16-C21) <5.0

12mg/kg dsMinerale olie (C21-C30) <11

6.8mg/kg dsMinerale olie (C30-C35) 6.0

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40) <6.0

S 44mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40) <35

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB
S <0.0010mg/kg dsPCB 28 <0.0010

1
2

BG I - Boring 1, 3, 11, 12, 13, 14 en 15
BG II - Boring 2, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 9296442

9296441

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016
28-Nov-2016

M: MCERTS erkend
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16058810

Analysecertificaat

05-Dec-2016/11:42

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016141438/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 52 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 101 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 118 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 138 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 153 <0.0010

S <0.0010mg/kg dsPCB 180 <0.0010

S 1)1)0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7) 0.0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
S <0.050mg/kg dsNaftaleen <0.050

S 0.48mg/kg dsFenanthreen <0.050

S 0.38mg/kg dsAnthraceen <0.050

S 3.5mg/kg dsFluorantheen <0.050

S 1.4mg/kg dsBenzo(a)anthraceen <0.050

S 1.5mg/kg dsChryseen <0.050

S 0.46mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen <0.050

S 0.85mg/kg dsBenzo(a)pyreen <0.050

S 0.56mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen <0.050

S 0.68mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen <0.050

S 1)9.8mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7) 0.35

1
2

BG I - Boring 1, 3, 11, 12, 13, 14 en 15
BG II - Boring 2, 4, 5, 6, 7, 9 en 10 9296442

9296441

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016
28-Nov-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016141438/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

BG I - Boring 1, 3, 11, 12, 13, 14 
en 15

 9296441 13  45  95 05337252411

 9296441 15  0  50 05331759761

 9296441 12  15  40 05331759821

 9296441 11  25  50 05331759741

 9296441 1  12  40 05337252482

 9296441 3  25  75 05337252402

 9296441 14  30  80 05337252472

BG II - Boring 2, 4, 5, 6, 7, 9 en 
10

 9296442 5  0  40 05331759861

 9296442 6  0  50 05337250961

 9296442 2  0  50 05337252521

 9296442 9  0  35 05331759841

 9296442 4  0  50 05337250891

 9296442 10  0  50 05337250881

 9296442 7  10  40 05331759792

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016141438/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016141438/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld 
in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9296441
Certificate no.: 2016141438
Sample description.: BG I - Boring 1, 3, 11, 12, 13, 14 en 15
  V

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

5000

10000

pA

0

5000

10000

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

500

1000

pA

0

500

1000

C
10 C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40

Minutes
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

pA

0

100

200
pA

0

100

200

C
10

C
10

-C
12

C
12

-C
16

C
16

-C
21

C
21

-3
0

C
30

-C
35

C
35

-C
40

C
40



16058810

Loosteresweg 5 - Rossum

28-11-2016

Jan Hartman

2016141438

29-11-2016

05-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

4,4

2,4

Uitgevoerd

% (m/m) 87,1 87,10

% (m/m) ds 4,4 4,400

% (m/m) ds 95,4

% (m/m) ds 2,4 2,400

mg/kg ds <20 51,67 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2158 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,073 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,604 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0490 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,903 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 17 25,44 - 10 50 290 530

mg/kg ds 33 72,41 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds 10

mg/kg ds 8,6

mg/kg ds 12

mg/kg ds 6,8

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 44 100 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds <0,0010 0,0015

mg/kg ds 0,0049 0,0111 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,48 0,4800

mg/kg ds 0,38 0,3800

mg/kg ds 3,5 3,5

mg/kg ds 1,4 1,400

mg/kg ds 1,5 1,5

mg/kg ds 0,46 0,4600

mg/kg ds 0,85 0,8500

mg/kg ds 0,56 0,5600

mg/kg ds 0,68 0,6800

mg/kg ds 9,8 9,845 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9296441

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

BG I - Boring 1, 3, 11, 12, 13, 14 en 15

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



16058810

Loosteresweg 5 - Rossum

28-11-2016

Jan Hartman

2016141438

29-11-2016

05-12-2016

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

4,3

2,2

Uitgevoerd

% (m/m) 84,1 84,10

% (m/m) ds 4,3 4,300

% (m/m) ds 95,5

% (m/m) ds 2,2 2,200

mg/kg ds <20 52,93 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2173 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,225 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,667 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0492 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,033 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 10 15,04 - 10 50 290 530

mg/kg ds 22 48,85 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds 6

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 56,98 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds <0,0010 0,0016

mg/kg ds 0,0049 0,0114 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9296442

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II - Boring 2, 4, 5, 6, 7, 9 en 10

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 05-Dec-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 29-Nov-2016

Loosteresweg 5 - Rossum
16058810
2016141445

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Loosteresweg 5 - Rossum

1

Jan Hartman 1/2

16058810

Analysecertificaat

03-Dec-2016/12:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016141445/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.3% (m/m)Droge stof

S <0.7% (m/m) dsOrganische stof

Q 99.1% (m/m) dsGloeirest

S 3.9% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S <5.0mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S <10mg/kg dsLood (Pb)

S <20mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 OG - Boring 1, 2, 3 en 4 9296456

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016

M: MCERTS erkend



Loosteresweg 5 - Rossum

1

Jan Hartman 2/2

16058810

Analysecertificaat

03-Dec-2016/12:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Nov-2016

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2016141445/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 OG - Boring 1, 2, 3 en 4 9296456

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Nov-2016

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016141445/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

OG - Boring 1, 2, 3 en 4 9296456 4  50  100 05331759852

 9296456 1  40  70 05337252513

 9296456 3  80  130 05331759803

 9296456 2  90  120 05337291433

 9296456 3  130  170 05331759784

 9296456 1  70  110 05337252454

 9296456 1  110  140 05337252445

 9296456 1  140  180 05337252506

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016141445/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016141445/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



16058810

Loosteresweg 5 - Rossum

28-11-2016

Jan Hartman

2016141445

29-11-2016

03-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

3,9

Uitgevoerd

% (m/m) 88,3 88,30

% (m/m) ds <0,7 0,4900

% (m/m) ds 99,1

% (m/m) ds 3,9 3,900

mg/kg ds <20 43,84 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2342 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,113 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,796 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0487 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,050 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,050 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,64 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 30,29 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <11

mg/kg ds <5,0

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds <0,050 0,0350

mg/kg ds 0,35 0,3500 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9296456

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG - Boring 1, 2, 3 en 4

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Ing. J.L. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 09-Dec-2016

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen 05-Dec-2016

Loosteresweg 5 - Rossum
16058810
2016144758

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager
Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Loosteresweg 5 - Rossum

1

Jan Hartman 1/2

16058810

Analysecertificaat

09-Dec-2016/12:34

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Dec-2016

Monstermatrix Water (AS3000)

2016144758/1Certificaatnummer/Versie

Metalen
S 320µg/LBarium (Ba)
S <0.20µg/LCadmium (Cd)
S 2.5µg/LKobalt (Co)
S <2.0µg/LKoper (Cu)
S <0.050µg/LKwik (Hg)
S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)
S 5.8µg/LNikkel (Ni)
S <2.0µg/LLood (Pb)
S <10µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
S <0.20µg/LBenzeen
S <0.20µg/LTolueen
S <0.20µg/LEthylbenzeen
S <0.10µg/Lo-Xyleen
S <0.20µg/Lm,p-Xyleen
S 1)0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)
S <0.020µg/LNaftaleen
S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
S <0.20µg/LDichloormethaan
S <0.20µg/LTrichloormethaan
S <0.10µg/LTetrachloormethaan
S <0.20µg/LTrichlooretheen
S <0.10µg/LTetrachlooretheen
S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan
S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan
S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

1 Peilbuis 1 9307551

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2016

M: MCERTS erkend



Loosteresweg 5 - Rossum

1

Jan Hartman 2/2

16058810

Analysecertificaat

09-Dec-2016/12:34

Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

05-Dec-2016

Monstermatrix Water (AS3000)

2016144758/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan
S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen
S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)
S <0.20µg/LTribroommethaan
S <0.10µg/LVinylchloride
S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen
S 1)0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 

0,7
S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan
S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan
S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan
S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie
<10µg/LMinerale olie (C10-C12)
<10µg/LMinerale olie (C12-C16)
<10µg/LMinerale olie (C16-C21)
<15µg/LMinerale olie (C21-C30)
<10µg/LMinerale olie (C30-C35)
<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 1 9307551

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.

Nr.

RvAL010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

05-Dec-2016

VA
M: MCERTS erkend



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016144758/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

Peilbuis 1 9307551 1  260  360 06917158671

 9307551 1  260  360 08005514712

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016144758/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016144758/1
Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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16058810

Loosteresweg 5 - Rossum

05-12-2016

Jan Hartman

2016144758

05-12-2016

09-12-2016

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 320 320 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L 2,5 2,5 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,0350 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,400 - 2 5 153 300

µg/L 5,8 5,800 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,400 - 2 15 45 75

µg/L <10 7 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,21 0,2100 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90 0,6300

µg/L <0,020 0,0140 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,1400 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <0,10 0,0700

µg/L <1,6 1,120

µg/L <0,20 0,1400 630

µg/L <0,10 0,0700 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,0700 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,1400 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L <0,20 0,1400

µg/L 0,42 0,4200 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <15

µg/L <10

µg/L <10

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77Geen toetsoordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9307551

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



 

 
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en 
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1 
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
Achtergrondwaarden: 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. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
Bsb Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
I&M Infrastructuur en Milieu 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
Sn Tin 
Zn Zink 
 



 
 
 
 
 

Bijlage V 
 Informatie van gemeente  
 





Bijlage 4  Verkennend 
asbestonderzoek - Loosteresweg 5

142      bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend asbestbodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU BV 
op 3 terreindelen aan de Loosteresweg 5 in Rossum door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
Aanleiding voor het verkennend asbestonderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van 2 
woningen met bijgebouwen. De chemische kwaliteit van de bodem is reeds vastgelegd in een 
verkennend bodemonderzoek, verricht door Kruse Milieu BV (rapportcode 16058810 d.d. 19 
december 2016). Er zijn in dit onderzoek geen asbestanalyses verricht. Omdat de bodem 
plaatselijk puinhoudend is, is de locatie verdacht voor asbest, conform de huidige richtlijnen is 
asbestonderzoek noodzakelijk. Tevens is er sprake van 2 asbestverdachte druppelzones 
(deellocatie A en B). 
 
Het doel van dit verkennend asbestonderzoek is inzicht te verkrijgen in de bodemsamenstelling 
en bodemkwaliteit met betrekking tot asbest ter plekke van de bouwlocatie van 2 woningen en 2 
asbestverdachte druppelzones. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017; 
- NEN 5725, “Bodem. Leidraad bij het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, oriënterend  
  en nader onderzoek”, NNI Delft, oktober 2017. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in december 2019 conform BRL SIKB 2000 en protocol 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu BV 
financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
resultaten vergeleken met de wetgeving inzake asbest in bodem en puin, welke door de 
ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor asbest een 
restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Loosteresweg 5, op circa 1700 meter ten noordoosten 
van de bebouwde kom van Rossum. Het centrale punt binnen het te onderzoeken terreindeel 
heeft de RD-coördinaten x = 261.424 en y = 486.936. Het perceel is kadastraal bekend als: 
gemeente Weerselo, sectie U, nummer 130 (ged.). Ten zuiden van de onderzoekslocatie 
bevindt zich de Loosteresweg.  
 
Bebouwing en verharding 
Binnen de onderzoekslocatie staat een oude loopstal (buiten gebruik), die deels is onderkelderd 
(mestopslag). De vloer van de loopstal is van beton. Rondom de bebouwing is deels een 
verharding met klinkers en tegels aanwezig. De onverharde terreindelen zijn in gebruik als 
grasland en groenstrook. 
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van de voorgenomen nieuwbouw en sloop van de loopstal is inzicht gewenst in de 
bodemkwaliteit met betrekking tot asbest. De onderzoekslocatie ter plekke van de bouwlocatie 
heeft een oppervlakte van circa 1900 m². Aan zowel de noord- als aan de zuidzijde van de stal 
bevinden zich asbestverdachte druppelzones met een lengte van respectievelijk 30 en 19 meter 
(deellocaties A en B). Deze druppelzones worden separaat onderzocht. Er is sprake van een 
druppelzone als hemelwater via asbestverdachte dakplaten afwatert op onverhard terrein.  
 
In bijlage I is de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende boorplannen 
opgenomen:  
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, december 2016; 
- Boorplan verkennend asbestonderzoek Kruse Milieu BV, december 2019. 
 
 

2.2 Voorinformatie 
 
Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van verontreiniging 
aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever. Voor historische 
gegevens wordt verwezen naar het rapport van Kruse Milieu BV uit december 2016. De 
resultaten van het verkennend bodemonderzoek staan hieronder vermeld. 
 
Na 2016 hebben geen noemenswaardige veranderingen op de locatie plaatsgevonden. De 
onderzoekslocatie heeft volgende provinciale asbestsignaleringskaart een hoge kans op asbest 
in de bodem.  
 
Rapport verkennend bodemonderzoek, Loosteresweg 5 te Rossum, Kruse Milieu BV, 
projectcode 16058810 d.d. 19 december 2016 
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek het volgende: 
Visuele waarnemingen: plaatselijk zijn sporen puin aangetroffen (rondom de loopstal). Visueel 
is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. 
Bovengrond (BG I): PAK > achtergrondwaarde 
Bovengrond (BG II): niet verontreinigd 
Ondergrond (OG): niet verontreinigd  
Grondwater, peilbuis 1: barium > streefwaarde 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van NEN 5707 + C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en 
analyse van asbest in bodem en partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
Omdat er voor de onderzoekslocatie een grote kans bestaat voor asbest in de bodem dient 
conform de huidige richtlijnen asbestonderzoek plaats te vinden. Tevens worden de 
asbestverdachte druppelzones onderzocht (deellocatie A en B). 
 
De strategie en het boorplan zijn afgestemd met de gemeente Dinkelland (Noaberkracht) en de 
opdrachtgever. 
 
Deellocatie A en B, druppelzones 
De deellocaties A en B worden beschouwd als verdacht ten aanzien van de aanwezigheid van 
asbest. De hypothese “verdachte locatie" uit NEN 5707 wordt voor de druppelzones gebruikt. 
De onderzoeksstrategie op deze deellocaties is gebaseerd op de NEN 5707, paragraaf 6.4.4: 
verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern (VEP). 
De toplaag van 0 tot 0.1 m-mv wordt bemonsterd en geanalyseerd. 
 
Overig terreindeel 
De hypothese "verdachte locatie" uit norm NEN 5707 (verdacht, heterogeen verdeeld, VED-HE) 
wordt voor het overige deel van de onderzoekslocatie gebruikt.  
 
In tabel 1 is de onderzoeksstrategie per deellocatie weergegeven.  
 
Tabel 1: Onderzoeksstrategie. 

Deellocatie Oppervlakte  
Boringen of 

gaten tot  
0.5 m-mv 

Boringen  
tot 1.0 m-mv 

Boringen  
tot 2.0 m-mv 

Peilbuis 

A 30 m2 3 - - - 

B 19 m2 3 - - - 
Overig terreindeel 1950 m2 10 - 2 -  

 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. Het 
opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897 + C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Bij het bemonsteren van de bodem en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- 
en NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en protocol 2018, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Van de inspectiegaten wordt de samenstelling beschreven volgens NEN 5104. Het opgegraven 
materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreinigingskenmerken 
zoals afwijkende geur en/of kleur. 
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De inspectiegaten worden gecodeerd als: 
Deellocatie A: A1, A2 en A3; 
Deellocatie B: B1, B2 en B3: 
Overig terreindeel: 21 tot en met 32. 
 
 

3.3 Asbestanalyses 
 
De asbestanalyses worden verricht door Eurofins Omegam te Amsterdam, een door de Raad 
voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5707 onderzocht. In tabel 2 is weer-
gegeven welke analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 2: Analysepakket per monster. 

Monster Analysepakket Codering 
(meng)monster 

Deellocatie A 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof  A - MM FF  

Deellocatie B 

Bovengrond (1x) Asbest en droge stof  B - MM FF  

Overig terreindeel 

Bovengrond (2x) Asbest en droge stof 
MM FF - 01 
MM FF - 02 

 
 

3.4 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden.  
Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de interventiewaarde en deze waarde 
bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen concentratie asbest is gelijk aan de 
concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters worden beschreven in paragraaf 4.2. De resultaten van de asbest-
analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en 4.3 worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 11 december 2019 uitgevoerd door de heer J. Hartman. De 
veldwerker is conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08).  
 
Maaiveldinspectie 
Het maaiveld was grotendeels vrij van obstakels en begroeiing en was goed te inspecteren 
(inspectie-efficiëntie: 100%). De bodem kon deels, vanwege de aanwezigheid van 
verhardingslagen en gras, niet of niet goed geïnspecteerd worden; er is sprake van een 
indicatieve maaiveldinspectie. De weersomstandigheden tijdens de inspectie waren goed (goed 
zicht, geen of weinig neerslag). Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen waargenomen op het maaiveld. 
 
Tijdens de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk 
beoordeeld op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. Voor de bodemopbouw en 
bodemsamenstelling wordt verwezen naar de boorstaten in bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal als volgt: tot maximaal 2.0 
meter min maaiveld (m-mv) is overwegend matig fijn zand aangetroffen. In de ondergrond zijn 
leem-, roest- en/of oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn plaatselijk bodemvreemde 
materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 3 weergegeven. Op het overig onderzochte 
terreindeel zijn geen bijzonderheden in de bodem waargenomen. 
 
Tabel 3: Weergave bodemvreemde materialen. 

Inspectiegat Diepte (m-mv) Waarneming 

Deellocatie A 

A1 0 - 0.15 
0.15 - 0.16 

Sterk puinhoudend (dakpanscherven) 
Gestaakt op baksteenpuin 

A2 0 - 0.10 Sporen puin 

A3 0 - 0.10 Sporen puin 

Deellocatie B 

B1 0 - 0.10 Sporen puin 

B2 0 - 0.10 Sporen puin 

B3 0 - 0.10 Sporen puin 

 
 
 
 
 
 



 

Kruse Milieu BV Project: 19066490 Pagina 6 van 9 

Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn de in tabel 4 genoemde mengmonsters van de 
fijne fractie (MM FF) geanalyseerd op asbest.  
 
Tabel 4: Geanalyseerde asbestmonsters. 

Mengmonster Inspectiegat 
Traject 
(m-mv) 

Motivatie 

Deellocatie A 

A - MM FF A1, A2 en A3 0 - 0.10 
Bepalen gewogen 

asbestgehalte  

Deellocatie B 

B - MM FF B1, B2 en B3 0 - 0.10 
Bepalen gewogen 

asbestgehalte  

Overig terreindeel 

MM FF - 01 

21 en 25 
22 
23 
27 

0 - 0.50 
0.22 - 0.50 
0.15 - 050 
0.37 - 0.50 

Bepalen gewogen 
asbestgehalte bovengrond 

MM FF - 02 26, 28, 29, 30, 31 en 32 0 - 0.50 
Bepalen gewogen 

asbestgehalte bovengrond 

 
 

4.3 Resultaten asbestanalyses 
 
In bijlage III zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. De gewogen 
asbestgehalten zijn in tabel 5 weergegeven.  
 
Tabel 5: Gewogen asbestgehalten (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

Deellocatie A 

A - MM FF Asbest n.a. - 100 

Deellocatie B 

B - MM FF Asbest n.a. - 100 

Overig terreindeel 

MM FF - 01 Asbest n.a. - 100 

MM FF - 02 Asbest n.a. - 100 

 
In de derde kolom van tabel 5 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.        
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
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4.4 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.3 is weergegeven, is analytisch geen asbest aangetoond in de 4 
mengmonsters van de fijne fractie. 
 
Er is op basis van de resultaten van dit onderzoek geen reden voor nader asbestonderzoek. Er 
is geen saneringsnoodzaak. Er zijn geen bezwaren tegen de voorgenomen nieuwbouw. 
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van BJZ.NU BV is een verkennend asbestbodemonderzoek uitgevoerd op 3 
terreindelen, waarvan 2 asbestverdachte druppelzones (deellocaties A en B) aan de 
Loosteresweg 5 in Rossum.  
 
Aanleiding voor het verkennend asbestonderzoek is de voorgenomen sloop van een loopstal en 
de nieuwbouw van 2 woningen.  
 
 
Resultaten veldwerk 
In totaal zijn 18 inspectiegaten gegraven. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen 
waargenomen (zie tabel 3). Visueel zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen op het 
maaiveld en in de bodem.  
 
 
Resultaten asbestanalyses 
- A - MM FF is niet asbesthoudend; 
- B - MM FF is niet asbesthoudend;  
- MM FF - 01 is niet asbesthoudend; 
- MM FF - 02 is niet asbesthoudend. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Visueel is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Zowel de bovengrond van de bouw-
locatie als beide druppelzones zijn niet asbesthoudend. Er is op basis van de resultaten van dit 
onderzoek geen reden voor nader asbestonderzoek. Er is geen saneringsnoodzaak. Er zijn 
geen bezwaren tegen de voorgenomen sloop van de stal en de nieuwbouw. 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het karakter van dit onderzoek is het, ondanks 
de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende 
verontreinigingen niet zijn ontdekt.  
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de chemische bodemkwaliteit van het onderzochte 
terreindeel en de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende percelen. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie  

Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, december 2016 
Boorplan verkennend asbestonderzoek Kruse Milieu BV, december 2019 

 
 



  
  
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kruse Milieu BV 

Topografische kaart 

Projectnummer: 19066490 Schaal: 1:25000 

Bijlage: I Kaartblad: 29 C 

Kaartmateriaal: Topografische dienst Kadaster 

 

Loosteresweg 5 
te Rossum 
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BJZ.NU BV
Loosteresweg 5 
7596 MN  Rossum

Verkennend bodemonderzoek

:  16058810
:  1:500 (A3-formaat)
:  December 2016

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JK

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm
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= Toekomstige bebouwing

loopstal
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gras

klinkers
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BJZ.NU BV
Loosteresweg 5 
7596 MN  Rossum

Verkennend asbestbodemonderzoek

:  19066490
:  1:500 (A3-formaat)
:  November 2019

Huyerenseweg 33
7678 SC  Geesteren

0546 - 639663
www.krusegroep.nl

Projectcode
Schaal
Datum

Kruse Milieu BV

Veldwerker: JH/RV Tekenaar: JK

= Boring tot 0.5 meter diepte

= Boring tot 1.5/2.0 meter diepte

= Peilbuis

= Onderzoekslocatie (Kruse Milieu BV, projectcode 16058810)

= Boring tot 1.0 meter diepte

= Inspectiegat 30x30x50 cm
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Loost eresw eg 5  - Rossum
projectcode 1 9 0 6 6 4 9 0

datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 3

2 1 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sterk wortels

-50

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, resten wortels, sterk oer

-90

-190

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel, resten roest

-190

-200

leem , sterk zandig, neut raal grijs, 
rood, resten oer

2 2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-22

31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 19.2%, neut raal beige, 
geel, sporen oer

-22

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, resten 
oer

2 3 tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-15

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, geel, sporen 
oer

-15

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, rood, resten 
oer, sporen glas

2 4 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-40

31x32cm , zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, licht  beige

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen oer

2 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
beige, resten zand, resten wortels

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, rood, sporen 
wortels, sterk oer

2 6 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

33x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
m at ig wortels

2 7 tegel, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-7-7

-37

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, geel, sporen 
oer

-37

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, rood, resten 
oer

2 8 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sterk wortels

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, resten wortels, sterk oer

2 9 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-50

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sterk wortels

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, resten wortels, sterk oer

-60

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, rood, sporen oer

-100

-200

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

3 0 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

34x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sporen wortels

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, resten wortels, sterk oer



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Loost eresw eg 5  - Rossum
projectcode 1 9 0 6 6 4 9 0

datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4
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3 1 bosgrond, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

33x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
m at ig wortels, sporen oer

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, resten wortels, sterk oer

3 2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

33x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
resten wortels

A1 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0 0

-15

33x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, sterk puin veel dakpanscherven

-15

-16
volledig baksteen, gestaakt

A2 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

34x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sterk wortels, sporen puin

-10

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker zwart , bruin

A3 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
sterk wortels, sporen puin

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, resten wortels

B1 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

35x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
uiterst  wortels, sporen puin

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sterk wortels

B2 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

35x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
uiterst  wortels, sporen puin

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sterk wortels

B3 groenst rook, m aaiveld

type inspect iegat
datum 1 1 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-10

31x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
uiterst  wortels, sporen puin

-10

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, m at ig wortels



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 
 
 
 
 

Bijlage III 
Analyserapporten  



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Dec-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Dec-2019

Loosteresweg 5 - Rossum

19066490
2019187036/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Loosteresweg 5 - Rossum

1 2

Jan Hartman 1/1

19066490

Analysecertificaat

17-Dec-2019/14:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Dec-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019187036/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

76.8% (m/m) 76.4Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)

14.7kg 14.8In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

<5.8mg <8.2Asbest (som)
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.8Asbest in grond
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.8Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

<0.6mg/kg ds <0.8Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

A - MM FF

B - MM FF 11102689

11102688

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Dec-2019

11-Dec-2019

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019187036/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11102688 FF A  0  10 AM14239036 A - MM FF

 11102689 FF B  0  10 AM14239035 B - MM FF

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019187036/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019187036/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6184189
Uw referentie : A - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 17-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14660 g
Droge massa aangeleverde monster : 11259 g
Percentage droogrest : 76,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9946,4 89,3 12,8 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 390,5 3,5 63,4 16,24 0 0,0
1-2 mm 219,3 2,0 72,9 33,24 0 0,0
2-4 mm 146,7 1,3 146,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 183,1 1,6 183,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 237,8 2,1 237,8 100,00 0 0,0
>20 mm 12,2 0,1 12,2 100,00 0 0,0
Totaal 11136,0 100,0 728,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,5 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

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

Project code : 979058
Project omschrijving : 2019187036-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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: YCXN-EEYU-ZCPO-ADKW Ref.: 979058_certificaat_v1



Monstercode : 6184190
Uw referentie : B - MM FF
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 17-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14820 g
Droge massa aangeleverde monster : 11322 g
Percentage droogrest : 76,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10239,4 91,7 12,9 0,13 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 472,7 4,2 45,1 9,54 0 0,0
1-2 mm 244,9 2,2 70,8 28,91 0 0,0
2-4 mm 84,1 0,8 84,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 65,9 0,6 65,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 43,0 0,4 43,0 100,00 0 0,0
>20 mm 19,7 0,2 19,7 100,00 0 0,0
Totaal 11169,7 100,0 341,5 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,8 0,0 0,7 <0,8 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,8 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

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

Project code : 979058
Project omschrijving : 2019187036-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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: YCXN-EEYU-ZCPO-ADKW Ref.: 979058_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Project code : 979058
Project omschrijving : 2019187036-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YCXN-EEYU-ZCPO-ADKW Ref.: 979058_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6184189 A - MM FF FF A 0-.1 AM14239036

6184190 B - MM FF FF B 0-.1 AM14239035

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 979058
Project omschrijving : 2019187036-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YCXN-EEYU-ZCPO-ADKW Ref.: 979058_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 979058
Project omschrijving : 2019187036-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: YCXN-EEYU-ZCPO-ADKW Ref.: 979058_certificaat_v1



T.a.v. J. Kienstra
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Dec-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 11-Dec-2019

Loosteresweg 5 - Rossum

19066490
2019187046/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Loosteresweg 5 - Rossum

1 2

Jan Hartman 1/1

19066490

Analysecertificaat

17-Dec-2019/16:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

11-Dec-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019187046/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

78.1% (m/m) 80.2Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)

16.7kg 12.8In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

<3.7mg <5.6Asbest (som)
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.6Asbest in grond
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.6Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

<0.3mg/kg ds <0.6Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

MM FF - 01

MM FF - 02 11102717

11102716

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

11-Dec-2019

11-Dec-2019

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019187046/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11102716 FF-01  0  50 AM14239032 MM FF - 01

 11102717 FF-02  0  50 AM14239031 MM FF - 02

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019187046/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019187046/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6184195
Uw referentie : MM FF - 01
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 17-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16730 g
Droge massa aangeleverde monster : 13066 g
Percentage droogrest : 78,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12427,4 96,4 12,9 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 262,3 2,0 60,7 23,14 0 0,0
1-2 mm 132,5 1,0 57,7 43,55 0 0,0
2-4 mm 38,9 0,3 38,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 25,4 0,2 25,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12886,5 100,0 195,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

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

Project code : 979061
Project omschrijving : 2019187046-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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: OIUW-JHMF-AWLK-WZCJ Ref.: 979061_certificaat_v1



Monstercode : 6184196
Uw referentie : MM FF - 02
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : K.R.
Datum geanalyseerd : 16-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12760 g
Droge massa aangeleverde monster : 10234 g
Percentage droogrest : 80,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 9620,8 95,1 45,1 0,47 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 263,4 2,6 41,3 15,68 0 0,0
1-2 mm 143,3 1,4 49,6 34,61 0 0,0
2-4 mm 38,7 0,4 38,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 24,0 0,2 24,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 10,9 0,1 10,9 100,00 0 0,0
>20 mm 12,1 0,1 12,1 100,00 0 0,0
Totaal 10113,2 100,0 221,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,6 0,0 0,5 <0,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

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

Project code : 979061
Project omschrijving : 2019187046-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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: OIUW-JHMF-AWLK-WZCJ Ref.: 979061_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

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

Project code : 979061
Project omschrijving : 2019187046-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: OIUW-JHMF-AWLK-WZCJ Ref.: 979061_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6184195 MM FF - 01 FF-01 0-.5 AM14239032

6184196 MM FF - 02 FF-02 0-.5 AM14239031

Bijlage 1 van 2

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

Project code : 979061
Project omschrijving : 2019187046-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: OIUW-JHMF-AWLK-WZCJ Ref.: 979061_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

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

Project code : 979061
Project omschrijving : 2019187046-19066490
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: OIUW-JHMF-AWLK-WZCJ Ref.: 979061_certificaat_v1



 

 
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en 
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1 
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
Achtergrondwaarden: 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. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
Bsb Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
I&M Infrastructuur en Milieu 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
Sn Tin 
Zn Zink 
 



Bijlage 5  Verkennend 
bodemonderzoek - Haarstraat 7

 bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp  

     187



 
 

 

 

 

 

 

RAPPORT  VERKENNEND  BODEMONDERZOEK 

conform NEN 5740 en NEN 5707 

Haarstraat 47 - Rossum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Opdrachtgever: 
BJZ.NU BV 

 

Locatie: 
Haarstraat 47 

7596 LM  Rossum 

 

November 2019 

 

 

 



Kruse Milieu BV 

 
                                    
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

    Rapport Verkennend Bodemonderzoek 
  conform NEN 5740 en NEN 5707 

     Haarstraat 47 - Rossum 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opdrachtgever: 
BJZ.NU BV 
Twentepoort Oost 16a 
7609 RG  Almelo 
 
Locatie:  
Haarstraat 47 
7596 LM  Rossum 
 
Projectcode: 19055016 
 
Rapportagedatum: 26 november 2019 
 
Auteur: ing. H. Stevelink 

Kruse Milieu BV 
 

Bezoekadres: 
Huyerenseweg 33 
7678 SC  Geesteren 
 

Postadres: 
Postbus 51 
7650 AB Tubbergen 
 

Tel: 0546 - 63 96 63 
 

Internet: 
info@krusegroep.nl 
www.krusegroep.nl 
 

Bankgegevens: 
ABN AMRO: 
NL34ABNA0501538739 
 
KvK: 06068751 
BTW-nr: NL 8019.25.125.B01 



 

Kruse Milieu BV Project: 19055016 

INHOUD 
 
   Pagina 
 
 
1 Inleiding 1 
 
2 Locatiegegevens 2 

2.1 Beschrijving huidige situatie 2 

2.2 Vooronderzoek 2 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 3 
 
3 Uitvoering bodemonderzoek 4 

3.1 Onderzoeksstrategie 4 

3.2 Veldwerkzaamheden 5 

3.3 Analyses 5 

3.4 Toetsing chemische analyses 6 

3.5 Toetsing asbestanalyses 7 
 
4 Resultaten 8 

4.1 Algemeen 8 

4.2 Veldwerkzaamheden 8 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 10 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 11 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 11 
 
5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 12 
 
6 Literatuur en bronvermelding 14 

 
 
 

Bijlagen 
I Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Tebodin, mei 1986 
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2019 

II Boorstaten 
Legenda boorstaten 

III Resultaten chemische analyses 
Toetsing chemische analyses 

IV Resultaten asbestanalyses  
V Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 

 
 
 



 

Kruse Milieu BV                          Project: 19055016               Pagina 1 van 14 

1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU op een 
terrein aan de Haarstraat 47 in Rossum door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van twee woningen met een 
schuur. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de voorgenomen bestemmings-
planwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning. Derhalve dient de milieukundige 
kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
bovengrond van de onderzoekslocatie verdacht is van aanwezigheid van asbest en dat er 
sprake is van één verdachte deellocatie (voormalige werkplaats met bovengrondse dieseltank). 
De onderzoekslocatie is onverdacht voor chemische componenten.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”  
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016;  
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op een (asbest)verdachte locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreiniging(skern) ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is 
en in hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2019 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 
2002 en 2018 waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse 
Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Haarstraat 47, op circa 1.75 kilometer ten west-
noordwesten van de bebouwde kom van Rossum. Het centrale punt van het te onderzoeken 
terrein heeft de RD-coördinaten x = 257.487 en y = 486.231 en is kadastraal bekend als 
gemeente: Weerselo, sectie Q, nummers 841 (ged.) en 842 (ged.). De Haarstraat ligt ten 
zuiden van de onderzoekslocatie. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is momenteel bebouwd met 2 varkensstallen.Ten westen van de woning 
heeft op de onderzoekslocatie in het verleden een werkplaats gestaan. In deze werkplaats 
hebben 2 dieseltanks en één petroleumtank, allemaal van 1200 liter gestaan. De onderzoeks-
locatie is grotendeels verhard met klinkers. Op het noordelijke deel ligt in het weiland een 
gronddepot. De herkomst en kwaliteit van het depot is bij ons bureau niet bekend. Het 
gronddepot valt buiten de scope van het onderzoek. 
 
Onderzoekslocatie 
Er zijn plannen om de stallen te slopen en twee nieuwe woningen met een schuur te bouwen. In 
het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning dient 
onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op het te bebouwen terreindeel. De 
onderzoekslocatie is grotendeels bebouwd en verhard (klinkers). De onderzoekslocatie omvat 
circa 2000 m². 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende 
boorplannen opgenomen; 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Tebodin, mei 1986;  
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2019. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de 
eigenaar en bij de gemeente Dinkelland. De heer P. Haverkort van Kruse Milieu BV heeft op 26 
september 2019 archiefonderzoek bij gemeente Dinkelland. De volgende informatie is 
verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (agrarische) bestemming.  
- Op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie heeft een werkplaats gestaan. In deze 

werkplaats hebben 2 dieseltanks en één petroleumtank gestaan, allemaal van 1200 liter. 
Conform de vergunning van 2007 is in de werkplaats een dieseltank van 2400 liter in een 
lekbak aanwezig. Conform een controle van gemeente Denekamp van 19 oktober 2011 is 
gebleken dat de werkplaats afgebroken is en dat de dieseltank van 2400 liter is verplaatst in 
de berging voor landbouwvoertuigen. Deze berging ligt op circa 15 meter ten zuidenwesten 
van de onderzoekslocatie. Voor zover bekend is er op het overige deel van de onderzoeks-
locatie nooit sprake geweest van opslag in tanks van chemicaliën of brandstoffen, zoals 
huisbrandolie of diesel. 

- Het te onderzoeken terreindeel is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Op de daken van de varkensschuren liggen asbesthoudende golfplaten. Er zijn geen 
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druppelzones aanwezig. Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op 
de onderzoekslocatie. Er bevinden zich geen asbesthoudende dakplaten, beschoeiingen of 
sloopafval direct naast of op de onderzoekslocatie.  

- Op de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel is weergegeven dat er een grote 
kans is op aanwezigheid van asbest in de bodem.  

- Er is eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. Uit de resultaten blijkt het 
volgende:   
 
Tebodin, Verkennend bodemonderzoek Haarstraat 47 te Rossum, d.d. 15 mei 1986, met 
referentie RENS/BR7/85379 
Aanleiding van het onderzoek is de vergunningaanvraag ten behoeve van de nieuwbouw of 
uitbreiding van een schuur. Het boorplan is opgenomen in bijlage I.  
Uit de resultaten blijkt het volgende: 
In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. 
In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan ethylbenzeen en zink, matig verhoogde 
gehalten aan arseen en chroom en een sterk verhoogd gehalte aan nikkel aangetoond.  
 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid:  
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 23 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort 

tot de formatie van Twente. Deze laag is ter plaatse ruim 20 meter dik. Het doorlatend 
vermogen is naar schatting 100 m²/dag. 

- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 2.0 meter onder het maaiveld. Het freatische 
grondwater stroomt in noordwestelijke richting met een verhang van ongeveer 3 m/km. 

- Er bevindt zich geen waterwingebied in de directe omgeving van de onderzoekslocatie, 
waarvan invloed wordt verwacht op de lokale stand en stromingsrichting van het grondwater.  
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
Onderhavig onderzoek richt zich op de volgende terreindelen: 
- Deellocatie A: Voormalige werkplaats met diesel- en petroleumtanks; 
- Overig terreindeel (circa 2000 m2). 
 
Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de bovengrond van de onderzoeks-
locatie volgens de provinciale asbestsignaleringskaart grotendeels verdacht is van 
aanwezigheid van asbest in de bodem. De onderzoekslocatie is onverdacht voor chemische 
componenten.  
 
De locatie van de voormalige werkplaats op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie met 
bovengrondse diesel- en petroleumtanks wordt beschouwd als verdacht ten aanzien van de 
aanwezigheid van minerale olie in de grond en van minerale olie en BTEXN in het grondwater. 
De hypothese “verdachte locatie” uit NEN 5740, paragraaf 5.2: Onderzoeksstrategie voor een 
verdachte locatie met een plaatselijke boedembelasting (VEP) wordt gebruikt. 
 
Voor het overige terreindeel worden de hypotheses uit NEN 5740 (ONV niet-lijnvormige locatie) 
en NEN 5707 (VED-HE) gebruikt. In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor (niet) 
verdachte locaties richtlijnen gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de 
bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is 
voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de 
omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Tevens dient te worden vermeld dat in verband met mestkelders onder de te slopen schuren 
geen inpandige boringen kunnen worden verrichten. Inpandig zijn geen potentieel bodem-
bedreigende (bedrijfs)activiteiten uitgevoerd en er is geen aanleiding om te veronderstellen dat 
de inpandige bodemkwaliteit afwijkt van de uitpandige bodemkwaliteit. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 
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zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN 
5740 en verdachte locaties uit de NEN 5707. Beide onderzoeksstrategieën worden met elkaar 
gecombineerd. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en 
NPR-voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, 
waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Overig terreindeel  
Op een terreindeel van circa 2000 m² worden in totaal 12 boringen verricht, waarvan 9 tot 0.50 
meter en 3 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Ten behoeve van het asbestonder-
zoek worden de grondboringen tot een diepte van 0.5 meter vervangen door inspectiegaten met 
een lengte en een breedte van minimaal 0.3x0.3 meter. Twee inspectiegaten worden 
doorgeboord tot maximaal diepte van 2.0 meter minus maaiveld. Het opgegraven materiaal 
wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De 
gaten worden handmatig met een schop gegraven. Voor het meten van het grondwaterpeil en 
het nemen van grondwatermonsters op de locatie wordt één diepe boring overeenkomstig NEN 
5766 afgewerkt tot peilbuis (gecodeerd als PB 1). 
 
Deellocatie A: Voormalige werkplaats met diesel- en petroleumltanks 
Ter plaatse van de voormalige werkplaats waarin diesel- en petroleumtanks hebben gestaan 
worden 3 boringen verricht tot 1.0 meter minus maaiveld of grondwaterspiegel. Voor het meten 
van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters wordt één diepe boring 
overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis (gecodeerd als PB A1).  
 
Van elke boring en inspectiegat wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens 
NEN 5104. Het opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op 
verontreini-gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam te Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 7 mengmonsters (waarvan 3 
mengmonsters van de fijne fractie) samengesteld en er worden 2 grondwatermonsters 
genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN 5707 onderzocht. In tabel 
1 is weergegeven welke analyses worden uitgevoerd. 
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Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Overig terreindeel 

Bovengrond (2x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), organische stof, lutum en 
droge stof 

Bovengrond (3x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  

Deellocatie A: Voormalige werkplaats met diesel- en petroleumtanks 

Ondergrond (A - BG) Minerale olie, organische stof en droge stof 

Grondwater (PB A1) Minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, pH, EC 
en troebelheid 

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting, van het 

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 

 
 

3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
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tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
 
 

3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 
4.4 worden de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden 
weergegeven en besproken in paragraaf 4.5. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november 2019 uitgevoerd door de heer J. Hartman, een 
veldwerker conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08), 
en de heer N. Pepping. 
 
Overig terreindeel 
Er zijn op 8 november 2019 in totaal 12 inspectiegaten gegraven (handmatig met een schop: 
inspectiegaten 1 t/m 12). De inspectiegaten 1, 2 en 3 zijn met behulp van een Edelmanboor 
verdiept tot maximaal 2.0 m-mv of tot het grondwaterniveau. Inspectiegat 1 is doorgezet tot 
circa 3.70 meter diepte en afgewerkt als peilbuis (gecodeerd als PB 1). De boringen 11 en 12 
zijn verplaatst in verband met het gronddepot ter plaatse.  
 
Deellocatie A: Voormalige werkplaats met diesel- en petroleumtanks 
Op 1 november 2019 zijn ter plaatse van de voormalige werkplaats met diesel- en petroleum-
tanks 3 boringen verricht met een Edelmanboor. Twee boringen zijn tot een diepte van circa 1.0 
meter geplaatst (boring A2 en A3) en één boring is doorgezet in de diepe ondergrond tot 4.20 
m-mv en afgewerkt als peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. Vervolgens is de 
peilbuis doorgepompt. Er is ter plekke van de voormalige werkplaats zintuiglijk geen minerale 
olie waargenomen in de grond of in het grondwater (geen oliegeur, geen olie-water reaktie). 
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van klinkers, gras en 
een gronddepot, niet goed geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve 
maaiveldinspectie. Eventuele kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn 
opgemerkt. De weersomstandig-heden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen 
neerslag). Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op 
het maaiveld. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat overwegend uit fijn zand met in 
de ondergrond sterk zandige leemlagen. In de boven- en ondergrond zijn roest- en oer-
houdende lagen waargenomen. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen. Deze zijn in 
tabel 2 weergegeven. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen 
waargenomen in de bodem. 
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Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

3 0.08 - 0.3 Sporen puin 

4 0 - 0.3 Sporen puin 

9 0.08 - 0.5 
0.5 - 0.95 

Sporen puin 
Sporen puin en sporen plastic 

11 0 - 0.3 Sporen puin 

12 0 - 0.5 Sporen puin 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
 
Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

Overig terreindeel 

BG I 
(visueel schoon) 

1 
5 
6 
8 

0 - 0.5 
0.25 - 0.5 
0.08 - 0.25 
0.25 - 0.45 

Standaard pakket 

BG II 
(puinhoudend) 

3 
4 en 11 

9 
12 

0.08 - 0.3 
0 - 0.3 

0.08 - 0.5 
0 - 0.5 

Standaard pakket 

OG 
(visueel schoon) 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 

0.8 - 1.15 
1.15 - 1.6 
1.6 - 2.0 
0.9 - 1.4 
1.5 - 2.0 
1.0 - 1.3 
1.5 - 2.0 

Standaard pakket 

MM FF - A 
1 en 12 

11 
0 - 0.5 
0 - 0.3 

Asbest 

MM FF - B 
2 
3 

5, 6 en 7 

0.08 - 0.25  
0.08 - 0.3 
0.08 - 0.25 

Asbest 

MM FF - C 
4 
8 
9 

0 - 0.3 
0.08 - 0.25 
0.08 - 0.5 

Asbest 

Deellocatie A: Voormalige werkplaats met dieselolie- en petroleumtanks 

A - BG 
A1 
A2 
A3 

0.08 - 0.4 
0.08 - 0.3 
0.08 - 0.5 

Minerale olie 
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De boringen 1 en A1 zijn doorgezet tot circa 3.70 en 4.20 m-mv. Wanneer het grondwater werd 
bereikt, werd een zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis 
bestaat uit een filter met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter 
hoogte van het filter, met een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. 
Rondom het filter is een filter-kous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om 
directe indringing van hemelwater in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is 
opgevuld met het oorspronkelijke bodemmateriaal. Vervolgens zijn de peilbuizen doorgepompt.  
 
Op 15 november 2019 zijn de peilbuizen bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 1 2.70 - 3.70 2.00 6.4 394 21.1 Goed 

PB A1 3.20 - 4.20 2.32 6.4 250 6.6 Goed 

 
 
De waarden voor de pH, de EC worden normaal geacht. De troebelheid voor peilbuis A1 wordt 
normaal geacht. In het grondwatermonster van peilbuis 1 is een hogere troebelheid gemeten 
dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuis heeft voldoende rusttijd 
gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis zorgvuldig en met een voldoende 
laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er geen sprake is geweest van een 
verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid 
een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende 
delen kunnen leiden tot verhoogde meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrix-
storingen bij de analyse en ab- en adsorptie organische verbindingen en zware metalen aan 
deze zwevende delen. 
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grond-
watermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventie-
waarden.  
 
In de bovengrond (BG II) en in het grondwater (PB 1) zijn lichte verontreinigingen aangetoond. 
Deze zijn weergegeven in tabel 5. In de bovengrond (BG I) in de ondergrond zijn geen 
verontreinigingen aangetoond. Ter plaatse van de voormalige werkplaats met diesel- en 
petroleumtanks zijn in de bovengrond (A-BG) en in het grondwater (PB A1) geen 
verontreinigingen aangetoond. 
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Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond (BG II) PCB 0.018 0.0712 * 0.02 1.0 

Peilbuis 1 Barium 91 91 * 50 625 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
 
 

4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond (BG II) - PCB  
Het licht verhoogde gehalte aan PCB is op basis van de beschikbare gegevens niet direct 
verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een 
nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Grondwater (PB 1) - Barium 
Het zeer licht verhoogde bariumgehalte in het grondwater is mogelijk te wijten aan een 
plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. In de boven- en ondergrond zijn roest- en 
oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de 
bodem. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van nader 
onderzoek niet noodzakelijk geacht. 
 
Ter plaatse van de voormalige werkplaats met diesel- en petroleumtanks zijn in de bovengrond 
(A- BG) en in het grondwater (PB A1) geen verontreinigingen met minerale olie en vluchtige 
aromaten (BTEX) en naftaleen aangetoond. De werkplaats met diesel- en petroleumtanks 
hebben geen (negatieve) invloed gehad op de bodemkwaliteit.  
 
 

4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek opgenomen. In de grondmeng-
monsters van de fijne fractie MM FF - A, MM FF - B en MM FF - B is geen asbest aangetoond.  
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5 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van BJZ.NU BV is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op 
een terreindeel ter grootte van circa 2000 m² aan de Haarstraat 47 in Rossum. De onderzoeks-
locatie is deels bebouwd en verhard (klinkers). Aanleiding voor het bodemonderzoek is de 
voorgenomen bestemmingsplanwijziging en de nieuwbouw van twee woningen met schuur.  
 
 
Resultaten veldwerk 
De onderzoekslocatie is beschouwd als niet verdacht voor chemische componenten en 
verdacht voor asbest in de bovengrond met één verdachte deellocatie ter plaatse van de 
voormalige werkplaats met diesel- en petroleumtanks. In totaal zijn er 3 boringen en 12 
inspectiegaten gegraven, waarvan 2 diepe boringen zijn doorgezet tot 3.70 en 4.20 meter 
diepte en afgewerkt tot peilbuizen. Gebleken is dat de bodem overwegend bestaat uit matig fijn 
zand met in de ondergrond sterk zandige leemlagen. In de boven- en ondergrond zijn roest- en 
oerhoudende lagen waargenomen. Er zijn bodemvreemde materialen waargenomen (puin). 
Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het 
maaiveld of in de bodem. Het freatische grondwater is in peilbuizen 1 en A1 aangetroffen op 
2.00 en 2.32 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG I) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (BG I) is licht verontreinigd met PCB; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- de bovengrond (A - BG) is niet verontreinigd met minerale olie; 
- het grondwater (PB 1) is zeer licht verontreinigd met barium. 
- Het grondwater (PB A1) is niet verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX) of 

naftaleen. 
 
Resultaten asbestanalyses 
- MM FF - A bevat geen asbest; 
- MM FF - B bevat geen asbest; 
- MM FF - C bevat geen asbest. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien enkele 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese "verdachte locatie" ter plaatse van de voormalige werkplaats met diesel- en 
petroleumtanks kan worden verworpen, aangezien er geen verontreinigingen met minerale olie, 
vluchtige aromaten (BTEX) of naftaleen zijn aangetoond. 
 
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” kan worden verworpen.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond (BG II) en in het grondwater (PB 1) zijn enkele lichte verontreinigingen 
aangetoond. Voor een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de 
paragrafen 4.3 en 4.4. In de bovengrond (BG I) en in de ondergrond zijn geen verontreinigingen 
aangetoond. Aangezien de tussenwaarden niet worden overschreden, is er geen reden om een 
nader onderzoek uit te voeren.  
De 3 mengmonsters van de fijne fractie van de bovengrond zijn niet asbesthoudend. 
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Ter plaatse van de voormalige werkplaats met diesel- en petroleumtanks zijn in de bovengrond 
(A- BG) en in het grondwater (PB A1) geen verontreinigingen met minerale olie en vluchtige 
aromaten (BTEX) en naftaleen aangetoond. De werkplaats met diesel- en petroleumtanks 
hebben geen (negatieve) invloed gehad op de bodemkwaliteit.  
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 
en nieuwbouwplannen, aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de 
volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige 
gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Boorplan verkennend bodemonderzoek Tebodin, mei 1986 
Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2019 
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1 braak, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-50

30x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, bv: 23.1%, donker 
bruin, sporen wortels

-50

-80

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-80

-114

zand, zeer fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood

-114

-160

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

-160

-240

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
grindig, licht  grijs

-240

-260
leem , sterk zandig, donker grijs

-260

-300

zand, zeer fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs

-300

-370

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

1

2

3

4

1

270

370370

170

220

2 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-8-8

-25

31x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  bruin, geel, ophoogzand

-25

-90

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, ophoogzand

-90

-150

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin

-150

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sporen oer

1

2

3

4

3 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-8-8

-30

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 18.2%, 
donker bruin, beige, sporen puin, 
resten zand, ophoogzand

-30

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest , 
ophoogzand

-100

-130

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  grijs, 
geel, resten roest

-130

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sporen oer

1

2

3

4

4 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-30

33x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak grindig, zwak hum eus, bv: 
21.9%, donker bruin, m at ig wortels, 
sporen puin

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, sterk oer

1

5 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-25

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 21.3%, licht  bruin, rood, 
ophoogzand

-25

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, rood, sporen 
oer

1

2

6 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-25

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 21.6%, 
donker bruin, rood

-25

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, licht  geel, rood, sporen oer

1

7 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-25

31x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, bruin, sporen 
teelaarde

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  wit , 
geel, sporen roest

1
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8 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-8-8

-25

30x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, licht  beige, ophoogzand

-25

-45

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-45

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, sporen teelaarde

1

2

9 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-8-8

-50

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 19.3%, licht  beige, bruin, 
m at ig teelaarde, resten veen, sporen 
puin, geroerd

-50

-95

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, bruin, sporen puin, sporen 
plast ic, ophoogzand geroerd

-95

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
bruin, rood, m at ig oer

1

1 0 klinker, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-8-8

-25

30x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 19.6%, licht  bruin, geel, 
ophoogzand

-25

-80

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs, ophoogzand

-80

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, bruin, resten teelaarde, resten 
roest

1

2

1 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-30

32x33cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, bv: 22.3%, donker 
bruin, sporen puin

-30

-50

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

1

2

1 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 0 8 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

32x31cm , zand, zeer fijn, zwak silt ig, 
zwak hum eus, bv: 21.6%, donker 
bruin, sporen puin

-50

-70

zand, zeer fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

1

A1 klinker, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

-8-8

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, ow: geen, resten oer

-40

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, ow: geen

-80

-114

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  grijs, 
geel, ow: geen

-114

-235

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, ow: geen

-235

-370

leem , sterk zandig, donker grijs

-370

-420

zand, m at ig grof, m at ig silt ig, licht  
grijs

1

1

320

420420

220

270

A2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-8-8

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, ow: 
geen, resten oer

-30

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, ow: geen

-70

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  
beige, rood, ow: geen, resten oer

1

A3 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-8-8

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, ow: geen, resten oer

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, ow: geen

-70

-100

zand, zeer fijn, zwak silt ig, licht  grijs, 
geel, ow: geen

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 14-Nov-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Nov-2019

Haarstraat 47 - Rossum

19055016
2019168648/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Haarstraat 47 - Rossum

1 2 3

Jan Hartman 1/2

19055016

Analysecertificaat

14-Nov-2019/14:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019168648/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.6% (m/m) 89.2 89.7Droge stof

S 2.1% (m/m) ds 2.5 <0.7Organische stof

97.8% (m/m) ds 97.4 99.2Gloeirest

S 2.2% (m/m) ds <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 22 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 6.6mg/kg ds 12 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 20 <10Lood (Pb)

S 31mg/kg ds 49 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

9.5mg/kg ds 8.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds 0.0023 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds 0.0015 <0.0010PCB 118

1

2

3

BG I

BG II

OG 11041718

11041717

11041716

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Nov-2019

08-Nov-2019

08-Nov-2019



Haarstraat 47 - Rossum

1 2 3

Jan Hartman 2/2

19055016

Analysecertificaat

14-Nov-2019/14:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

12-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019168648/1Certificaatnummer/Versie

S
2)

<0.0010mg/kg ds 0.0047 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0044 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0035 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.018 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.13mg/kg ds 0.059 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.28mg/kg ds 0.11 <0.050Fluorantheen

S 0.16mg/kg ds 0.078 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.18mg/kg ds 0.10 <0.050Chryseen

S 0.096mg/kg ds 0.054 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.12mg/kg ds 0.066 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.10mg/kg ds 0.057 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.10mg/kg ds 0.066 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

1.3mg/kg ds 0.67 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

BG I

BG II

OG 11041718

11041717

11041716

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Nov-2019

08-Nov-2019

08-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019168648/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11041716 1  0  50 0537806149 BG I

 11041716 8  25  45 0537805831 BG I

 11041716 5  25  50 0537805875 BG I

 11041716 6  8  25 0537805881 BG I

 11041717 12  0  50 0537806160 BG II

 11041717 11  0  30 0537806154 BG II

 11041717 9  8  50 0537806162 BG II

 11041717 3  8  30 0537805837 BG II

 11041717 4  0  30 0537806086 BG II

 11041718 1  80  115 0537806147 OG

 11041718 1  115  160 0537806097 OG

 11041718 1  160  200 0537806151 OG

 11041718 2  90  140 0537806157 OG

 11041718 2  150  200 0537806152 OG

 11041718 3  100  130 0537806153 OG

 11041718 3  150  200 0537805876 OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019168648/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019168648/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19055016

Haarstraat 47 - Rossum

08-11-2019

Jan Hartman

2019168648

12-11-2019

14-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2.1

2.2

Uitgevoerd

% (m/m) 90.6 90.6

% (m/m) ds 2.1 2.1

% (m/m) ds 97.8

% (m/m) ds 2.2 2.2

mg/kg ds <20 52.93 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2392 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.225 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6.6 13.52 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.05 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.033 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 10.96 - 10 50 290 530

mg/kg ds 31 72.64 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 10

mg/kg ds <5.0 16.67

mg/kg ds <5.0 16.67

mg/kg ds <11 36.67

mg/kg ds 9.5 45.24

mg/kg ds <6.0 20

mg/kg ds <35 116.7 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds <0.0010 0.0033

mg/kg ds 0.0049 0.0233 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.13 0.13

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.28 0.28

mg/kg ds 0.16 0.16

mg/kg ds 0.18 0.18

mg/kg ds 0.096 0.096

mg/kg ds 0.12 0.12

mg/kg ds 0.1 0.1

mg/kg ds 0.1 0.1

mg/kg ds 1.3 1.236 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11041716

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19055016

Haarstraat 47 - Rossum

08-11-2019

Jan Hartman

2019168648

12-11-2019

14-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2.5

2

Uitgevoerd

% (m/m) 89.2 89.2

% (m/m) ds 2.5 2.5

% (m/m) ds 97.4

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds 22 85.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.2356 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds 12 24.41 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.05 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds 20 31.19 - 10 50 290 530

mg/kg ds 49 114.8 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 8.4

mg/kg ds <5.0 14

mg/kg ds <5.0 14

mg/kg ds <11 30.8

mg/kg ds 8 32

mg/kg ds <6.0 16.8

mg/kg ds <35 98 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0028

mg/kg ds <0.0010 0.0028

mg/kg ds 0.0023 0.0092

mg/kg ds 0.0015 0.006

mg/kg ds 0.0047 0.0188

mg/kg ds 0.0044 0.0176

mg/kg ds 0.0035 0.014

mg/kg ds 0.018 0.0712 * 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.059 0.059

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.11 0.11

mg/kg ds 0.078 0.078

mg/kg ds 0.1 0.1

mg/kg ds 0.054 0.054

mg/kg ds 0.066 0.066

mg/kg ds 0.057 0.057

mg/kg ds 0.066 0.066

mg/kg ds 0.67 0.66 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11041717

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19055016

Haarstraat 47 - Rossum

08-11-2019

Jan Hartman

2019168648

12-11-2019

14-11-2019

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0.7

2

Uitgevoerd

% (m/m) 89.7 89.7

% (m/m) ds <0.7 0.49

% (m/m) ds 99.2

% (m/m) ds <2.0 1.4

mg/kg ds <20 54.25 20 190 555 920

mg/kg ds <0.20 0.241 - 0.2 0.6 6.8 13

mg/kg ds <3.0 7.383 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5.0 7.241 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0.050 0.0502 - 0.05 0.15 18.1 36

mg/kg ds <1.5 1.05 - 1.5 1.5 95.8 190

mg/kg ds <4.0 8.167 - 4 35 67.5 100

mg/kg ds <10 11.02 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 33.22 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3.0 10.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <11 38.5

mg/kg ds <5.0 17.5

mg/kg ds <6.0 21

mg/kg ds <35 122.5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds <0.0010 0.0035

mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.007 0.02 0.51 1

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds <0.050 0.035

mg/kg ds 0.35 0.35 - 0.35 1.5 20.8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 11041718

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 07-Nov-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Nov-2019

Haarstraat 47 - Rossum

19055061
2019163045/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Haarstraat 47 - Rossum

1

Jan Hartman 1/1

19055061

Analysecertificaat

07-Nov-2019/09:10

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019163045/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.4% (m/m)Droge stof

S
1)

1.9% (m/m) dsOrganische stof

97.8% (m/m) dsGloeirest

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

1 A - BG 11023808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019163045/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11023808 A1  8  40 0537806543 A - BG

 11023808 A2  8  30 0537806209 A - BG

 11023808 A3  8  50 0537806541 A - BG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019163045/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m  (SIKB 3010 pb 3).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019163045/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19055016

Haarstraat 47 - Rossum

01-11-2019

Jan Hartman

2019163045

01-11-2019

07-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

1,9

25

Uitgevoerd

% (m/m) 91,4 91,4

% (m/m) ds 1,9 1,9

% (m/m) ds 97,8

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Nr. Analytico-nr Monster

1 11023808

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

RG

AW

T

I

Gebruikte afkortingen

-

*

**

***

GSSD

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Legenda

A - BG

Eindoordeel: 

Gloeirest

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 22-Nov-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-Nov-2019

Haarstraat 47 - Rossum

19055016
2019170867/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Haarstraat 47 - Rossum

1 2

Jan Hartman 1/2

19055016

Analysecertificaat

22-Nov-2019/17:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019170867/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 91µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 8.8µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S 2.6µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 20µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis A1 11048831

11048830

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Nov-2019

15-Nov-2019



Haarstraat 47 - Rossum

1 2

Jan Hartman 2/2

19055016

Analysecertificaat

22-Nov-2019/17:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019170867/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

Peilbuis 1

Peilbuis A1 11048831

11048830

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Nov-2019

15-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019170867/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11048830 1  270  370 0691977756 Peilbuis 1

 11048830 1  270  370 0800837687 Peilbuis 1

 11048831 1  320  420 0691977782 Peilbuis A1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019170867/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019170867/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19055016

Haarstraat 47 - Rossum

15-11-2019

Jan Hartman

2019170867

15-11-2019

22-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 91 91 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L 8,8 8,8 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L 2,6 2,6 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 20 20 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11048830

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19055016

Haarstraat 47 - Rossum

15-11-2019

Jan Hartman

2019170867

15-11-2019

22-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,63 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

2 11048831

Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

S

T

I

Peilbuis A1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Naftaleen

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Tolueen

Ethylbenzeen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer U191100013 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Lammers Datum opdracht 08-11-2019
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 08-11-2019
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-11-2019
Projectcode 19055016 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Haarstraat 47 - Rossum

Monstersoort Grond Datum monstername 08-11-2019
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Barcode AM14228542

Monsters
Labcode Naam Boornummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V191100770 MM FF - A

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



ACMAA Laboratoria B.V.
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U191100013
Ons kenmerk : Project 965503
Validatieref. : 965503_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KWKZ-GCZU-SJZZ-TXZI
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 13 november 2019

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstercode : 6148234
Uw referentie : 19055016: MM FF - A
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 13-11-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15400 g
Droge massa aangeleverde monster : 13490 g
Percentage droogrest : 87,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12490,9 94,1 14,0 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 299,4 2,3 61,2 20,44 0 0,0
1-2 mm 244,8 1,8 108,5 44,32 0 0,0
2-4 mm 92,4 0,7 92,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 64,9 0,5 64,9 100,00 0 0,0
8-20 mm 87,7 0,7 87,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 13280,2 100,0 428,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Project code : 965503
Project omschrijving : U191100013
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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: KWKZ-GCZU-SJZZ-TXZI Ref.: 965503_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 965503
Project omschrijving : U191100013
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: KWKZ-GCZU-SJZZ-TXZI Ref.: 965503_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 965503
Project omschrijving : U191100013
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: KWKZ-GCZU-SJZZ-TXZI Ref.: 965503_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer U191100014 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Lammers Datum opdracht 08-11-2019
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 08-11-2019
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-11-2019
Projectcode 19055016 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Haarstraat 47 - Rossum

Monstersoort Grond Datum monstername 08-11-2019
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Barcode AM14228541

Monsters
Labcode Naam Boornummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V191100771 MM FF - B

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



ACMAA Laboratoria B.V.
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U191100014
Ons kenmerk : Project 965506
Validatieref. : 965506_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DYLN-QQCE-PWFH-IMEX
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 13 november 2019

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstercode : 6148239
Uw referentie : 19055016: MM FF - B
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.M.
Datum geanalyseerd : 13-11-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13230 g
Droge massa aangeleverde monster : 12330 g
Percentage droogrest : 93,2 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11955,5 98,7 7,2 0,06 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 100,9 0,8 21,2 21,01 0 0,0
1-2 mm 25,0 0,2 5,8 23,20 0 0,0
2-4 mm 8,9 0,1 8,9 100,00 0 0,0
4-8 mm 7,4 0,1 7,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 18,3 0,2 18,3 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12116,0 100,0 68,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,7 0,0 0,6 <0,7 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,7 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Project code : 965506
Project omschrijving : U191100014
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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: DYLN-QQCE-PWFH-IMEX Ref.: 965506_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 965506
Project omschrijving : U191100014
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: DYLN-QQCE-PWFH-IMEX Ref.: 965506_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 965506
Project omschrijving : U191100014
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: DYLN-QQCE-PWFH-IMEX Ref.: 965506_certificaat_v1



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Kruse Milieu BV. Rapportnummer U191100015 versie 1
Contactpersoon Dhr. J. Lammers Datum opdracht 08-11-2019
Adres Huyerenseweg 33 Datum ontvangst 08-11-2019
Postcode en plaats 7678 SC Geesteren Datum rapportage 15-11-2019
Projectcode 19055016 Pagina 1 van 1
Project omschrijving Haarstraat 47 - Rossum

Monstersoort Grond Datum monstername 08-11-2019
Monstername door Opdrachtgever Datum analyse

Barcode AM14228540

Monsters
Labcode Naam Boornummer Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
V191100772 MM FF - C

Resultaten

De analyse is uitbesteed. Het analysecertificaat is als bijlage toegevoegd.

Hoofdanalist laboratorium
Mw. ing. E. Kingma

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Eurofins ACMAA Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen
resultaten.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



ACMAA Laboratoria B.V.
T.a.v. ACMAA Lab
t Haarboer 6
7561BL DEURNINGEN

Uw kenmerk : U191100015
Ons kenmerk : Project 965513
Validatieref. : 965513_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : KYTU-WVUZ-LIUA-MKWA
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 13 november 2019

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

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

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

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

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



Monstercode : 6148296
Uw referentie : 19055016: MM FF - C
Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/11/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : J.T.M.D.S
Datum geanalyseerd : 13-11-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14490 g
Droge massa aangeleverde monster : 13331 g
Percentage droogrest : 92,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12346,5 94,2 13,4 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 204,0 1,6 16,2 7,94 0 0,0
1-2 mm 130,3 1,0 60,1 46,12 0 0,0
2-4 mm 98,1 0,7 98,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 153,1 1,2 153,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 178,0 1,4 178,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13110,0 100,0 518,9 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

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

Project code : 965513
Project omschrijving : U191100015
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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: KYTU-WVUZ-LIUA-MKWA Ref.: 965513_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

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

Project code : 965513
Project omschrijving : U191100015
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: KYTU-WVUZ-LIUA-MKWA Ref.: 965513_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

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

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 1 van 1

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

Project code : 965513
Project omschrijving : U191100015
Opdrachtgever : ACMAA Laboratoria B.V.

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

Opdrachtverificatiecode: KYTU-WVUZ-LIUA-MKWA Ref.: 965513_certificaat_v1



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden  
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en  
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1  
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
Achtergrondwaarden: 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. 
 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
 
 
 
 



Bijlage 6  Verkennend 
bodemonderzoek - Wiekerstraat

256      bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp



 
 

 

 

 

 

 

RAPPORT  VERKENNEND  BODEMONDERZOEK 

conform NEN 5740 

Wiekerstraat 5 - Rossum 
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    Rapport Verkennend Bodemonderzoek 
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Opdrachtgever: 
BJZ.NU 
Twentepoort Oost 16a 
7609 NH Rossum 
 
Locatie:  
Wiekerstraat 5 
7596 NH  Rossum 
 
Projectcode: 19055110 
 
Rapportagedatum: 14 november 2019 
 
Auteur: ing. H. Stevelink 

Kruse Milieu BV 
 

Bezoekadres: 
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend bodemonderzoek, dat in opdracht van BJZ.NU op een 
terreindeel aan de Wiekerstraat 5 in Rossum door Kruse Milieu BV is uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de geplande nieuwbouw van een woning met een schuur. 
Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van de bestemmingsplanwijziging en de 
aanvraag van de omgevingsvergunning. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de 
bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
locatie als onverdacht kan worden beschouwd.  
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”  
  NNI Delft, januari 2009 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
Het veldwerk is uitgevoerd in november 2019 conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 
en 2002, waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij wordt verklaard dat Kruse Milieu 
BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
 
Tevens worden eventuele resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving 
inzake asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In 
het beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Wiekerstraat 5, op circa 830 meter ten zuidwesten van 
de bebouwde kom van Rossum. Het te onderzoeken deel van het terrein heeft de  
RD-coördinaten x = 220.420 en y = 455.342 en is kadastraal bekend als gemeente Weerselo 
sectie U, nummer 349 (ged.). De Wiekerstraat is ten oosten van de onderzoekslocatie gelegen. 
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is momenteel in gebruik als weiland. Rond 1993/1994 is de vergunning 
voor het rundveebedrijf ingetrokken in verband met bedrijfsverplaatsing. Op het erf, naast een 
inmiddels gesloopte schuur (machineberging), heeft buiten de huidige onderzoekslocatie een 
dieseltank gestaan.  
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van de bestemmingsplanwijziging en de aanvraag van de omgevingsvergunning 
dient onderzoek te worden uitgevoerd naar de bodemkwaliteit op het te bebouwen terreindeel. 
De onderzoekslocatie is onbebouwd en onverhard (weiland). De onderzoekslocatie omvat circa 
1250 m². 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende 
boorplannen opgenomen: 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Geofox, september 1996; 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, november 2019. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever (de 
heer T. Zomerdijk van BJZ.NU), de eigenaar (de heer Schröder) en bij de gemeente Dinkelland. 
De volgende informatie is verzameld: 
 
- De onderzoekslocatie heeft al jaren de huidige (woon) bestemming. De vergunning voor het 

rundveebedrijf (verleend op 9 maart 1982) is ingetrokken in 1993/1994.  
- Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks 

van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. Op circa 20 meter ten zuiden 
de onderzoekslocatie heeft een dieseltank met een inhoud van 1200 liter naast een reeds 
gesloopte schuur (machineberging) gestaan. Gezien de afstand tot de onderzoekslocatie 
wordt verwacht dat de dieseltank geen (negatieve) invloed heeft gehad op de bodemkwaliteit 
ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

- Het te onderzoeken terreindeel is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. 

- Voor zover bekend is het te onderzoeken terreindeel in het verleden niet opgehoogd en 
hebben er geen dempingen van lager gelegen delen of sloten plaatsgevonden. 

- Voor zover bekend is het terrein niet eerder bebouwd geweest. 
- Voor zover bekend bevindt zich geen asbest op of in de bodem op de onderzoekslocatie. 

Er bevinden zich asbesthoudende dakplaten op de grote schuur naast de onderzoekslocatie. 
Voor zover bekend bevinden zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval direct 
naast of op de onderzoekslocatie. Tevens is de locatie niet gelegen aan een asbestweg.  

- Op de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel is weergegeven dat er een kleine 
kans is op aanwezigheid van asbest in de bodem. 
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- Er is eerder een bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein. Deze wordt hierna nader 
toegelicht: 
 
Geofox B.V., Verkennend bodemonderzoek Wiekerstraat 5 in Rossum, d.d. 16 september 
1996, projectnummer 54480/TB/BV 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de aanvraag van een 
bouwvergunning. Uit de resultaten van het onderzoek is het volgende gebleken: 
Er is puin in de grond aangetroffen. 
In de bovengrond is een licht verhoogd PAK-gehalte aangetoond.  
In de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
In het grondwater is een licht verhoogd zinkgehalte aangetoond. 

 
 

2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 24 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand, een door de wind afgezet dekzandpakket, dat behoort  
  tot de formatie van Twente. Deze laag is ter plaatse ruim 20 meter dik. Het doorlatend  
  vermogen is naar schatting 100 m²/dag. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich circa 2.0 meter onder het maaiveld. Het freatische  
  grondwater stroomt in noordwestelijke richting met een verhang van ongeveer 3 m/km 
- Er bevindt zich geen waterwingebied in de directe omgeving van de onderzoekslocatie,  
  waarvan invloed wordt verwacht op de lokale stand en stromingsrichting van het grondwater.  
- Op circa 2.2 kilometer ten noorden van de onderzoekslocatie stroomt het Kanaal Almelo- 
  Nordhorn. En op circa 3 kilometer ten noordoosten stroomt de Bijdinkel. De invloed op de  
  grondwaterstand en -stromingsrichting is bij ons bureau niet bekend. 
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016. 
 
Op basis van de beschikbare informatie omtrent het historisch en huidig gebruik van de locatie, 
kan de onderzoekslocatie als niet verdacht worden beschouwd. De hypothese "onverdachte 
locatie" uit NEN 5740 wordt voor de locatie gebruikt. Deze hypothese gaat ervan uit dat op een 
locatie geen of slechts licht verhoogde gehalten worden gemeten.  
 
In de normen NEN 5740 zijn voor niet verdachte en verdachte locaties richtlijnen gegeven voor 
een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te voeren analyses. De 
gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen van inzicht in de 
bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplanwijziging of 
eigendomsoverdracht.  
 
Indien tijdens het veldwerk blijkt dat de bodem puinhoudend is, worden de puinhoudende 
boringen tot 0.5 meter diepte conform NEN 5707 vervangen door inspectiegaten. Aangezien 
puinhoudende grond per definitie asbestverdacht is, dient in voorkomende gevallen asbest-
onderzoek plaats te vinden. Tijdens het veldwerk zal visueel worden gelet op de aanwezigheid 
van asbestverdacht materiaal op en in de bodem. 
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897+C2 van toepassing, “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

zware fractie van minerale olie (C27 tot C40). Bij veenbodems betreft het gehalten van 50 tot 
100 mg/kg droge stof; bij humeuze bodemlagen gaat het om bijdrages van 10 tot 50 mg/kg 
droge stof. Deze gehalten kunnen worden beschouwd als natuurlijke achtergrondwaarden 

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
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3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN 
5740. Bij de boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-
voorschriften, alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001 en 2002, waarvoor 
Kruse Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terrein van circa 1250 m² worden in totaal 8 boringen verricht, waarvan 6 tot 0.50 meter 
en 2 tot 2.0 meter diepte of tot de grondwaterspiegel. Voor het meten van het grondwaterpeil en 
het nemen van grondwatermonsters wordt één diepe boring overeenkomstig NEN 5766 
afgewerkt tot peilbuis. De peilbuis wordt zoveel mogelijk stroomafwaarts op de onderzoeks-
locatie geplaatst.  
 
 

3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen.  
Voor het uitvoeren van deze analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 
2 (meng)monsters samengesteld en er wordt 1 grondwatermonster genomen. 
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 2. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 onderzocht. In de onderstaande 
tabel 1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per(meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, PCB, PAK (10), lutum, organische stof en droge 
stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen standaard-
pakket), zuurgraad (pH) elektrisch geleidingsvermogen (EC) 
en troebelheid (NTU) 

 
Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

van de analyse op minerale olie door natuurlijke humuszuren tegen te gaan. 
- De zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting (NTU), 

van het grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de 
metalenanalyse vindt eveneens in het veld plaats. 

 
Indien visueel asbestverdachte materialen worden waargenomen, wordt per gat een 
materiaal(verzamel)monster samengesteld. De eventuele monsters worden onderzocht door 
ACMAA Eurofins in Deurningen, een door de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium.  
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3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
Eventuele resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest 
in bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is 
voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3. en in paragraaf 
4.4. worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in november 2019 uitgevoerd door de heer J. Hartman, een 
veldwerker conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08), 
en de heer N. Pepping. 
 
Op 1 november 2019 zijn in totaal 8 boringen (1 t/m 8) verricht met behulp van een 
Edelmanboor. De boringen 1 en 2 zijn doorgezet tot circa 2.0 m-mv of tot het grondwaterniveau. 
Boring 1 is doorgezet tot circa 3.70 meter diepte en is afgewerkt met een peilbuis. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie is globaal matig fijn zand. In de boven- 
en ondergrond zijn roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn geen bodemvreemde materialen 
waargenomen, die zouden kunnen duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging. 
Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het 
maaiveld of in de bodem. 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de mengmonsters samengesteld, zoals in tabel 2 staat omschreven 
 
Tabel 2: Samenstelling mengmonsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject (diepte in m -mv) Analyse 

BG 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 
6 

0 - 0.5 
0 - 0.4 

Standaard 
pakket 

OG 1 
1 
2 
2 

0.5 - 1.0 
1.5 - 2.0 

0.85 - 1.35 
1.5 - 2.0 

Standaard 
pakket 

 
 
Boring 1 is doorgezet tot circa 3.70 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter 
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met 
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een filter-
kous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van hemelwater 
in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodem-
materiaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
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Op 8 november 2019 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft 
conform NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op 
toegezien dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en 
dat er is bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 3. 
 
Tabel 3: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

1 2.70 - 3.70 2.05 6.9 466 8.9 Goed 

 
 
De waarden voor de pH, de EC en de troebelheid worden normaal geacht.  
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en 
organische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en 
grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en 
interventiewaarden.  
 
In de bovengrond en in het grondwater zijn enkele van de onderzochte stoffen in licht 
verhoogde concentraties ten opzichte van de betreffende streefwaarde aangetoond. Deze zijn 
weergegeven in tabel 4. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten gemeten. 
 
Tabel 4: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

Bovengrond PAK 5.2 5.185 * 1.5 40 

Peilbuis  Barium 
Zink 

100 
66 

100 * 
66 * 

50 
65 

625 
800 

1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 4 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
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4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - PAK 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met PAK niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing (en 
bewoning). Het licht verhoogde PAK-gehalte is op basis van de beschikbare gegevens niet 
direct verklaarbaar. In een eerder onderzoek is PAK eveneens in een licht verhoogd gehalte in 
de bovengrond aangetroffen (Geofox, september 1996). Aangezien de tussenwaarde niet wordt 
overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Grondwater - Barium en zink 
De zeer licht verhoogde gehalten aan barium en zink in het grondwater zijn mogelijk te wijten 
aan een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond zijn 
roest- en oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van 
metalen in de bodem. In een eerder onderzoek is zink eveneens in een licht verhoogd gehalte 
aangetroffen (Geofox BV 1996). Barium maakte destijds geen deel uit van het standaard-pakket 
voor bodem. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, wordt het uitvoeren van 
nader onderzoek niet noodzakelijk geacht.  
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van BJZ.NU is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op een 
terreindeel ter grootte van circa 1250 m² aan Wiekerstraat 5 in Rossum. De onderzoekslocatie 
is deels onbebouwd en onverhard (weiland). Aanleiding voor het bodemonderzoek is de 
bestemmingsplanwijziging  en de geplande nieuwbouw van een woning met schuur. 
 
 
Resultaten veldwerk 
Het terrein is beschouwd als niet verdacht. In totaal zijn er 8 boringen verricht, waarvan één tot 
3.70 meter diepte welke is afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit 
matig fijn zand. In de boven- en ondergrond zijn roesthoudende lagen aangetroffen. Er zijn 
geen bodemvreemde materialen waargenomen, die zouden kunnen duiden op de aanwezig-
heid van een bodemverontreiniging. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen waargenomen op het maaiveld of in de bodem. Het freatische grondwater is in 
peilbuis 1 aangetroffen op 2.05 meter min maaiveld. 
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG) is licht verontreinigd met PAK; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater is zeer licht verontreinigd met barium en zink. 
 
 
Hypothese 
De hypothese "onverdachte locatie" dient te worden verworpen, aangezien er overschrijdingen 
van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond en in het grondwater zijn lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een 
beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de 
ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Aangezien de tussenwaarden niet worden 
overschreden, is er geen reden om een nader onderzoek uit te voeren. 
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen bestemmingsplanwijziging 
en de nieuwbouw van een woning met schuur, aangezien de vastgestelde verontreinigingen 
geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt geacht voor het 
huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
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Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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Bijlage I 
Regionale ligging locatie 

Boorplan verkennend bodemonderzoek Geofox, september 1996 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek W iekerst raat  5  - Rossum
projectcode 1 9 0 5 5 1 1 0

datum 1 2 -1 1 -2 0 1 9
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 2

1 weiland, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

300

350

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
zand, sporen wortels

-50

-114

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, resten roest

-114

-320

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

-320

-350

zand, m at ig grof, zwak silt ig, licht  
grijs

-350

-370
leem , sterk zandig, licht  grijs

1

2

3

4

1

270

370

2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

0

-85

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
zand, sporen wortels

-85

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, resten roest

-140

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, rood, sporen roest

1

2

3

4

3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
zand, sporen wortels

1

4 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
zand, sporen wortels

1

5 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
zand, sporen wortels

1

6 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
zand, sporen wortels

-40

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, resten roest

1

7 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, resten 
zand, sporen wortels

1

8 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 0 1 -1 1 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, beige, sporen 
zand, sporen wortels

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  photo ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 07-Nov-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Nov-2019

Wiekerstraat 5 - Rossum

19055110
2019162909/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Wiekerstraat 5 - Rossum

1 2

Jan Hartman 1/2

19055110

Analysecertificaat

07-Nov-2019/14:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019162909/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 90.4% (m/m) 92.0Droge stof

S 2.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

97.1% (m/m) ds 99.6Gloeirest

S 3.0% (m/m) ds 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 7.5mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 20mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 27mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

17mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

8.7mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

BG

OG 11023399

11023398

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Nov-2019

01-Nov-2019



Wiekerstraat 5 - Rossum

1 2

Jan Hartman 2/2

19055110

Analysecertificaat

07-Nov-2019/14:28

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

01-Nov-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019162909/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.41mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.13mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 1.2mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.83mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.92mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.37mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.55mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.35mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.39mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

5.2mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG

OG 11023399

11023398

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

01-Nov-2019

01-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019162909/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11023398 1  0  50 0537806231 BG

 11023398 6  0  40 0537806484 BG

 11023398 7  0  50 0537806545 BG

 11023398 2  0  50 0537805912 BG

 11023398 4  0  50 0537806549 BG

 11023398 3  0  50 0537806483 BG

 11023398 8  0  50 0537806548 BG

 11023398 5  0  50 0537806487 BG

 11023399 1  50  100 0537805910 OG

 11023399 1  150  200 0537805830 OG

 11023399 2  85  135 0537805929 OG

 11023399 2  150  200 0537805927 OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019162909/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019162909/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19055110

Wiekerstraat 5 - Rossum

01-11-2019

Jan Hartman

2019162909

01-11-2019

07-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,7

3

Uitgevoerd

% (m/m) 90,4 90,4

% (m/m) ds 2,7 2,7

% (m/m) ds 97,1

% (m/m) ds 3 3

mg/kg ds <20 48,22 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2301 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,655 - 3 15 103 190

mg/kg ds 7,5 14,66 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0492 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,538 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 20 30,52 - 10 50 290 530

mg/kg ds 27 59,95 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7,778

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds <5,0 12,96

mg/kg ds 17 62,96

mg/kg ds 8,7 32,22

mg/kg ds <6,0 15,56

mg/kg ds <35 90,74 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds <0,0010 0,0025

mg/kg ds 0,0049 0,0181 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,41 0,41

mg/kg ds 0,13 0,13

mg/kg ds 1,2 1,2

mg/kg ds 0,83 0,83

mg/kg ds 0,92 0,92

mg/kg ds 0,37 0,37

mg/kg ds 0,55 0,55

mg/kg ds 0,35 0,35

mg/kg ds 0,39 0,39

mg/kg ds 5,2 5,185 * 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11023398

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19055110

Wiekerstraat 5 - Rossum

01-11-2019

Jan Hartman

2019162909

01-11-2019

07-11-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

0,7

2,6

Uitgevoerd

% (m/m) 92 92

% (m/m) ds <0,7 0,49

% (m/m) ds 99,6

% (m/m) ds 2,6 2,6

mg/kg ds <20 50,47 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2388 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,928 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,095 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0498 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,778 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,9 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 32,24 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 11023399

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 13-Nov-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 08-Nov-2019

Wiekerstraat 5 - Rossum

19055110
2019167043/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Wiekerstraat 5 - Rossum

1

Jan Hartman 1/2

19055110

Analysecertificaat

13-Nov-2019/10:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019167043/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 100µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 10µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 3.2µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 66µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 Peilbuis 1 11036960

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Nov-2019



Wiekerstraat 5 - Rossum

1

Jan Hartman 2/2

19055110

Analysecertificaat

13-Nov-2019/10:46

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

08-Nov-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019167043/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 Peilbuis 1 11036960

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

08-Nov-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019167043/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11036960 1  270  370 0691977760 Peilbuis 1

 11036960 1  270  370 0800837573 Peilbuis 1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019167043/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019167043/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.
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19055110

Wiekerstraat 5 - Rossum

08-11-2019

Jan Hartman

2019167043

08-11-2019

13-11-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 100 100 * 20 50 338 625

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.4 3.2 6

µg/L <2.0 1.4 - 2 20 60 100

µg/L 10 10 - 2 15 45 75

µg/L <0.050 0.035 - 0.05 0.05 0.175 0.3

µg/L <2.0 1.4 - 2 5 153 300

µg/L 3.2 3.2 - 3 15 45 75

µg/L <2.0 1.4 - 2 15 45 75

µg/L 66 66 * 10 65 433 800

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.2 15.1 30

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 504 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 4 77 150

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.21 0.21 - 0.2 0.2 35.1 70

µg/L <0.90

µg/L <0.020 0.014 - 0.02 0.01 35 70

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 153 300

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 0.01 500 1000

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 6 203 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 24 262 500

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 20 40

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 454 900

µg/L <0.20 0.14 - 0.2 7 204 400

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 150 300

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 65 130

µg/L <0.10 0.07

µg/L <0.10 0.07

µg/L <1.6

µg/L <0.20 0.14 630

µg/L <0.10 0.07 - 0.2 0.01 2.5 5

µg/L <0.10 0.07 - 0.1 0.01 5 10

µg/L 0.14 0.14 - 0.2 0.01 10 20

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L <0.20 0.14

µg/L 0.42 0.42 - 0.6 0.8 40.4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10.5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0.77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11036960

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

Peilbuis 1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en in het grondwater worden 
getoetst aan de zogenaamde achtergrond- of streef- en interventiewaarden uit de Circulaire 
Bodemsanering 2006. Deze waarden worden gecorrigeerd voor de gehalten lutum en 
organische stof (humus) voor de betreffende bodem. Deze gehalten worden in het 
laboratorium bepaald. 
 
Achtergrondwaarden: 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. 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met 
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Overige termen, die in dit rapport worden gebruikt, zijn als volgt te definiëren: 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 Achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB's Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK's Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB's Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen om voormalig agarische bebouwing te slopen en nieuwe woningen daar voor in 
de plaats te bouwen in het kader van het zogenaamde Rood-voor-rood-beleid. Er zal op drie locaties 
agrarische bebouwing gesaneerd worden en op twee plaatsen zullen nieuwe woningen gebouwd worden.  
Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in overeenstemming 
is met de Flora- en Faunawet, de Omgevingsverordening Overijssel en de Natuurbeschermingswet. 
Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 
onderzoek en de wettelijke consequentie. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 
beschermde nesten, holen, rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteit een negatief 
effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe omgeving van het plangebied, beschermd 
natuurgebied en het Nationaal Natuurnetwerk. 

 
De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, doden en 
verwonden van soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt een algemene vrijstelling. Deze 
vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe zorgvuldig met beschermde dier- en 
plantensoorten omgegaan dient te worden. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het 
verstoren van bezette- en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te 
worden.  
 
De drie deelgebieden behoren tot het functionele leefgebied van sommige beschermde amfibieën- ,  
grondgebonden zoogdier-, broedvogel- en vleermuissoorten. In hoofdzaak benutten algemene- en weinig 
kritische amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten de deelgebieden als functioneel leefgebied en 
benutten sommige vogelsoorten de bebouwing als nestplaats. Vleermuizen benutten de deelgebieden als 
foerageergebied, maar bezetten er geen vaste verblijfplaats.   
De amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, 
terwijl sommige muizensoorten de deelgebieden ook benutten als voortplantingslocatie.  Deze soorten 
staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet of zijn niet beschermd (mol). Voor soorten van tabel 1 geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, doden en verwonden’ als gevolg van handelingen die in 
het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. De voorgenomen activiteit heeft geen 
wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet voor deze soorten. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden. 
Van de in de deelgebieden nestelende vogelsoorten zijn alleen de bezette nesten beschermd. Niet de 
oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, 
zoals het slopen van bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 
worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is september-februari.  
De te slopen gebouwen in de drie deelgebieden worden als een ongeschikte verblijfplaats voor 
vleermuizen beschouwd. De gebouwen beschikken niet over een holle spouw en andere potentiële 
verblijfplaatsen ontbreken. Vleermuizen benutten de buitenruimte in de deelgebieden als 
foerageergebied, maar deze functie wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteit niet aangetast.  
 
De deelgebieden liggen niet in, of direct naast het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000gebied. Door 
uitvoering van de voorgenomen activiteit wordt het areaal Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-
gebied niet verkleind en wordt de kwaliteit van deze gebieden niet aangetast. 
 
Conclusies samengevat: 

• Gebouwen slopen buiten voortplantingsperiode van vogels of nestplaatsen niet toegankelijk 
maken (buiten voortplantingsperiode). 
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1. Inleiding  
Er zijn concrete plannen om voormalig agarische bebouwing te slopen en nieuwe woningen daar voor in 
de plaats te bouwen in het kader van het zogenaamde Rood-voor-rood-beleid. Er zal op drie locaties 
agrarische bebouwing gesaneerd worden en op twee plaatsen zullen nieuwe woningen gebouwd worden.  
Natuurbank Overijssel is gevraagd om te onderzoeken of de voorgenomen activiteit in overeenstemming 
is met de Flora- en Faunawet, de Omgevingsverordening Overijssel en de Natuurbeschermingswet. 
Voorliggend rapport beschrijft het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet, de resultaten van het 
onderzoek en de wettelijke consequentie. 
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 
beschermde nesten, holen, rust- en voortplantingslocaties die door de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten vernield of verstoord worden. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteit een negatief 
effect heeft op beschermd leefgebied van dieren in de directe omgeving van het plangebied, beschermd 
natuurgebied en het Nationaal Natuurnetwerk. 
 
 
Toepasbaarheid  

De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten. Ten eerste wordt de 

beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het kader van de Ff-wet 

gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Deze vraag 

dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij het wijzigen van een bestemmingsplan. 

Ten tweede wordt aangeven in deze rapportage op welke wijze de voorgenomen activiteit in 

overeenstemming met de Ff-wet uitgevoerd kan worden. Indien aan de orde, wordt aangegeven in welke 

periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of aanvullende 

maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet vereist is.  
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2. Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied bestaat uit drie deelgebieden. Deze zijn gesitueerd aan de Loosteresweg 5 in Rossum, 
Haarbrinksweg 62 in Geesteren en Kluunvenweg 10 in Tilligte. Alle drie de deelgebieden liggen in het 
buitengebied.   
 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

 
Deelgebied Loosteresweg 5  

Het plangebied bestaat uit een deel van een agrarisch erf. Op het erf staan een woonboerderij met 
achterdeel, vier schuren, één klein schuurtje en een loopstal. De twee laatstgenoemde gebouwen staan 
ten noorden van de Loosteresweg. Één grote schuur, de boerderij en de kapschuur aan de overzijde van 
de weg zijn gedekt met gebakken pannen, de overige gebouwen zijn gedekt met golfplaten. Naast de 
voormalige loopstal ligt erfverharding een een strook grasland. Open water ontbreekt in het plangebied. 
Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied weergegeven.  
 

 
Deelgebied Loosteresweg 5 in Rossum 

 
Deelgebied Haarbrinksweg 62  

Dit deelgebied bestaat uit een deel van een agrarisch erf. Het plangebied bestaat uit erfverharding, 
bebouwing  en een perceel grasland. Op het erf staan een woonboerderij en drie houten schuren welke 
gedekt zijn met golfplaten. De schuren hebben geen dak- en/of wandisolatie. Het grasland bestaat uit een 
soortenarme vegetatie van hoofdzakelijk Engels raaigras en was tijdens het veldbezoek kort gemaaid 
waarbij de het maaisel is afgevoerd.  
 
Deelgebied Kluunvenweg 10  

Dit deelgebied bestaat uit een deel van een agrarisch erf. Op het erf staan een (dubbele) bedrijfswoning, 
drie voormalige kippenstallen en een garage. Het plangebied bestaat uit erfverharding en bebouwing, 
bestaande uit drie kippenstallen. Deze stallen zijn gebouwd van bakstenen en zijn gedekt met golfplaten.   
 
Op onderstaande luchtfoto’s worden beide deelgebieden in detail weergegeven.  
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Deelgebied Haarbrinksweg 62 

 

 
Deelgebied Kluunvenweg 10 

 

3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

In de deelgebieden worden de volgende activiteiten uitgevoerd.  
 
Loosteresweg 5 

De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van zes gebouwen en het bouwen van twee vrijstaande 
woningen. Op onderstaande afbeeldingen wordt de voorgenomen activiteit weergegeven.  
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Te slopen gebouwen (links) en de nieuwe bouwkavels (rechts) 

 
Haarbrinksweg 62 in Geesteren  

De voorgenomen activiteit bestaat uit het slopen van vier gebouwen en het bouwen van twee vrijstaande 
woningen. Op onderstaande afbeeldingen wordt de voorgenomen activiteit weergegeven. 
 

 
Te slopen gebouwen (links) en de nieuwe bouwkavels (rechts) 

 
Kluunvenweg 10 Tubbergen 

In dit deelgebied worden drie voormalige kippenstallen gesloopt. Er worden in dit deelgebied geen 
woningen gebouwd. Op onderstaande afbeeldingen worden de te slopen gebouwen weergegeven 
 

 
Te slopen gebouwen. 

 
 
3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied. 
We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, stof en trillingen door sloop van bestaande bebouwing en de bouw van de nieuwe 
woningen. 
 



8 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van beschermde natuurgebieden. 
 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit 
een negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het 
onderzoeksgebied. Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door 
de aard en omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van voorgenomen 
activiteit op een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal en heeft geen negatief effect op beschermd 
natuurgebied buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Vanwege de lokale invloedsfeer wordt het onderzoeksgebied gelijk gesteld aan het plangebied.  
 

4. Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 
 

4.2 Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied 

De bescherming van Natura 2000-gebied en Beschermd Natuurmonument-gebied wordt geregeld via de 
Natuurbeschermingswet. Provincies vormen het bevoegd gezag voor de duurzame veiligstelling van deze 
gebieden in hun provincie. Voor activiteiten die leiden tot aantasting van de duurzame instandhouding 
van deze gebieden dient een natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden.  
 
Ligging t.o.v. beschermd natuurgebied 

Geen van de deelgebieden liggen in of direct naast gebieden die de status als Natura2000-gebied hebben. 
Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van de 
verschillende deelgebieden weergegeven. 
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Ligging van Natura 2000-gebied nabij het deelgebied Loosteresweg 5 in Rossum. Het plangebied wordt met de rode marker 

aangeduid en Natura2000-gebied wordt met de gele kleur aangeduid. (bron: Provincie Overijsel) 

 

 
Ligging van Natura 2000-gebied nabij de deelgebieden Haarbrinksweg 62 in Geesteren en Kluunvenweg 10 in Tubbergen. De 

deelgebieden worden met de rode marker aangeduid. Het Natura2000-gebied wordt met de kleur aangeduid. (bron: 

Provincie Overijsel) 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Dat betekent dat de voorgenomen activiteit geen 
negatief effect op gebieden erbuiten heeft.  
 

Conclusie 

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de instandhoudingsdoelen van Natura2000-
gebied. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 
natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd te worden. 
 

4.3 Natuurnetwerk Nederland  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’  als onderdeel van de 
ruimtelijke onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van 
belang.  
 

Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op „behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN” waarbij we tevens zoveel mogelijk rekening houden met de andere 

Deelgebied Kluunvenweg 10 

Deelgebied 
Haarbrinksweg 62 
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belangen die in het gebied aanwezig zijn. De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, 
landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de 
doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang 
waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. Daarbij hanteren we de zogenaamde NNN-
spelregels: herbegrenzing van het NNN, saldering van negatieve effecten en toepassing van het 
compensatiebeginsel. Het „nee, tenzij‟-principe en de overige spelregels hebben wij opgenomen in de 
provinciale Omgevingsverordening. Er is door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van 
de begrenzing als daarmee de doelen op een betere manier kunnen worden bereikt. 
 

Ligging t.o.v. het NNN 

Geen van de deelgebieden behoren tot het Nationaal Natuurnetwerk. Deelgebied Loosteresweg ligt 
gedeeltelijk in de zone ondernemen met natuur en water buiten de EHS. Het NNN ligt bij beide andere 
deelgebieden op grotere afstand. Op onderstaande kaart wordt de ligging van het NNN in de omgeving 
van de deelgebieden weergeven.  
 

    
Ligging van het NNN en waardevolle wateren nabij deelgebied Loosteresweg 5 in Rossum. Het plangebied wordt met de 

rode marker aangeduid. (Bron: Provincie Overijssel) 

 

 

 
Ligging van het NNN en waardevolle wateren nabij deelgebied Haarbrinksweg 62 in Geesteren. Het plangebied wordt met 

de rode marker aangeduid. (Bron: Provincie Overijssel) 
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Ligging van het NNN en waardevolle wateren nabij deelgebied Kluunvenweg 10 in Tubbergen. Het plangebied wordt met de 

rode marker aangeduid. (Bron: Provincie Overijssel) 

 

 

Effectbeoordeling 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal waardoor de voorgenomen activiteit geen 
negatief effect op gebieden buiten het plangebied heeft. De voorgenomen activiteit heeft daarom geen 
negatief effect op de kernkwaliteiten en omgevingscondities van het NNN. In het kader van de 
ontwikkeling van de deelgebieden worden geen waardevolle watergangen vergraven.  
 
Conclusie  

De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op het NNN. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden.  
 

4.4 Slotconclusie 

Geen van de deelgebieden behoren tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-gebied. Omdat de 
invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten lokaal is, hebben deze geen negatief effect op beschermde 
gebieden erbuiten. Er is geen nader onderzoek vereist in het kader van gebiedsbescherming.  
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5. Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het onderzoeksgebied op 1 september 2016 overdag 
onderzocht op het voorkomen van beschermde planten en dieren en de potentiële aanwezigheid van 
deze soorten (geschiktheid van het gebied voor de desbetreffende soorten). Op de avond van 13 
september is deelgebied Loosteresweg 10 onderzocht op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
vleermuizen. Er is geen specifiek aanvullend onderzoek uitgevoerd naar vissen, amfibieën en 
grondgebonden zoogdieren. Het plangebied is te voet bezocht onder gunstige weersomstandigheden 
(half bewolkt, temperatuur 23 ℃ en een matig zuidwestenwind).   
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
onderdelen: 

• Veldbezoek 1 september tijdens de daglichtperiode (middag) 

• Veldbezoek 13 september (avond), specifiek gericht op vleermuizen 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. waarneming.nl, telmee.nl, internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Digitale atlas van amfibieën en reptielen (RAVON 2015) 

• Atlas van de zoogdieren van Overijssel (Douma 2011) 
 

Flora en vegetatie 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde planten. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor floristisch onderzoek. Op basis van standplaatsfactoren en abiotische 
parameters kan een goede inschatting gemaakt worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is en 
of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen.  
 
Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels, specifiek de mogelijkheid 
dat er zich nesten, potentiële nestlocaties, beschermde vaste rust en -verblijfplaatsen in het 
onderzoeksgebied bevinden. De onderzoeksperiode is beperkt geschikt om alle in Nederland 
voorkomende broedvogels vast te stellen omdat een deel van de zomergasten vertrokken zijn naar hun 
overwinteringsgebieden. Op basis van een beoordeling van de biotoop kan een goede inschatting 
gemaakt worden van de potentieel aanwezige soorten in het onderzoeksgebied. 
 
Grondgebonden zoogdieren en vleermuizen 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren en vleermuizen. De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar grondgebonden 
zoogdieren en vleermuizen. Er is onder andere gekeken naar graaf, vraat-, krabsporen, uitwerpselen, 
prooiresten, pootafdrukken, haren en holen. Op basis van landschappelijke kenmerken van het 
onderzoeksgebied kan een goede inschatting gemaakt worden van de potentiële functie van het 
onderzoeksgebied voor grondgebonden zoogdieren.  
 
Op basis van landschappelijke kenmerken is het plangebied beoordeeld op de potentiële geschiktheid als 
leefgebied voor vleermuizen. In en rond de gebouwen is gekeken naar sporen die op de aanwezigheid van 
een verblijfplaats duiden zoals uitwerpselen en prooiresten. Op basis van deze beoordeling kan een goede 
inschatting gemaakt worden of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor 
onderzoek naar vleermuizen.  
 
In deelgebied Loosteresweg is een aanvullend bezoek gebracht in verband met de mogelijke 
aanwezigheid van een verblijfplaats van vleermuizen in een gebouw. Het plangebied is bezocht in de 
avond en er is gebruik gemaakt van een batdetector om vleermuizen op te sporen en op naam te 
brengen. 
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Amfibieën & reptielen 

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van amfibieën en reptielen. De 
onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar amfibieën en reptielen en op basis van 
landschappelijke kenmerken kan goed beoordeeld worden wat de potentie van het onderzoeksgebied is  
voor beschermde soorten en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor 
onderzoek naar deze soorten.  
 
 
 
 
Dagvlinders 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde dagvlinders omdat 
potentieel geschikt functioneel leefgebied voor beschermde dagvlindersoorten ontbreekt en het 
plangebied geïsoleerd en op enige afstand van bekende vlieggebieden van beschermde soorten ligt. 
 
Libellen 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van libellen omdat potentieel geschikt 
functioneel leefgebied voor beschermde libellensoorten ontbreekt.  
 
Kevers en mieren 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde kever- en mierensoorten 
omdat functioneel leefgebied voor beschermde kevers en mieren ontbreekt.  
 
Vissen en kreeftachtige 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde vissensoorten en 
kreeftachtige omdat potentieel leefgebied voor deze soorten ontbreekt.  
 

5.2 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 
onderzoeksgebied, dan komen de volgende soortgroepen mogelijk in één of meerdere deelgebieden 
voor: 

• Vogels 

• Grondgebonden zoogdieren  

• vleermuizen 

• Amfibieën  
 

5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek per deelgebied gepresenteerd. Alleen soorten 
die vastgesteld zijn of die zeer waarschijnlijk in het plangebied aanwezig zijn, worden in deze paragraaf 
besproken.  
 
Loosteresweg 5 

Het deelgebied Loosteresweg 5 behoort tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, amfibieën-, 
grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten.  
 
Er nestelen vogels in de bomen, struiken, gebouwen en dichte vegetatie op de grond. In de oude loopstal 
zijn sporen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een spreeuwennest onder de golfplaten en aan 
de buitengevel is een oud nest van een grauwe vliegenvanger in een nestkast aangetroffen. Mogelijk 
bezetten soorten als holenduif, houtduif, ringmus een nestplaats in de te slopen gebouwen. Verder 
bezetten Kerkuilen mogelijk een vaste rust- en/of nestplaats in een schuur op het erf die behouden blijft.  
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Nest van een grauwe vliegenvanger en spreeuw in de oude loopstal.  

 
Amfibieënsoorten als gewone pad, kleine watersalamander, meer-/bastaardkikker, bruine kikker,  
en grondgebonden zoogdiersoorten als egel, veldmuis, bosmuis, bosspitsmuis, mol, konijn, haas, 
hermelijn, bunzing en steenmarter benutten het plangebied vermoedelijk als foerageergebied. Er zijn 
geen directe aanwijzingen gevonden, maar het is aannemelijk dat soorten als veldmuis, bosmuis, 
bosspitsmuis, konijn, mol en egel het plangebied tevens benutten als voortplantingslocatie. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat de steenmarter een vaste rust- of voortplantingslocatie in het plangebied 
bezet.  
 
De bebouwing in het plangebied wordt op basis van een visuele inspectie grotendeels als een ongeschikte 
verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. Nader onderzoek, uitgevoerd op 13 september heeft 
aangetoond dat gewone dwergvleermuizen een zomerverblijfplaats bezetten in de te behouden boerderij 
en niet in de te slopen gebouwen. Tijdens het onderzoek werden ook enkele langs vliegende laatvliegers 
opgemerkt.  
 
Mogelijk wordt het plangebied gebruikt als foerageergebied door verschillende soorten zoals gewone- en 
ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en rosse vleermuis. Deze soorten 
foerageren langs de boomkronen en gebouwen in het plangebied. Het plangebied vormt geen onderdeel 
van een vliegroute van vleermuizen.  
 
Haarbrinksweg 62 

Dit deelgebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige vogel-, amfibieën-, 
grondgebonden zoogdier- en vleermuissoorten. Mogelijk nestelen er vogels in de bebouwing en benutten 
amfibieën en vleermuizen de buitenruimte als foerageergebied. Grondgebonden zoogdieren benutten de 
buitenruimte mogelijk als foerageergebied en als voortplantingslocatie.  
 
Mogelijk nestelen vogelsoorten als witte kwikstaart, holenduif, merel en houtduif in de bebouwing in het 
plangebied. Er zijn in het plangebied geen huismussen vastgesteld. Amfibieënsoorten als gewone pad, 
kleine watersalamander, meer-/bastaardkikker, bruine kikker, en grondgebonden zoogdiersoorten als 
egel, veldmuis, bosmuis, bosspitsmuis, mol, konijn, haas, hermelijn, bunzing en steenmarter benutten de 
buitenruimte in het plangebied mogelijk als foerageergebied. Er zijn geen directe aanwijzingen gevonden, 
maar het is aannemelijk dat soorten als veldmuis, bosmuis en bosspitsmuis het plangebied tevens 
benutten als voortplantingslocatie. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de steenmarter een vaste 
rust- of voortplantingslocatie in het plangebied bezet.  
 
Vleermuizen bezetten geen vaste verblijfplaats in de bebouwing in het plangebied. De bouwstijl, 
gebruikte materialen en staat van onderhoud maken deze gebouwen tot een ongeschikte verblijfplaats 
voor vleermuizen.  Het is aannemelijk dat vleermuizen de buitenruimte in het plangebied benutten als 
foerageergebied. Daarbij gaat het mogelijk om soorten als gewone dwergvleermuis, ruigte 
dwergvleermuis en laatvlieger. Deze soorten foerageren langs de kronen en randen van bomen en 
struiken en rondom de gebouwen. Het plangebied vormt geen onderdeel van een vliegroute van 
vleermuizen.  
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Kluunvenweg 10  

Het deelgebied Kluunvenweg 10 bestaat volledig uit erfverharding en bebouwing. Mogelijk bezetten 
sommige vogelsoorten als witte kwikstaart en ringmus een nestplaats onder de golfplaten van één van de 
schuren. De gebouwen worden als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd vanwege 
de aanwezige steenwolisolatie in de spouw. Daarnaast zijn de buitenmuren volledig dicht en sluit een 
daklijst toegang tot spouw op de kopse gevels af. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer vormt 
het deelgebied een vrijwel ongeschikt foerageergebied voor vleermuizen en het maakt geen onderdeel uit 
van een vliegroute voor vleermuizen. Het plangebied vormt een ongeschikte habitat voor andere soorten.  

 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 
Grondgebonden zoogdieren  

Deelgebied Loosteresweg en Haarbrinksweg behoren tot het functionele leefgebied van sommige 
grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet of zijn niet 
beschermd (mol). Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, 
doden en verwonden’ als gevolg van handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 
worden uitgevoerd. Mogelijk bezetten sommige muizensoorten een vaste rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied. Specifieke maatregelen in het kader van de zorgplicht (art. 2 van 
de Ff-wet) zijn niet effectief bij deze soorten. Er worden geen nadere maatregelen in het kader van de 
algemene zorgplicht voorgesteld.  
De voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet. Er hoeft geen 
nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden. 
 
Amfibieën  

De buitenruimte van de deelgebieden Haarbrinksweg en Loosteresweg behoort tot het functionele 
leefgebied van sommige amfibieënsoorten. Deze soorten benutten de buitenruimte als foerageergebied, 
maar bezetten er geen winterrustplaatsen en/of voortplantingsplaatsen.  
De in het plangebied voorkomende soorten staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet. Voor soorten van 
tabel 1 geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, doden en verwonden’ als gevolg van 
handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden.  
 
Vogels  

Mogelijk nestelen er vogels in te slopen bebouwing in de drie deelgebieden.  Van de in het plangebied 
nestelende soorten zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. 
Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten (eieren) en het verwonden/doden van vogels kan geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen van de Ff-wet verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit 
niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het 
verstoren/vernielen van vogelnesten, zoals het slopen van bebouwing, dienen buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om deze 
werkzaamheden uit te voeren is september-februari.  
 
Vogels betreden de gebouwen via gaten en kieren. Deze gaten en kieren mogen dichtgemaakt worden 
buiten de voortplantingsperiode om te voorkomen dat vogels de gebouwen gaan benutten als nestplaats. 
De aan de bebouwing opgehangen nestkasten kunnen tijdig verwijderd worden.  
 
Mits rekening gehouden wordt met aanwezige bezette vogelnesten, heeft de voorgenomen activiteit 
geen wettelijke consequentie. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden. 
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Vleermuizen  

De bebouwing in de drie deelgebieden wordt als een ongeschikte verblijfplaats voor vleermuizen 
beschouwd. Mogelijk bezetten vleermuizen een vaste verblijfplaats in gebouwen net buiten het 
plangebied, zoals vastgesteld in deelgebied Loosteresweg. Vleermuizen benutten waarschijnlijk de 
buitenruimte van alle drie de deelgebieden als foerageergebied, maar deze functie wordt niet aangetast 
door uitvoering van de voorgenomen activiteit. Geen van de deelgebieden vormt een verbindende 
schakel in een vliegroute voor vleermuizen.  
 
Overige soorten 

Het plangebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde soorten. De 
voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op deze overige beschermde soorten. Nader onderzoek 
of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
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Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

 
aandachtspunt 

Zoogdieren; 
grondgebonden soorten 

div. tabel 1 soorten, 
geen soorten tabel 2-3 

Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  div. soorten tabel 1. 
Geen soorten tabel 2-3 

Niet van toepassing Geen  

Vogels, algemeen Diverse soorten  Art. 9,12 Gebouwen slopen buiten 
voortplantingsperiode (1) van 
vogels 

Vogels, jaarrond 
beschermde nesten 

Niet aanwezig  Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen; vaste 
verblijfplaatsen 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Vleermuizen; 
foerageergebied en 
vliegroute 

Div. soorten  Niet van toepassing Geen 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

(1) Het broedseizoen verschilt per soort. Indien werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september-februari  is 
de kans op verstoring van vogelnesten minimaal.  

 
* Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

Tabel 1. Aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 of 3) die mogelijk geschaad worden. 

 
5.6  Historische gegevens 

Van de onderzoeksgebieden zijn geen historische gegevens bekend.  

 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden. Het volledige 
onderzoeksgebied is onderzocht.  
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6. Conclusies en advies 

De voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor het verstoren, doden en 
verwonden van soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt een algemene vrijstelling. Deze 
vrijstelling geldt ook voor soorten van tabel 2 van de Ff-wet, mits er gewerkt wordt volgens een 
goedgekeurde gedragscode. Een gedragscode geeft aan hoe zorgvuldig met beschermde dier- en 
plantensoorten omgegaan dient te worden. Voor het verstoren van soorten uit tabel 3, evenals het 
verstoren van bezette- en jaarrond beschermde vogelnesten dient een ontheffing aangevraagd te 
worden.  
 
De drie deelgebieden behoren tot het functionele leefgebied van sommige beschermde amfibieën- ,  
grondgebonden zoogdier-, broedvogel- en vleermuissoorten. In hoofdzaak benutten algemene- en weinig 
kritische amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten de deelgebieden als functioneel leefgebied en 
benutten sommige vogelsoorten de bebouwing als nestplaats. Vleermuizen benutten de deelgebieden als 
foerageergebied, maar bezetten er geen vaste verblijfplaats.   
De amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, 
terwijl sommige muizensoorten de deelgebieden ook benutten als voortplantingslocatie.  Deze soorten 
staan vermeld in tabel 1 van de Ff-wet of zijn niet beschermd (mol). Voor soorten van tabel 1 geldt een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘verstoren, doden en verwonden’ als gevolg van handelingen die in 
het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. De voorgenomen activiteit heeft geen 
wettelijke consequenties in het kader van de Ff-wet voor deze soorten. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden. 
Van de in de deelgebieden nestelende vogelsoorten zijn alleen de bezette nesten beschermd. Niet de 
oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten, 
zoals het slopen van bebouwing, dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te 
worden. De meest geschikte periode om deze werkzaamheden uit te voeren is september-februari.  
De te slopen gebouwen in de drie deelgebieden worden als een ongeschikte verblijfplaats voor 
vleermuizen beschouwd. De gebouwen beschikken niet over een holle spouw en andere potentiële 
verblijfplaatsen ontbreken. Vleermuizen benutten de buitenruimte in de deelgebieden als 
foerageergebied, maar deze functie wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteit niet aangetast.  
 
De deelgebieden liggen niet in, of direct naast het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000gebied. Door 
uitvoering van de voorgenomen activiteit wordt het areaal Natuurnetwerk Nederland of Natura2000-
gebied niet verkleind en wordt de kwaliteit van deze gebieden niet aangetast. 
 
Conclusies samengevat: 

• Gebouwen slopen buiten voortplantingsperiode van vogels of nestplaatsen niet toegankelijk 
maken (buiten voortplantingsperiode). 
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Bijlagen: 
Bijlage 1. De natuurkalender 
Bijlage 2. Toelichting Flora- en faunawet 
Bijlage 3. Fotobijlage 
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Bijlage 2 

Toelichting Flora en faunawet  

 
Algemeen  

De Flora- en faunawet regelt (onder andere) de bescherming van kwetsbare en bedreigde inheemse 
planten en diersoorten. Onder de algemene verbodsbepalingen (Artikelen 8 t/m 18) worden handelingen 
verboden die kunnen leiden tot het vernielen van beschermde inheemse planten op hun groeiplaats en 
beschermde inheemse dieren in hun natuurlijke leefomgeving. Zo is het onder meer verboden om 
beschermde inheemse planten te plukken, verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te 
beschadigen, te ontwortelen of op enige wijze van hun groeiplaats te verwijderen. Daarnaast is het 
verboden om inheemse beschermde diersoorten opzettelijk te verontrusten dan wel hun nesten, holen of 
andere voortplantingsplaatsen of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, vernielen, uit te halen, 
weg te nemen of te verstoren. 
 
De Ff-wet biedt onder Artikel 75 de mogelijkheid tot het verkrijgen van een ontheffing van de in de 
Artikelen 8 t/m 18 genoemde verbodsbepalingen. De genoemde vrijstellingen worden alleen verleend in 
zoverre er geen ‘andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan een 
gunstige staat van instandhouding van de soort. 
Om te bepalen of ontheffing kan worden gekregen moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan: 
 

• Er dient inzicht te bestaan in het voorkomen van wettelijk beschermde dier- en plantensoorten in 
het projectgebied; 

• Er dient inzicht te bestaan in de mate waarin de voorgenomen activiteiten dusdanig negatieve 
effecten hebben op soorten dat de ‘gunstige staat van instandhouding’ in het geding is.  

 
Indien dit het geval zou zijn, dient aangegeven te worden welke mitigerende maatregelen getroffen 
worden om de negatieve effecten op de ‘gunstige staat van instandhouding’ te voorkomen. Indien de 
mogelijke negatieve effecten niet volledig gemitigeerd kunnen worden, dient aangegeven te worden op 
welke wijze de effecten gecompenseerd zullen worden. 
 
Toelichting Flora- en Fanawet, Wijzigingen Artikel 75 ( AMvB) 

Sinds februari 2005 is een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht worden, waarin wijzigingen inzake 
art.75 zijn opgenomen. De wijzigingen in deze AMvB betekenen een zekere verruiming van ontheffing en 
vrijstelling: niet in alle gevallen is een ontheffingsaanvraag meer nodig. 
 
Globaal betekent dit het volgende: 
Er zijn een drietal soortenlijsten waarvoor verschillende richtlijnen zijn. Deze zijn in toenemende mate van 
‘zwaarte’:  
 
Tabel 1: (soorten als egel, haas, bruine kikker, Zwanenbloem, Dotterbloem) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 
vrijstelling voor de soorten van tabel 1. Voor deze activiteiten hoeft geen ontheffing aangevraagd te 
worden. Voor andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (lichte 
toets). 
 
Tabel 2: (soorten als div. orchideeën, vogels) 

Voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke ontwikkelingen, geldt een 
vrijstelling voor de soorten van tabel 2, mits activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de 
minister van LNV goedgekeurde ‘gedragscode’. Hetzelfde geldt voor alle vogelsoorten. Een gedragscode 
moet zelf door aanvrager worden opgesteld en worden goedgekeurd door het ministerie van LNV. Voor 
andere activiteiten dient wel een ontheffingsaanvraag te worden aangevraagd (uitzondering bepaalde 
vogelsoorten: zie 3) 
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Tabel 3: (echte kritische soorten bijlage IV HR/VR) 

Dit is de zwaarste categorie, waarbij ook voor beheer de vrijstelling beperkt is. Voor andere activiteiten is 
ontheffing nodig, waarbij een uitgebreide toets dient te worden verricht (behalve het criterium ‘geen 
afbreuk aan gunstige staat van instandhouding’ ook ‘dwingende redenen van openbaar belang’, 
mogelijkheden van alternatieven e.d.). De procedure is vastgelegd in een stappenplan. Hierin is vermeld 
in welke gevallen de Ff-wet niet van toepassing is, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.  
 
Naast een verbod op het doden en verwonden (Art. 9 Ff-wet) en het opzettelijk verontrusten (Art. 10 Ff-
wet) van vleermuizen, is het tevens verboden om verblijf- en voortplantingsplaatsen weg te nemen, te 
verstoren en aan te tasten (Art. 11 Ff-wet).  Belangrijke migratie- en foerageergebieden die van belang 
zijn voor de instandhouding van een vaste rust- of verblijfplaats van de soort op populatieniveau, vallen 
hier ook onder. Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijv. holen) of 
standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een soort op 
populatieniveau of per exemplaar hieronder (Min. EL&I 2011).  
 
De verbondsbepaling genoemd in artikel 11 van de ff-wet worden enkel overtreden wanneer de door dit 
artikel beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen hun specifieke functie niet meer naar behoren kunnen 
vervullen. De vaste rust- of verblijfplaats kan hierdoor niet meer dezelfde functie aan beschermde dier- of 
plantensoort bieden als voorheen 
 
In Bijlage 1 worden de tabellen van de AMvB nader verklaard. In de brochure ‘Buiten aan het werk’ van 
het ministerie LNV is bovendien een toelichting op deze AMvB is te vinden (zie website dienst Regelingen 
van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie). 
 
Zorgplicht 

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. 
 
Artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede 

voor hun directe leefomgeving. 

Artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs 

kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 

veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden 

gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die 

gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken.  

 
De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 
beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen 
dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige wijze gebeurt dat het 
lijden zo beperkt mogelijk is. 
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Bijlage 3. Fotobijlage  
 
Deelgebied Loosteresweg  
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Foto’s Kluunvenweg 10 
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Foto’s Haarbrinksweg  
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Samenvatting 

Er zijn concrete plannen voor de bouw van een extra woning op een erf aan Wiekerstraat 5 en op een erf 
aan de Haarstraat 47 te Rossum. De extra woning op beide erven mag gebouwd worden in het kader van 
het zogenaamde ‘Rood-voor-rood-beleid’. Ter compensatie wordt agrarische bebouwing op beide erven 
geamoveerd. Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties 
van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen.  
 
Het onderzoeksgebied is op 24 september 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van 
beschermde planten en dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en 
andere beschermde functies, zoals foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. Ook is onderzocht of 
de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied zoals het 
Natuurnetwerk en Natura2000. 
 
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:  
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. In verband met de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent. Gelet op de aard en 
omvang van de voorgenomen activiteiten en de ligging nabij gronden die tot Natura2000-behoren, dient 
het effect van de voorgenomen activiteiten doorgerekend te worden met behulp van Aerius-Calculator.  
 
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming  
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en/of 
voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieën er een (winter)rustplaats en nestelen er vogels.  
 
In het plangebied nestelen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het oude 
nest of de nestplaats, maar ook één soort waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is (huiszwaluw). 
Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Werkzaamheden die 
leiden tot het beschadigen of vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode uitgevoerd 
te worden. Om de schuur, waaraan de huiszwaluwen nesten, te mogen slopen is een ontheffing vereist. 
Gelet op de aanwezigheid van een geschikte schuur naast de huidige nestplaats, is er geen aanleiding te 
veronderstellen dat de ontheffing niet verleend zal worden. De kolonie kan zich immers handhaven op het 
erf, mits ze verkassen naar een andere schuur. Gelet op de bouwstijl, lijkt deze geschikt om benut te 
worden als nestplaats door de huiszwaluwen.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. De functie van het plangebied als 
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende amfibieën-, vogel- en grondgebonden 
zoogdiersoorten niet beschermd. De (beperkte) functie van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. 
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Samenvattende conclusie: 
De inrichting en het gevoerde beheer in beide deelgebieden maakt de deelgebieden tot een weinig geschikt 
leefgebied voor zeldzame en/of kritische beschermde diersoorten en tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar het is niet uitgesloten dat het plangebied tot functioneel leefgebied van 
verschillende algemene- en weinig kritische diersoorten behoort.  
 
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van sommige algemene diersoorten. Deze benutten het 
plangebied als foerageergebied en sommige soorten bezetten er ook een rust- en voortplantingsplaats. 
Voor de meeste soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen, maar bezette vogelnesten mogen 
niet beschadigd of vernield worden en om de nestplaats van de huiszwaluw in deelgebied Haarstraat te 
mogen vernielen, is een ontheffing van de Wet natuurbescherming vereist.  
 
Om het effect van de voorgenomen activiteiten op Natura2000-gebied te kunnen bepalen, dient een 
berekening uitgevoerd te worden met het computerprogramma Aerius Calculator. Indien de voorgenomen 
activiteiten leiden tot een verhoogde depositie van NOx/NH3 in Natura2000-gebied, kunnen de 
voorgenomen activiteiten niet uitgevoerd worden en dient een Passende beoordeling uitgevoerd te 
worden.  
 
 
  



4 

 

 

Inhoudsopgave  
       
Samenvatting ..................................................................................................................................................... 2 

1 Inleiding ........................................................................................................................................................... 5 

2 Het plangebied ................................................................................................................................................ 6 

2.1 Ligging van het plangebied ....................................................................................................................... 6 

2.2 Beschrijving van het plangebied............................................................................................................... 6 

3 Voorgenomen activiteiten ............................................................................................................................... 7 

3.1 Algemeen ................................................................................................................................................. 7 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten .................... 8 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer ............................................................................................................... 8 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied .................................................................................................... 8 

4 Gebiedsbescherming ....................................................................................................................................... 9 

4.1 Algemeen ................................................................................................................................................. 9 

4.2 Natuurnetwerk Nederland ....................................................................................................................... 9 

4.3 Natura2000 ............................................................................................................................................ 11 

4.4 Slotconclusie ........................................................................................................................................... 12 

5 Soortbescherming; het onderzoek ................................................................................................................ 13 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek ......................................................................................................... 13 

5.2 Methode ................................................................................................................................................. 13 

5.3 Resultaten .............................................................................................................................................. 15 

5.4 Toetsingskader ....................................................................................................................................... 18 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep ............................................................................... 19 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen ............................................................................................ 21 

5.7 Volledigheid van het onderzoek ............................................................................................................. 21 

6 Conclusies ...................................................................................................................................................... 22 

 
  



5 

 

1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor de bouw van een extra woning op een erf aan Wiekerstraat 5 en op een erf 
aan de Haarstraat 47 te Rossum. De extra woning op beide erven mag gebouwd worden in het kader van 
het zogenaamde ‘Rood-voor-rood-beleid’. Ter compensatie wordt agrarische bebouwing op beide erven 
geamoveerd. Omdat overtreding van de Wet natuurbescherming als gevolg van de voorgenomen 
activiteiten niet uitgesloten kan worden, is Natuurbank Overijssel gevraagd om de wettelijke consequenties 
van de voorgenomen activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming in beeld te brengen.  
 
In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 
beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 
de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingsplaatsen en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.  
 
Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Overijssel 2017 (Natuurnetwerk Nederland, geconsolideerd 27-2-2019). 
 
 
Doel van deze rapportage: 
De Quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in 
het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het 
bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen 
activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te 
voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 
De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en 
het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering.  
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de 
planning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, 
materiaalgebruik etc.  
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2 Het plangebied 

 

2.1 Ligging van het plangebied 
Het plangebied bestaat uit twee deelgebieden; Wiekerstraat 5 en Haarstraat 47 te Rossum. Beide 
deelgebieden liggen in het buitengebied van Rossum, gemeente Dinkelland.  
 

2.2 Beschrijving van het plangebied  
 
Wiekerstraat  
Het plangebied vormt een deel van een bestaand erf en bestaat uit bebouwing en weiland. In het 
plangebied staat een voormalige kippenschuur. Deze is gebouwd van bakstenen en is gedekt met golfplaten 
(zonder dakbeschot of dakisolatie). Aan de zuidzijde grenst de schuur aan een oude boerderij. De zijgevels 
van de schuur zijn gedeeltelijk bekleed met damwandplaten. De schuur wordt gedeeltelijk gebruikt t.b.v. 
opslag. Het weiland bestaat uit een soortenarme vegetatie van hoofdzakelijk raaigras en wordt gebruikt als 
ponyweide.  
 

 
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 

 
Deelgebied Haarstraat  
Het plangebied vormt een deel van een bestaand agrarisch erf en bestaat uit erfverharding en bebouwing. 
In het plangebied staan vier varkensstallen, een luchtwasser, een werktuigenberging en een boerderij. Met 
uitzondering van de werktuigenberging, zijn alle gebouwen gebouwd van bakstenen en beschikken over 
een spouw. De werktuigenberging heeft een spantconstructie en is gedekt met damwandplaten. De 
boerderij is gedekt met dakpannen, alle overige gebouwen zijn gedekt met golfplaten. De woning heeft een 
beschoten kap, de werktuigenberging heeft geen beschoten kap en de stallen hebben dakisolatie in de 
vorm van hardschuimisolatieplaten die onder de gording zijn aangebracht. De gebouwen stonden tijdens 
het veldbezoek leeg. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail weergegeven, evenals de 
begrenzing. Voor een impressie van het plangebied wordt verwezen naar de fotobijlage. 
 

  
Detailopname van het plangebied. De begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: pdok). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  
 
Deelgebied Wiekerstraat 
Het voornemen is om een voormalige stal te slopen en een nieuwe woning aan de noordzijde van het erf te 
bouwen. Een bestaande houtsingel met uitheemse beplanting aan de oostzijde van het erf wordt vervangen 
door inheemse beplanting. De ondergrond van de slooplocatie wordt nadien ingericht als erf. Op 
onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Borgerink groendesign). 

  
De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Slopen stal; 

 Bouwrijp maken bouwplaats; 

 Bouwen woning en bijgebouw; 

 Aanleggen erfbeplanting;  

 Verwijderen uitheemse beplanting en kap enkele dode eiken; 
 
Deelgebied Haarstraat  
Het voornemen is om vijf varkensstallen en een voormalige woning te slopen en twee vrijstaande woningen 
op het erf te bouwen. De ondergrond van de slooplocatie wordt nadien ingericht als erf. Op onderstaande 
afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.  
 

 
Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: Borgerink groendesign). 
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 De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

 Slopen stallen; 

 Bouwrijp maken bouwplaatsen; 

 Bouwen woningen en bijgebouwen; 

 Aanleggen erfbeplanting;  
 
 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 
 
Mogelijke tijdelijke invloeden: 

 Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 
werkzaamheden 
 

Mogelijke permanente invloeden: 

 Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 
beschermde nesten; 

 Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

 Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 
 
 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
 
In deze studie wordt alleen gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het slopen 
van bebouwing. Een mogelijk effect op Natura2000, als gevolg van de emissie van NOx/NH3 tijdens de 
sloop van de gebouwen, wordt in deze studie niet onderzocht met behulp van het computerprogramma 
Aerius Calculator.   
 
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is lokaal (uitgezonderd emissie van NOx en NH3). 
Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, 
maar deze effecten zijn echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op 
beschermde soorten, rust- of voortplantingsplaatsen buiten het plangebied.  
 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied wordt gelijkgesteld aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 
4.1 Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd). 

 
4.2 Natuurnetwerk Nederland  
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  
 
Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  
 
De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: her-begrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de provinciale Omgevingsverordening van Overijssel. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt. 
 
Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland  
Deelgebied Wiekerstraat ligt zo’n 20 meter naast gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren. 
Deelgebied Haarstraat ligt op minimaal 927 meter afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de 
omgeving van beide deelgebieden weergegeven.  
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van deelgebied Wiekerstraat. Gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid (bron: geo.overijssel.nl) 
  

   
Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van deelgebied Haarstraat. Gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren worden met groene kleur op de kaart aangeduid. Gronden die tot de zone Ondernemen met natuur en 
water buiten de NNN behoren worden aangeduid met de groengestippelde kleur. De ligging van het plangebied wordt met het 
gele vlak aangeduid (bron: geo.overijssel.nl) 

 
Effectbeoordeling 
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  
 
Wettelijke consequenties 
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.  
 
 
 
 
 

20 meter afstand tussen het plangebied en 
de gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren 

827 meter afstand tussen het plangebied 
en de gronden die tot het Natuurnetwerk 
Nederland behoren 
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4.3 Natura2000 
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden. 
 
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000 
Deelgebied Wiekerstraat ligt op minimaal 926 meter afstand van gronden die tot Natura2000 behoren, 
deelgebied Haarstraat ligt op minimaal 1,22 kilometer afstand van gronden die tot Natura2000 behoren. Op 
onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied 
weergegeven. 
   

  
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van deelgebied Wiekerstraat. De ligging van het plangebied wordt met de 
rode marker aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: 
geo.overijssel.nl). 

  

  
Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van deelgebied Haarstraat. De ligging van het plangebied wordt met de rode 
marker aangeduid. Gronden die tot Natura2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: geo.overijssel.nl). 

 
 
 

926 meter tussen het plangebied en 
de gronden die tot Natura2000 
behoren  

1,22 kilometer tussen het 
plangebied en de gronden die tot 
Natura2000 behoren  
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Beschermingsregime 
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan. 
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor: 

 de leefgebieden van vogels;  

 de natuurlijke habitats of de habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);  
 
De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt. 
 
Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een ‘voortoets’. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden. 
 
Als gevolg van het stopzetten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOx/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Er wordt door de landelijke overheid momenteel gewerkt aan een nieuwe 
methode om plannen, die leiden tot een verhoogde depositie, mogelijk te maken.  
 
Effectbeoordeling 
De deelgebieden liggen respectievelijk op 926 meter en 1,26 kilometer afstand van een Natura2000-gebied.  
Gelet op de aard van de activiteit (slopen, grondverzet, bouwen en verkeer tijdens de aanleg- en 
gebruiksfase) en de ligging van het plangebied nabij Nature2000-gebied, kan niet uitgesloten worden dat de 
voorgenomen activiteiten leiden tot een toename van de depositie NOx/NH3 in Natura2000-gebied als 
gevolg van de voorgenomen activiteiten. Omdat in deelgebied Haarstraat de varkenshouderij wordt 
beëindigd, is mogelijk sprake van een netto afname van depositie.   
 
Wettelijke consequenties  
Om vast te kunnen stellen of uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot verhoging van de 
depositie NOx/NH3 in Natura2000-gebied, wordt geadviseerd om een berekening uit te voeren met het 
computerprogramma Aerius-Calculator.  
 

4.4 Slotconclusie 
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. In verband met de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking kent. Gelet op de aard en 
omvang van de voorgenomen activiteiten en de ligging nabij gronden die tot Natura2000-behoren, dient 
het effect van de voorgenomen activiteiten doorgerekend te worden met behulp van Aerius-Calculator.  
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5 Soortbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting en bureauonderzoek 
De inrichting en het gevoerde beheer in beide deelgebieden maakt de deelgebieden tot een weinig geschikt 
leefgebied voor zeldzame en/of kritische beschermde diersoorten en tot een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten, maar het is niet uitgesloten dat het plangebied tot functioneel leefgebied van 
verschillende diersoorten uit onderstaande soortgroepen behoort:  

 vogels;  

 vleermuizen; 

 grondgebonden zoogdieren;  

 amfibieën; 
 
Overige soorten 
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
libellen, vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van deze soortgroepen ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten, of 
soortgroepen, die moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale 
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren en 
reptielen en voor planten.  
 

5.2 Methode 
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 24 september 2019 tijdens de 
daglichtperiode (ochtend) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en 
potentiële aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief 
onderzocht. Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x50), zaklamp en 
zijn de in dit rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt. 
 
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

 veldbezoek door ervaren ecoloog;1 

 aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 
 
Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

 Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland; 

 Atlas van de zoogdieren van Nederland; 

 Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;  
 
Het weer tijdens het veldbezoek 
Bewolkt, droog, temperatuur 18⁰C, windstil. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 Quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.  
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Vogels 
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels omdat de meeste vogelsoorten geen territorium meer 
bezetten en slechts enkele soorten nog territorium-indicerend gedrag (zingen/balts) vertonen. Slechts 
enkele vogelsoorten, zoals houtduif, Turkse tortel en holenduif kunnen nog een bezet nest hebben in deze 
tijd van het jaar. Standvogels, zoals huismussen, houden zich meestal op in de omgeving van de nestplaats, 
maar de meeste trekvogelsoorten hebben de broedplaats reeds verlaten.  
 
In het plangebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten in het 
plangebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren (roofvogels), 
eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke kenmerken 
kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor vogels en of de 
uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.  
 
Grondgebonden zoogdieren  
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek, maar matig geschikt voor  
onderzoek naar voortplantingslocaties. De meeste grondgebonden zoogdieren hebben in deze tijd van het 
jaar geen zogende jongen. Sommige muizensoorten kunnen in deze tijd van het jaar nog wel zogende 
jongen hebben. Veel van de in het voorjaar geboren jongen zijn zelfstandig en hebben de nestplaats 
verlaten. Dat heeft tot gevolg dat ‘zwervende’ grondgebonden zoogdieren soms op de meest vreemde 
plekken opduiken, maar er niet altijd een vaste rust- of voortplantingsplaats bezetten.  
 
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.  
 
Vleermuizen  
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. In deze tijd van 
het jaar bezetten vleermuizen nog wel een zomer- en paarverblijfplaats, maar kraamkolonies zijn verlaten.  
Gewone dwergmuizen hebben in de afgelopen weken de massa-winterverblijfplaatsen tijdens de donkere 
uren van de nacht bezocht (zogenaamde middernachtzwermen), wat vaak duidelijk zichtbaar is door de 
aanwezige uitwerpselen op muren en op de grond nabij de invliegopening(en). Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute, maar de mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.  
 
Amfibieën  
De onderzoeksperiode is matig geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën omdat 
amfibieënsoorten de voortplantingswateren verlaten en zich beginne terug te trekken in hun 
winterverblijfplaats en zijn dan niet of heel moeilijk waar te nemen. Op relatief ‘warme’ en bewolkte dagen, 
zijn sommige amfibieën nog wel actief.  
 
Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende amfibieënsoorten. 
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5.3 Resultaten  
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.  
 
Vogels  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten de 
buitenruimte van het plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er jaarlijks vogels in beide 
deelgebieden. In deelgebied Haarstraat nestelen huiszwaluwen aan de gevel van een stal en in deelgebied 
Wiekerstraat nestelen vermoedelijk jaarlijks vogels in de klimop aan de stal en in opgaande beplanting. 
Vogelsoorten die mogelijk in deelgebied Wiekerstraat nestelen zijn merel, vink, winterkoning en 
heggenmus. Er zijn in het plangebied geen huismussen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen 
gevonden dat steen- of kerkuil de gebouwen benutten als rust- of nestplaats.  
 

 
Links: huiszwaluwnesten aan de gevel van een te slopen stal in deelgebied Haarstraat. Rechts: klimop aan de gevel van de stal 
in deelgebied Wiekerstraat. Deze klimop vormt een potentiële nestplaats van verschillende vogelsoorten.  

 
Door het uitvoeren van voorgenomen activiteiten tijdens de voortplantingsperiode worden mogelijk 
bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Als gevolg van het vernielen van bezette vogelnesten worden 
mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood. Door uitvoering van 
de voorgenomen activiteiten gaat de functie van het plangebied als foerageergebied voor de meeste 
vogelsoorten verloren. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Schuur met huiszwaluwnesten (Haarstraat) slopen buiten de voortplantingsperiode; 
- Schuur in deelgebied Wiekerstraat slopen buiten de voortplantingsperiode; 
- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode; 

 
Grondgebonden zoogdieren 
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen en er zijn geen 
aanwijzingen gevonden dat grondgebonden zoogdieren een rust- of voortplantingsplaats bezetten in het 
plangebied. Vermoedelijk behoort het plangebied tot functioneel leefgebied van sommige algemene en 
weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als huismuis, bosmuis, mol, bruine rat, huisspitsmuis en 
steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten 
soorten als huismuis, bosmuis, mol, bruine rat en huisspitsmuis er ook een rust- en/of voortplantingsplaats.  
Voorgenoemde soorten bezetten een rust- en/of voortplantingsplaats in holen en gaten in de grond, of 
onder opgeslagen materialen of afval. Soorten als huismuis, huisspitsmuis en bosmuis kunnen ook een rust- 
en voortplantingsplaats bezetten in gebouwen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de steenmarter een  
rust- of voortplantingsplaats bezet in de te slopen gebouwen.  
 
Door het uitvoeren van voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en 
gedood en worden mogelijk rust- en/of voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Door het uitvoeren 
van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied niet aangetast.  
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Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 
- Bouwrijp maken bouwplaats; 
- Slopen bebouwing; 
- Rooien beplanting; 

 
Vleermuizen 
 
Verblijfplaatsen  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
vleermuizen een verblijfplaats bezetten in het plangebied. De bebouwing in deelgebied Wiekerstraat wordt 
als een ongeschikte rust- en verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd vanwege de bouwstijl. De stal heeft 
lage gevels en alleen de noordelijke kopgevel bestaat gedeeltelijk uit schoon metselwerk. De stal heeft geen 
spouw en andere potentiële verblijfplaatsen, zoals een holle ruimte achter een vensterluik, 
gevelbetimmering, windveer, loodslab of zonwering ontbreken. De stallen en de woning in deelgebied 
Haarstraat beschikken over een spouw, maar in de gevels zijn geen potentiële invliegopeningen, zoals open 
stootvoegen of andere gaten/openingen, waargenomen. Ook ontbreken andere potentiële verblijfplaatsen, 
zoals een holle ruimte achter een vensterluik, gevelbetimmering, windveer, loodslab of zonwering. De 
woning op Haarstraat 5a wordt als een meer geschikte verblijfplaats voor vleermuizen beschouwd. Deze 
woning is niet onderzocht omdat deze behouden blijft.  
 
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verstoord, verwond of 
gedood en wordt geen verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Foerageergebied  
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren, maar op basis 
van een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer, wordt het plangebied als een weinig 
geschikt foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Mogelijk foerageert een enkele gewone 
dwergvleermuis incidenteel rond de gebouwen en de bomen en struiken in het plangebied. Ook zullen 
foeragerende vleermuizen over het plangebied vliegen tijdens het foerageren rond de randen en kronen 
van bomen die net buiten het plangebied groeien. De betekenis van het plangebied als foerageergebied is 
gering en het plangebied wordt niet als essentieel foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.  
 
De ondergrond van het plangebied wordt na de sloop van de gebouwen ingericht als erf. Hierdoor blijft de 
geringe functie van het plangebied als foerageergebied behouden.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
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Vliegroute 
Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  
 
Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen. 
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 
Amfibieën  
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen. Gelet op de inrichting en het gevoerde 
beheer, wordt deelgebied Haarstraat als een ongeschikt leefgebied voor amfibieën beschouwd. De 
buitenruimte in deelgebied Wiekerstraat behoort mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige 
algemene en weinig kritische amfibieënsoorten als gewone pad, kleine watersalamander, bastaardkikker en 
bruine kikker. Voorgenoemde soorten benutten de buitenruimte in het plangebied mogelijk als 
foerageergebied (tijdens de donkere uren van de nacht) en mogelijk bezetten ze er ook een 
(winter)rustplaats. Amfibieën kunnen een (winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond (onder 
strooisel). Geschikt voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied.  
Gelet op de ligging van het plangebied op enige afstand van een geschikt voortplantingsbiotoop, is de 
betekenis van het plangebied als functioneel leefgebied zeer gering. Vermoedelijk benutten jaarlijks slechts 
enkele dieren het erf als foerageergebied of als (winter)rustplaats. Het plangebied wordt niet beschouwd 
als functioneel leefgebied voor sommige zeldzame en kritische amfibieënsoorten als rugstreeppad, 
knoflookpad of kamsalamander.  
 

Door het rooien van beplanting en het slopen van de stal, worden mogelijk amfibieën verwond of gedood 
en worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als 
foerageergebied wordt niet aangetast door uitvoering van de voorgenomen activiteiten.  
 
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting; 
- Slopen stal; 

 
Overige soorten  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  
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5.4 Toetsingskader 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 
beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 
evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 
verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 
te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  
 
Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste rust- en voortplantingsplaats, als 
gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In 
voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Overijssel van kracht.  
 
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  
 
Zorgplicht  
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.  
 
De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 
 
Wettelijk kader 
Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
 
In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.  
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 
 
Vogels  
Door het slopen van bebouwing en het rooien van beplanting tijdens de voortplantingsperiode, worden 
mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield. Met uitzondering van de huiszwaluw, zijn van de in 
het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest of de 
nestplaats. De nestplaats van de huiszwaluw is jaarrond beschermd in Overijssel. Deze soort is opgenomen 
in de Beleidsregel Natuur Overijssel 2019.  
 
Jaarrond beschermde nesten 
Bij de bescherming van vogels wordt veelal gewerkt met vogelsoorten met “jaarronde beschermde nesten”. 
Let wel: alle inheemse vogelsoorten zijn het hele jaar beschermd, maar nesten in beginsel alleen als ze 
eieren of jongen (kunnen) bevatten. Buiten het broedseizoen kan er echter van alles gebeuren waardoor 
het nest of de nestlocatie in het daaropvolgende broedseizoen niet mee gebruikt kan worden. Zo kan een 
gebouw met veel gierzwaluwnesten gerenoveerd zijn of een oud loofbos met Middelste Bonte Spechten 
ontdaan zijn van alle waardevolle oude eiken. Om een aantal vogelsoorten die daarvoor speciaal gevoelig 
zijn de benodigde extra bescherming te bieden is afgesproken om nesten en de directe ‘functionele’ 
omgeving van de nestplaats van een selectie van vogelsoorten jaarrond te beschermen. Deze lijst als 
zodanig is niet opgenomen in de Wet natuurbescherming. Formeel gaat het om een provinciale 
‘beleidsregel’ waarin de bescherming nader wordt ingevuld. Zo wordt duidelijk hoe de provincie omgaat 
met beschermingsregels. 
 
De provincie Overijssel heeft de landelijke lijst van jaarrond beschermde nesten van vogels herzien en 
aangepast aan de provinciale situatie. Deze nieuwe lijst van 48 vogelsoorten is nu dus beter toegesneden 
op de vogels die in Overijssel een belangrijk leefgebied hebben. Voor deze soorten geldt dat hun nesten, 
rust- en verblijfplaatsen gedurende het gehele jaar beschermd zijn. De provincie heeft dit in de Beleidsregel 
Natuur 2017 opgenomen. 
 
Voor het verstoren/vernielen van een bezet nest (eieren) of het verwonden/doden van een vogel kan geen 
ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de 
wet genoemd belang wordt beschouwd. Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen 
van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest 
geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Om de schuur met de 
huiszwaluwnesten te mogen slopen dient een ontheffing aangevraagd te worden.  
 
Door het aantasten van de functie van het plangebied als foerageergebied, wordt de duurzame 
instandhouding van geen enkele vogelsoort in gevaar gebracht. Het aantasten van de functie van het 
plangebied als foerageergebied, lijdt daarom niet tot wettelijke consequenties.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode; 
- bebouwing met klimop slopen buiten de voortplantingsperiode; 
- Ontheffing aanvragen om de schuur met huiszwaluwnesten te mogen slopen; 

 
Vleermuizen  
 
Verblijfplaatsen  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, worden geen vleermuizen verstoord, verwond of 
gedood en wordt geen verblijfplaats beschadigd of vernield.  
 
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
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Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 
- Geen; 

 
Foerageergebied  
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het foerageergebied van vleermuizen niet 
aangetast.  
 
De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek 
uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 
voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Essentiële vliegroute 
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke (essentiële) 
vliegroutes2 van vleermuizen.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
Grondgebonden zoogdieren  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, worden mogelijk grondgebonden zoogdieren 
verwond en gedood en worden mogelijk vaste rust- en voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Voor 
de in het plangebied aanwezige beschermde grondgebonden zoogdieren geldt een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van een rust- en 
voortplantingsplaats’. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied 
voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen  
 
Amfibieën  
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de amfibieënsoorten die in het 
plangebied voorkomen geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het 
‘beschadigen en vernielen van de vaste (winter)rust- en voortplantingsplaats’. De functie van het 
plangebied als foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende soorten niet beschermd.  
 
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen; 
 
 

                                                             
2
 Vliegroutes van vleermuizen zijn beschermd wanneer deze essentieel zijn voor het kunnen functioneren van de verblijfplaats van een 

vleermuis. Niet ieder lijnvormig element waar langs vleermuizen vliegen is een essentiële vliegroute.  
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Overige soorten 
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 
 
In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
 

Soortgroep Functie  Beschermde 
soorten 
planlocatie 

Verbodsbepalingen  
(Wet natuurbescherming) 
 

Aandachts-punt 

Grondgebonden 
zoogdieren  

Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd 

Geen  

Grondgebonden 
zoogdieren  

Vaste rust- en 
voortplantingsplaats  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Grondgebonden 
zoogdieren 

Doden en verwonden 
van dieren  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Vogels  Foerageergebied Diverse soorten  Niet van toepassing; functie is 
niet beschermd (de gunstige 
staat van instandhouding van 
geen enkele vogelsoort  wordt 
aangetast) 

Geen  

Vogels  Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd) 

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 2   Beplanting rooien en 
bebouwing slopen  
buiten de 
voortplantingsperiode 

Vogels  Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats  

huiszwaluw Art. 3.1 lid 2   Ontheffing aanvragen 

Vogels Doden en verwonden 
van dieren  

Diverse soorten  Art. 3.1 lid 2   Beplanting rooien en 
bebouwing slopen  
buiten de 
voortplantingsperiode 

Vleermuizen   Verblijfplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Foerageergebied  Vermoedelijk 
diverse soorten 

Niet van toepassing; functie 
wordt niet aangetast 

Geen  

Vleermuizen  Vliegroute Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen  

Vleermuizen  Doden en verwonden 
van dieren  

Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Vaste rustplaats  Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Amfibieën  Voortplantingsplaats  Niet aanwezig   Niet van toepassing Geen 

Amfibieën  Doden en verwonden 
van dieren  

Diverse soorten   Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling 

Geen 

Overige soorten 
 

Dieren en overige 
functies 

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen 

Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 
Soortgroep Rust- en 

verblijfplaats 
Voortplantings-
plaats  

Vliegroute 
(vleermuizen) 

Essentieel 
foerageergebied 
 

Wettelijke 
consequenties? 

Grondgebonden 
zoogdieren  

ja ja nee nee nee 

Vogels   nee ja nee nee ja 
Vleermuizen   nee nee nee nee nee 
Amfibieën ja nee nee nee nee 
Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.  

 
 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.  
 
5.7 Volledigheid van het onderzoek 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  



22 

 

6 Conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten3 geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen.  
 
Het plangebied behoort vermoedelijk tot functioneel leefgebied van verschillende vogel-, amfibieën-, 
vleermuis- en grondgebonden zoogdiersoorten. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied als 
foerageergebied en mogelijk bezetten sommige grondgebonden zoogdiersoorten er een rust- en/of 
voortplantingsplaats, bezetten sommige amfibieën er een (winter)rustplaats en nestelen er vogels.  
In het plangebied nestelen vogelsoorten waarvan uitsluitend het bezette nest beschermd is, niet het oude 
nest of de nestplaats, maar ook één soort waarvan de nestplaats jaarrond beschermd is (huiszwaluw). 
Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. Werkzaamheden die 
leiden tot het beschadigen of vernielen van vogelnesten dienen buiten de voortplantingsperiode uitgevoerd 
te worden. Om de schuur, waaraan de huiszwaluwen nesten, te mogen slopen is een ontheffing vereist. 
Gelet op de aanwezigheid van een geschikte schuur naast de huidige nestplaats, is er geen aanleiding te 
veronderstellen dat de ontheffing niet verleend zal worden. De kolonie kan zich immers handhaven op het 
erf, mits ze verkassen naar een andere schuur. Gelet op de bouwstijl, lijkt deze geschikt om benut te 
worden als nestplaats door de huiszwaluwen.  
 
Voor de beschermde grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een (winter)rust- en/of 
voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden en 
verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. Deze vrijstelling is van 
toepassing omdat er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. De functie van het plangebied als 
foerageergebied is voor de in het plangebied voorkomende amfibieën-, vogel- en grondgebonden 
zoogdiersoorten niet beschermd. De (beperkte) functie van het plangebied als foerageergebied voor 
vleermuizen wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. 
 
Het plangebied ligt nabij gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren en nabij gronden die tot 
Natura2000-behoren. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen 
het plangebied en Natura2000-gebied, is het niet uitgesloten dat er een verhoogde depositie van NOx/NH3 
in Natura2000-gebied plaats vindt als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Vanwege 
de ligging buiten het Natuurnetwerk Nederland, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties in het kader van gebiedsbescherming (geen schaduwwerking). Om het effect van de 
voorgenomen activiteiten op Natura2000-gebied in beeld te brengen, dient een berekening uitgevoerd te 
worden. Dat kan onder andere met het computerprogramma Aerius-Calculator.  
 
Conclusie (algemeen):  
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van sommige algemene diersoorten. Deze benutten het 
plangebied als foerageergebied en sommige soorten bezetten er ook een rust- en voortplantingsplaats. 
Voor de meeste soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen, maar bezette vogelnesten mogen 
niet beschadigd of vernield worden en om de nestplaats van de huiszwaluw in deelgebied Haarstraat te 
mogen vernielen, is een ontheffing van de Wet natuurbescherming vereist.  
 
Om het effect van de voorgenomen activiteiten op Natura2000-gebied te kunnen bepalen, dient een 
berekening uitgevoerd te worden met het computerprogramma Aerius Calculator. Indien de voorgenomen 
activiteiten leiden tot een verhoogde depositie van NOx/NH3 in Natura2000-gebied, kunnen de 
voorgenomen activiteiten niet uitgevoerd worden en dient een Passende beoordeling uitgevoerd te 
worden.  
 

                                                             
3
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 2 
Toelichting Wet Natuurbescherming  
 
Drie beschermingsregimes  
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 
 
Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan: 
 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  
 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode. 
 
Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten. 
 
Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort. 
 
Zorgplicht voor dieren en planten  
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 
 
Vrijstelling regelgeving  
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.  
 
Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 
 
 
Welke soorten zijn beschermd? 
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  
 
1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.  
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’ waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.  
 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
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Vrijgestelde soorten 
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
 

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer. 
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Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 4 maart 2019. 
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
 
Deelgebied Wiekerstraat  
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Deelgebied Haarstraat 
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Bijlage 4. Lijst met jaarrond beschermde nesten van vogels in Overij 
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Bijlage 5. Geraadpleegde bronnen: 
 
Internet: 
 
https://www.verspreidingsatlas.nl 
 
https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 
 
https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  
 
http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  
 
https://calculator.aerius.nl 
 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
 
https://pdokviewer.pdok.nl/ 

 



Bijlage 9  Watertoetsresultaat

360      bestemmingsplan Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp



datum 6-1-2020
dossiercode    20200106-63-22171

Geachte heer/mevrouw Twan Zomerdijk,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Rood voor rood vier locaties Dinkelland.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmings-
plan ‘Rood Voor Rood 4 Locaties, Rossum En Denekamp’ behandeld. Na voorafgaande 
publicatie op 27 mei 2020 in de Staatscourant en het huis-aan-huis blad is in overeen-
stemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 28 mei 2020 
het ontwerp-bestemmingsplan “Rood Voor Rood 4 Locaties, Rossum En Denekamp’” 
voor een ieder ter inzage gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan met de hierbij beho-
rende stukken kon tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te Denekamp worden 
ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan biedt een actuele regeling voor de percelen Loosteres-
weg 5, Haarstraat 47, en Wiekerstraat 5, allen te Rossum, en de Stroothuizerweg 16 te 
Denekamp. 
Op de percelen Loosteresweg 5, Haarstraat 47, en Wiekerstraat 5 wordt landschap ont-
sierende bebouwing gesloopt en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Hiervoor mogen 
ter compensatie twee extra woningen aan de Loosteresweg 5, en één extra woning aan 
de Haarstraat 47, de Wiekerstraat 5, en de Stroothuizerweg 16 gebouwd worden. 
 
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 
zienswijzen kenbaar maken. Er is een reclamant die gebruik heeft gemaakt van het recht 
om een zienswijze in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen zienswijzen 
samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt 
elke zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de zienswijze 
al dan niet wordt overgenomen.  
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 
Datum brief: 6 juli 2020 
Datum ontvangst: 7 juli 2020 
Documentnummer zienswijze: Zaak: ZD-2020-000370 
 
 
1. Verplaatsen woning  
Indiener verzoekt om de twee compensatiewoningen minimaal 5 tot 10 meter te verplaat-
sen naar de westzijde. Het betreffen de woningen in het plangebied Haarstraat 47. 
 
Gemeentelijk standpunt 
Deelgebied Haarstraat 47 betreft een agrarisch erf met opstallen die gebruikt worden ten 
behoeve van een gemengd agrarisch bedrijf. Het voornemen bestaat de niet-grondge-
bonden tak te beëindigen en enkel de akkerbouwtak (Haarstraat 47A) voort te zetten. 
Het erf bestaat qua bebouwing uit zes agrarische opstallen en twee bedrijfswoningen. 
Het voornemen bestaat vijf agrarische opstallen met een gezamenlijke oppervlakte van 
2.560 m2 te slopen. Het zesde agrarische opstal blijft behouden en zal worden gebruikt 
ten behoeve van het voort te zetten akkerbouwbedrijf. Daarnaast zal één van de aanwe-
zige bedrijfswoningen verplaatst worden. De andere bedrijfswoning blijft op de huidige 
plaats gehandhaafd. In onderstaande afbeelding is weergegeven welke bebouwing ge-
sloopt wordt en welke bebouwing behouden blijft. 
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Ter compensatie van de sloop van de landschap ontsierende bebouwing wordt één com-
pensatiewoning aan de Haarstraat 47 gerealiseerd. Daarnaast wordt er één compensa-
tiewoning aan de Stroothuizerweg 16 gerealiseerd en wordt er 600 m2 en 200 m2 aan 
sloopmeters naar respectievelijk de Loosteresweg 5 en Wiekerstraat 5 overgeheveld. 
 
Er is een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld door Borgerink Groendesign voor de land-
schappelijke inpassing van het gehele rood voor rood ontwikkeling. Deze is als Bijlage 1 
opgenomen bij de plantoelichting.  
 
Het deelgebied ligt in het jonge- heide- en broekontginningslandschap. Met de land-
schappelijke inpassing worden de eigenschappen van dit landschapstype versterkt. De 
sloop van de agrarische opstallen zorgt voor 'lucht' en 'licht' in het druk bebouwde ge-
deelte van de Haarstraat. Eén van de landschapskenmerken van het landschapstype is 
dat er zichtlijnen richting het omliggende landschap aanwezig zijn. Door de sloop van de 
agrarische opstallen worden deze zichtlijnen hersteld. De positionering van de woningen 
moet niet ten koste gaan van de zichtlijnen. De nieuwe bebouwing zal dan ook ter plaat-
se van de bestaande bebouwing worden gerealiseerd, waarbij er een cluster van bebou-
wing ontstaat samen met de te behouden bedrijfswoning. Het erf wordt middels de be-
staande lange toegangsweg ontsloten. De ontsluiting van de compensatiewoning en de 
te verplaatsen bedrijfswoning wordt op deze toegangsweg ontsloten. In vergelijking met 
de bestaande situatie verdwijnt een groot deel van de erfverharding. Het erf wordt op de 
omliggende percelen ontwaterd. De landschappelijke inpassing bestaat uit de aanplant 
van een houtsingel (element 1) aan de oostzijde van het erf, waarmee privacy richting 
het oosten wordt gecreëerd. De woningen op het erf krijgen een tuin die wordt afge-
schermd door middel van een aanplant van inlandse en passende haagstructuren. Dit 
aanleg en instandhouding is gewaarborgd middels een zgn. voorwaardelijke verplichting 
in artikel 5.4.4 van de planregels.  
 
Gelet op het vorengaande levert het plan geen onaanvaardbare inbreuk op het woon- 
en leefklimaat van reclamant.  
 
Voorts is van belang dat bij het verplaatsen van de woningen naar de westzijde betekent 
dat de woningen dan dichter op de naastgelegen bedrijfsbestemming gerealiseerd wor-
den. In verband met de afstandscriteria die gelden voor de naastgelegen bedrijfsbestem-
ming is dat vanuit planologisch oogpunt niet aanvaardbaar.  
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
 
2. Lozen water 
Indiener verzoekt om geen regen- en overig afvalwater van een eventuele septic tank te 
lozen op de sloot tussen perceel 47a en 49. De te realiseren woningen moeten gaan 
lozen op de sloot tussen perceel 47 en 45. Verder wordt verzocht de twee bestaande 
pvc buizen te verwijderen tussen 47a en 49. Verder wordt gevraagd wat wordt verstaan 
onder de term ‘ontwaterd’, welke wordt genoemd in de toelichting van het bestemmings-
plan.  
 
Gemeentelijk standpunt 
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Bij bestemmingsplanprocedures zoals de voorliggende wordt altijd een Watertoets uit-
gevoerd. Uit de Watertoets blijkt dat het Waterschap Vechtstromen op basis van het 
huidige plan een positief wateradvies geeft gegeven.  
 
Met de term ontwaterd wordt bedoeld op welke wijze wordt omgegaan met de afvoer van 
(hemel)water.  
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
 
3. Houtsingel 
Indiener is het gedeeltelijk oneens met de realisatie van de houtsingel. Er was 
voordien ook geen houtsingel. Indiener vraagt om geen eiken en beuken te 
poten i.v.m. de eiken processierups. 
Ook wordt verzocht om geen berken te poten aangezien deze niet groeien onder eiken.  
Verder wordt gevraagd om een  tekening met daarop de poot afstand en welke struik of 
boom wordt gepoot en de te verwachten hoogte van de bomen. 
Ook wordt gevraagd  om de houtsingel niet langer dan 38 meter maken vanaf 
bestaande schutting. Voorts wordt verzocht om in de eerste 25 meter vanaf bestaande 
schutting langs de vee schuur tussen Haarstraat 47 en 49  geen eiken, berken of beuken 
te poten. Dit i.v.m. mogelijke toekomstige schade aan de fundering .  
Tenslotte wordt voorgesteld om ook een houtsingel aan de perceelsgrens tussen 47 en 
45 te realiseren.  
 
Gemeentelijk standpunt 
De woningen op het erf krijgen een tuin die wordt afgeschermd door middel van een 
aanplant van inlandse en passende haagstructuren. Dit aanleg en instandhouding is ge-
waarborgd middels een zgn. voorwaardelijke verplichting in artikel 5.4.4 van de planre-
gels.  
Uit bijlage 4 van de planregels volgt welke type beplanting, welke aantallen en elke 
grootte moet worden gehanteerd. Er is gekozen voor inlandse beplanten, hetgeen pas-
send is in het landschap. Gelet op het feit dat reclamant met inachtneming van het zgn. 
burenrecht zelf ook bomen en heesters mag planten nabij de erfgrens, is er geen enkele 
reden om in voorliggend perceel een grotere afstand tot de erfgrens te hanteren. Door 
de landschappelijke inpassing wordt het woon- en leefklimaat van reclamant niet on-
evenredig aangetast. Wel is in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan het land-
schappelijk inpassingsplan zodanig aangepast dat voldaan kan worden aan de voor-
waarden die gelden met betrekking tot de minimale plantafstand van bomen en heggen 
en heesters tot aan de perceelsgrens.  
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt deels overgenomen.  
 
4. Sloopwerkzaamheden 
Er wordt verzocht om tijdens de sloopwerkzaamheden de panden goed nat houden 
i.v.m. stofoverlast. Daarnaast is de indiener tegen het gebruik van een puinbreker, maar 
men is bereid hier aan mee te werken als het uitsluitend gebeurd bij oosten of 
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noordoosten wind, gedurende 3 werkdagen , 8 uur per dag en wanneer dit vooraf gemeld 
wordt. 
 
Ook moet er volgens de indiener asbest verwijderd worden op nummer 47a, en is dit de 
vorige keer illegaal gebeurd. Men verzoekt ook om het indienen van een sloopmelding.   
 
Gemeentelijk standpunt 
De sloopwerkzaamheden hebben geen betrekking op de voorliggende bestemmings-
planprocedure, en vormen geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.    
 
Voor de sloopwerkzaamheden en inzetten van een puinbreker dient een sloopmelding 
te worden ingediend.  
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
 
5. Privacy 
In het bestemmingsplan zijn gegevens van de indiener vermeld, hier heeft de indiener 
geen toestemming voor gegeven. 
 
Gemeentelijk standpunt 
In de toelichting zijn alleen de adresgegevens van de reclamant vermeld. Dat is nood-
zakelijk omdat in het bestemmingsplan onderbouwd dient te worden dat het perceel van 
de reclamant geen nadelige gevolgen ondervind van het voorliggende Rood voor Rood-
plan.   
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
 
6. Verwijderen kabel 
Indiener verzoekt om een illegaal aangelegde kabel verwijderen uit zijn perceel.  
 
Gemeentelijk standpunt 
Het verwijderen van een mogelijke illegale kabel heeft geen betrekking op de voorlig-
gende bestemmingsplanprocedure, en vormen geen aanleiding om het bestemmings-
plan aan te passen.   
 
Conclusie 
De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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3. WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen worden ten 
opzicht van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan de navolgende wijzigingen 
doorgevoerd.  
 
Toelichting 
In bijlage 4 van de planregels is het landschappelijk inpassingsplan aangepast.  
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland 
dd. 22 september 2020  tot vaststelling van het bestemmingsplan  
“Rood Voor Rood 4 Locaties, Rossum En Denekamp” te Rossum en Denekamp 
 
 
 
 



Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen
In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  het plan:

Het bestemmingsplan 'Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp', met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPRVR4LOCATIES-VG01 van de gemeente Dinkelland.

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1774.BUIBPRVR4LOCATIES-VG01 
met de bijbehorende regels en bijlagen;

1.3  aan-huis-verbonden beroep:

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, uitgezonderd prostitutie, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend door de gebruiker, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie 
behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.4  aan- en uitbouw:

een aan een (hoofd)gebouw aanwezig bouwwerk, dat ruimtelijk ondergeschikt is aan dat (hoofd)gebouw, maar 
in functioneel opzicht deel uit maakt van dat (hoofd)gebouw);

1.5  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;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  agrarisch bedrijf:

een bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

1.8  akkerbouwbedrijf:

een bedrijf, niet zijnde een glastuinbouwbedrijf, dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel 
van het telen van gewassen;

1.9  archeologische waarden:

waarden die aan een bepaald gebied zijn toegekend vanwege de kennis en wetenschap van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit het verleden. Bij toetsing aan de 
archeologische waarden zal telkens de archeologische verwachtings- en advieskaart van de gemeente 
toetsingskader zijn;

1.10  bassin:

een mest- of waterbak voor de opslag van mest of water ten behoeve van agrarische en 
glastuinbouwactiviteiten;

1.11  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.12  bedrijf:

het bedrijfsmatig vervaardigen en/of bewerken, opslaan, verhandelen, installeren en/of herstellen van goederen;
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1.13  bedrijfsgebouw:

een gebouw, geen bedrijfswoning zijnde, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.14  bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte binnen een functie die wordt gebruikt voor een bedrijf, een 
aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, inclusief opslag- en 
administratieruimten en dergelijke;

1.15  bedrijfswoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is. In 
geval van een agrarische bedrijfswoning geldt dat hier tevens (naast de agrariër) de rustende boer en 
familieleden tot de 2e graad woonachtig mogen zijn;

1.16  bestaand:

legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.17  bestaand gebouw:

een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn;

1.18  bestaand gebruik:

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan;

1.19  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;

1.20  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.21  "Bestemmingsplan Buitengebied 2010"

het "Bestemmingsplan Buitengebied 2010" met identificatienummer NL.IMRO.1774.BUIBPBUITENGEBIED-0402 van 
de gemeente Dinkelland, zoals is vastgesteld door de gemeenteraad van Dinkelland op 18 februari 2010;

1.22  bijgebouw:

een gebouw, dat in bouwkundig en/of visueel opzicht ondergeschikt is aan en ten dienste staat van een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen (hoofd)gebouw;

1.23  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.24  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.25  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten; 

1.26  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;
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1.27  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.28  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die direct hetzij indirect met de 
grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.29  containerteelt:

het niet in de volle grond telen van gewassen, oftewel een niet-grondgebonden teelt;

1.30  cultuurgrond:

grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden, die hobbymatig in gebruik zijn en niet worden gebruikt ten behoeve 
van een agrarische bedrijfsvoering;

1.31  cultuurhistorische waarden:

waarden van een gebied en/of de daarin voorkomende bebouwing, elementen en structuren, die uitdrukking 
geven aan de beschavingsgeschiedenis en/of het gebruik door de mens in de loop van de geschiedenis;

1.32  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;

1.33  erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of 
een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden;

1.34  erfinrichtingsplan:

een plan waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke wijze een ontwikkeling wordt ingepast op het betreffende 
perceel en in relatie tot de omgeving;

1.35  evenement:

elke voor publiek buiten de daartoe ingerichte inrichtingen toegankelijke festiviteit, grootschalige sportwedstrijd, 
auto- of motorcrosswedstrijd, optocht, georganiseerd vuurwerk en alle overige tot vermaak en recreatie 
bedoelde activiteiten, met uitzondering van markten als bedoeld in de Gemeentewet, kansspelen als bedoeld in 
de Wet op de kansspelen en betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties, voorzover de activiteiten een aaneengesloten periode van ten hoogste 14 dagen omvatten;

1.36  extensief dagrecreatief medegebruik:

een extensief dagrecreatief medegebruik van gronden dat ondergeschikt is aan de functie van de bestemming 
waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën, de aanleg van 
een vis- of picknickplaats, of een naar de aard daarmee gelijk te stellen medegebruik;

1.37  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.38  geluidsbelasting:

de geluidsbelasting vanwege een weg, een industrieterrein en/of een spoorweg;

1.39  geluidsgevoelige objecten:

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige gebouwen, zoals bedoeld in de Wet 
geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;
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1.40  geluidsgevoelige functies:

in een gebouw of op een terrein aanwezige functies die maken dat een gebouw of een terrein als 
geluidsgevoelig object wordt aangemerkt;

1.41  geomorfologische waarden:

de waarden van een gebied die uitdrukking geven aan de vormen van het aardoppervlak in verband met de wijze 
van hun ontstaan;

1.42  glastuinbouwbedrijf:

een in hoofdzaak niet-grondgebonden bedrijf dat is gericht op het telen van gewassen, waarbij de productie in 
kassen plaatsvindt;

1.43  grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk niet in gebouwen plaatsvindt, waarbij het gebruik van agrarische 
gronden noodzakelijk is voor het functioneren van het bedrijf, zoals een melkrundveehouderijbedrijf, een 
akkerbouwbedrijf, een productiegerichte paardenhouderij, biologische bedrijven, waarbij dieren worden 
gehouden overeenkomstig de regels die krachtens artikel 2 van de bestaande Landbouwkwaliteitswet zijn gesteld 
ten aanzien van de biologische productiemethoden, en naar de aard daarmee gelijk te stellen agrarische 
bedrijven;

1.44  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;

1.45  huishouden:

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een complex van ruimten 
gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree;

1.46  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of 
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Woningwet een bouwvergunning is vereist;

1.47  kap:

een dak met een zekere helling;

1.48  kas:

een bouwwerk, niet zijnde een tunnelkas of een naar de aard daarmee vergelijkbaar bouwwerk, waarvan de 
wanden en het dak geheel of grotendeels bestaan uit glas of ander licht doorlatend materiaal, dienend tot het 
kweken van groente, vruchten, bloemen, bomen, struiken of planten;

1.49  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten:

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten, geheel of overwegend 
door middel van handwerk, geen detailhandel zijnde en prostitutie, waarvan de omvang van de activiteiten 
zodanig is, dat het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking 
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.50  landschappelijke waarden:

waarden in verband met de verschijningsvorm van een gebied en de aanwezigheid van waarneembare 
structuren en/of elementen in dat gebied (bij de afweging van het begrip landschappelijke waarden zal de 
landschaps- en beheersvisie uit het Landschapsontwikkelingsplan, zoals opgenomen in bijlage 5 van de 
toelichting van "Bestemmingsplan Buitengebied 2010", steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.51  mantelzorg:

het bieden van zorg aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op 
vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;
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1.52  natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarden in verband met de geologische, bodemkundige en biologische 
elementen voorkomende in dat gebied (bij de afweging van het begrip natuurlijke waarden zal de Wet 
natuurbescherming steeds onderdeel van het toetsingskader zijn);

1.53  niet-grondgebonden agrarische bedrijfsvoering:

een agrarische bedrijfsvoering die hoofdzakelijk in gebouwen plaatsvindt, en die als zodanig niet afhankelijk is 
van agrarische gronden als productiemiddel, zoals een intensief kwekerijbedrijf of een intensief 
veehouderijbedrijf;

1.54  normaal agrarisch gebruik:

het regulier gebruik dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor het agrarisch gebruik van de 
gronden;

1.55  normaal onderhoud:

het onderhoud dat, gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer, behoud en 
gebruik van de gronden en gebouwen die tot de betreffende bestemming behoren;

1.56  ondergeschikte tweede tak:

een ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf, zoals een intensieve tak 
veehouderij of een bedrijfseigen mestvergisting;

1.57  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste 
één wand;

1.58  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen.

1.59  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:

1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.60  productiegebonden detailhandel:

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, geteeld, gerepareerd en/of toegepast in het 
productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie en waarvoor geen 
winkelruimtes worden ingericht;

1.61  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen voor of met een ander tegen 
vergoeding;

1.62  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;

1.63  silo:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ten behoeve van opslagdoeleinden;

1.64  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;
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1.65  tunnelkas:

elke constructie van hout, metaal of enig ander materiaal, welke met plastic of in gebruik daarmee 
overeenstemmend materiaal is afgedekt en dient als teeltondersteuning voor bedekte teelten;

1.66  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.67  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de feitelijke indeling van het 
gebouw, als voorgevel moet worden aangemerkt;

1.68  voorkeurgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige 
objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder;

1.69  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;

1.70  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

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 (bouw)perceelsgrens

tussen de grenzen van een bouwperceel en een bepaald punt van het op dat bouwperceel voorkomend 
(hoofd)gebouw, waar die afstand het kortst;

2.7  de afstand tot de weg

vanaf enig punt van een bouwwerk tot de rand van de wegberm aan de zijde van de weg;

2.8  bedrijfsvloeroppervlak

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch - 2

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. het agrarisch gebruik;
b. de uitoefening van een akkerbouwbedrijf, indien de gronden zijn voorzien van de aanduiding “specifieke 

vorm van agrarisch - bouwperceel akkerbouwbedrijf”;
c. het wonen ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering al dan niet in combinatie met mantelzorg, 

dagbesteding en educatie, voorzover de gronden zijn voorzien van een bouwperceel;
d. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke, natuurlijke, geomorfologische en 

cultuurhistorische waarden;
e. doeleinden van agrarisch natuurbeheer;
f. extensief dagrecreatief medegebruik;

met daaraan ondergeschikt:

g. cultuurgrond;
h. openbare nutsvoorzieningen;
i. wegen en paden;
j. beken, plassen, poelen, vennen, sloten, en/of andere watergangen en/of -partijen;
k. terreinen voor evenementen;

met de daarbijbehorende:

l. bedrijfsgebouwen en overkappingen;
m. bedrijfswoningen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen, al dan niet in 

combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit;

n. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Gebouwen en overkappingen

a. er zullen uitsluitend bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van agrarische bedrijven worden 
gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens van toepassing zijn voor functies die na ontheffing van de 
gebruiksregels aan de agrarische bedrijven zijn toegevoegd;

b. de gebouwen, waaronder overkappingen, zullen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd op 
gronden die zijn voorzien van een bouwperceel;

c. er zullen geen kassen, tunnelkassen, blaastunnels en torensilo's worden gebouwd;
d. per gebied dat is voorzien van een bouwperceel mogen binnen een bouwvlak uitsluitend gebouwen en 

overkappingen ten behoeve van het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf worden gebouwd;
e. het aantal bedrijfswoningen zal ten hoogste één per bouwperceel bedragen;
f. de bedrijfsgebouwen, waaronder overkappingen, en de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

bij de bedrijfswoning zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel in het 
verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder bedraagt, de bedrijfswoning op 
meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel gebouwen vóór de voorgevel van de bedrijfswoning zijn 
gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de bestaande situering ten opzichte van de voorgevel 
van de bedrijfswoning geldt;

g. de maatvoering van een gebouw of een overkapping zal voldoen aan de eisen die in het volgende 
bouwschema zijn gesteld:

Functie van een 
bouwwerk

Maximale oppervlakte/ 
inhoud

Goothoogte 
in m

Dakhelling in ° Hoogte in m

Per gebouw Gezamenlijk Maximum Minimum Maximum Maximum

Bedrijfsgebouw, 
waaronder een 
overkapping

-# - 6,00 18 60 12,00

Bedrijfswoning 750 m2 - 3,50 30 60 9,00
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Aan- en 
uitbouwen, 
bijgebouwen en 
overkappingen bij 
de bedrijfswoning

- 100 m2 3,50 - 60 *

# Bij gebouwen of overkappingen die groter zijn dan 500 m2 dient het bouwplan vergezeld te gaan van een 
landschappelijk inpassingsplan

* de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 
bouwhoogte van de bedrijfswoning

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, gelden de volgende 
regels:

a. silo's, platen en bassins zullen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwperceel;
a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,50 m bedragen, met dien verstande dat de 

hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van de bedrijfswoning(en) en/of 
bedrijfsgebouw(en) binnen de bouwvlakken ten hoogste 2,00 m zullen bedragen;

b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal binnen het bouwvlak ten hoogste 
10,00 m bedragen;

c. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkapping zijnde, zal ten hoogste 2,00 m 
bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 3.2.1 onder f en worden toegestaan 
dat daar waar geen sprake is van een bestaande afwijkende situatie of een bedrijfswoning op meer dan 50 m 
van de weg, een bedrijfsgebouw, een overkapping, een aan- of uitbouw of een bijgebouw op een afstand van 
minder dan 3,00 m achter de voorgevel dan wel vóór de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel het verlengde 
daarvan mag worden gebouwd, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de 
natuurlijke en landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van mestvergisting en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen activiteiten anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken voor niet-agrarische bedrijvigheid;
c. het opslaan van mest, hooibalen en/of andere agrarische producten binnen het bouwperceel voorzover het 

gronden betreft die gelegen zijn voor (het verlengde van) de naar de weg gekeerde gevel(s) van een 
bedrijfswoning en/of een bedrijfsgebouw;

d. het opslaan van zand, steen, en naar de aard daarmee gelijk te stellen materialen, langer dan zes maanden 
per jaar;

e. het plaatsen van tunnelkassen, blaastunnels, en naar de aard daarmee gelijk te stellen objecten;
f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en/of de aanleg van wegen en paden anders dan ten behoeve 

van het agrarisch gebruik of de bereikbaarheid van bebouwde percelen en veldschuren;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van niet-grondgebonden agrarische 

bedrijfsactiviteiten;
h. het splitsen van een bedrijfswoning in meer dan één woning;
i. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan de verkoop van eigen en 

streekeigen producten, indien de verkoopvloeroppervlakte groter is dan 10% van de bestaande 
bedrijfsgebouwen, met een maximum van 100 m2;

j. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
k. het gebruik van gedeelten van een bedrijfswoning, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij de 

bedrijfswoning voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van de bedrijfswoning, waarbij 

één andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in de bedrijfswoning meer bedraagt dan 30% van het 

vloeroppervlak van de bedrijfswoning;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m2 bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
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5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;
l. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
m. het gebruik van de gronden ten behoeve van containerteelt;
n. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijdbak met de daarbij behorende 

bouwwerken anders dan waarvoor in het verleden planologische medewerking is verleend;
o. het gebruik van de gronden ten behoeve van de aanleg van een waterbassin.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in 3.1 en 3.4 onder b en j en toestaan dat de uitoefening van een agrarisch bedrijf wordt 
gecombineerd met een ondergeschikte tweede tak of een deeltijdfunctie in de vorm van de in Bijlage 1 
opgenomen bedrijvigheid, mits:
1. de gronden zijn gelegen binnen de grenzen van een bouwperceel. Bij een boerengolf mogen eveneens 

de bijbehorende landbouwgronden worden gebruikt;
2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
3. niet meer dan 500 m2 wordt gebruikt ten behoeve van de ondergeschikte tweede tak of de 

deeltijdfunctie;
4. er sprake is van een ligging aan een weg die geschikt is voor een eventuele toename van (zwaar) 

verkeer;
5. alle activiteiten ten behoeve van de uitoefening van de toegelaten bedrijvigheid binnen de bestaande 

bebouwing wordt ondergebracht;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de natuurlijke en landschappelijke 

waarden, de verkeersveiligheid, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in 3.4 onder h en toestaan dat een bedrijfswoning wordt gebruikt voor meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. de afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een derde 

(huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van 

waaruit rechtstreeks toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het 

aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden;
c. het bepaalde in lid 3.4 onder n en toestaan dat gronden, voorzover gelegen binnen dan wel direct grenzend 

aan een bestemmingsvlak, worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijdbak ten behoeve van het eigen 
hobbymatige gebruik, met de daarbijbehorende bouwwerken, mits: 
1. de paardrijdbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van 

een goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijdbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt 

voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijdbak en overige bouwwerken, 

geen gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen.

3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.6.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van, buiten de aangeduide bouwpercelen, de 
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

a. het kappen en/of rooien en/of vellen van bomen en/of houtgewas, niet zijnde bomen en/of houtgewas deel 
uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt, en voorzover niet geregeld volgens de Wet 
natuurbescherming of krachtens een op grond van de Wet natuurbescherming vastgestelde verordening;

b. het aanplanten van bomen en/of houtgewas ten behoeve van bosaanplant tot een aaneengesloten 
oppervlakte van ten hoogste 1,00 hectare;
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c. het inrichten van gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot een aaneengesloten oppervlakte van ten 
hoogste 1,00 hectare;

d. het afgraven en/of ophogen van gronden;
e. het dempen en/of graven van sloten, poelen, en/of andere watergangen en/of -partijen;
f. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik en/of het 

educatief medegebruik;
g. het aanleggen en/of verharden van paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen, met uitzondering van het aanleggen en/of verharden van wegen ter ontsluiting van 
percelen; 

h. het aanleggen van ondergrondse, bovengrondse transport-, energie- en/of telecommunicatiekabels en/of 
–leidingen, anders dan voor de middels dit bestemmingsplan te realiseren woning.

3.6.2  Uitzondering vergunningplicht

Het in lid 3.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud en/of het normale agrarische gebruik betreffen;
b. het eenmalig afgraven en/of ophogen van gronden met een diepte en/of hoogte van ten hoogste 30 cm 

betreffen, waarbij wordt gemeten vanaf de hoogte van het maaiveld;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
d. dienen ter uitvoering van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd erfinrichtingsplan of 

landschapsplan.

3.6.3  Afwegingskader

1. De in lid 3.6.1 genoemde vergunningen kunnen slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen, de geomorfologische, cultuurhistorische en archeologische waarden.

2. De in lid 3.6.1 onder a en e, voorzover het betreft het dempen, genoemde omgevingsvergunningen kunnen 
voorts slechts worden verleend indien er zodanige compensatie plaatsvindt dat de landschappelijke structuur 
niet onevenredig wordt geschaad.

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Functieverandering bouwperceel naar wonen

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming Agrarisch - 2, uitsluitend 
voorzover voorzien van een bouwperceel, wordt gewijzigd in de bestemming Wonen ten behoeve van een 
functieverandering van het bouwperceel, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 uit het "Bestemmingsplan 
Buitengebied 2010" van overeenkomstige toepassing zijn;

b. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel akkerbouwbedrijf” wordt verwijderd;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.2  Vergroten bestemmingsvlakken wonen

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de bestemming ‘Agrarisch - 2’, wordt 
gewijzigd in de bestemming 'Wonen' ten behoeve van het vergroten van bestemmingsvlakken, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 36 uit het "Bestemmingsplan 
Buitengebied 2010" van overeenkomstige toepassing zijn;

b. de oppervlakte van het betreffende bestemmingsvlak voor het wonen na toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid ten hoogste 2.000 m² zal bedragen;

c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

d. er sprake is van een goede landschappelijke inpassing van de gronden ten behoeve van het wonen en de 
gronden als één aaneengesloten geheel worden ingericht;

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 
archeologische waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden.

3.7.3  Verplaatsen bestemmingsvlakken met de bestemming  'Bedrijf'

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming Agrarisch - 2 wordt 
gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf' ten behoeve van het verplaatsen van bestemmingsvlakken, mits:
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a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 8 uit het "Bestemmingsplan Buitengebied 
2010" van overeenkomstige toepassing zijn;

b. het voormalige (deel van het) bestemmingsvlak ter plaatse wordt verwijderd en de betreffende gronden 
worden voorzien van de bestemming Agrarisch - 2;

c. de huidige ligging van het bestemmingsvlak belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel met de 
verplaatsing een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit kan worden bewerkstelligd;

d. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in die zin dat de 
bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden beperkt worden;

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.7.4  Functieverandering bouwpercelen naar niet-agrarische bedrijvigheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming Agrarisch - 2 wordt 
gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf - voormalig agrarisch' ten behoeve van een functieverandering van een 
bouwperceel, mits:

a. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 16 uit het "Bestemmingsplan 
Buitengebied 2010" van overeenkomstige toepassing zijn;

b. de aanduiding “specifieke vorm van agrarisch - bouwperceel akkerbouwbedrijf” wordt verwijderd;
c. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat de 

bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
d. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalig agrarisch gebruikte gebouwen, die aanwezig zijn 

op het moment van toepassing van deze wijziging en die ten minste drie jaren ten behoeve van het 
agrarische gebruik in gebruik zijn geweest;

e. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 4  Verkeer

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. (ontsluitings)wegen;
b. paden;
c. bruggen, dammen en/of duikers;
d. sloten, bermen en beplanting;
e. parkeervoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde

4.2  Bouwregels

4.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van geleiding, 
beveiliging en regeling van het verkeer, zal ten hoogste 5,00 m bedragen;

4.3  Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.1 en worden toegestaan dat de 
hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot 15,00 m, mits geen onevenredige 
aantasting plaatsvindt van de verkeersveiligheid, de landschappelijke waarden, de waarden van de historische 
buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

4.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het aanleggen van wegen of paden of anderszins inrichten van het bestemmingsvlak in afwijking van een 
aangegeven dwarsprofiel;

b. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een afleverzuil voor lpg;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van de opslag van lpg;
d. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een vulpunt voor lpg.

4.5  Afwijken van de gebruiksregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.4onder a en worden toegestaan dat 
wordt afgeweken van het voorgeschreven dwarsprofiel, mits:

a. hierdoor geen wezenlijke verandering van de geluidssituatie optreedt;
b. de verkeersveiligheid hierdoor niet onevenredig wordt aangetast;
c. tevens getoetst wordt aan de gevolgen voor de afwikkeling van het openbaar vervoer.

4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

4.6.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden uit te voeren:

a. het verharden van onverharde wegen;
b. het verbreden van wegen, voorzover niet voorzien van een dwarsprofiel.

4.6.2  Uitzonderingen vergunningplicht

Het is 4.6.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud dan wel normale verkeersgebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
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4.6.3  Afwegingskader

De in 4.6.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. 
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Artikel 5  Wonen

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woonhuizen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, al dan niet in combinatie met ruimten 
voor:
1. een aan-huis-verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit;
2. mantelzorg;

met de daarbijbehorende:

b. tuinen, erven en terreinen;
c. bouwwerken geen gebouwen zijnde.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd, waarbij deze bouwregels eveneens 
van toepassing zijn voor functies die na afwijking van de gebruiksregels aan de woonfunctie zijn 
toegevoegd;

b. per bestemmingsvlak zal ten hoogste één woonhuis met één woning worden gebouwd, dan wel het aantal 
dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;

c. een hoofdgebouw zal, in geval van herbouw, uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de situering van 
het bestaande hoofdgebouw;

d. de inhoud van een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m3 bedragen, tenzij de bestaande inhoud van het 
hoofdgebouw meer bedraagt dan 750 m3, in welk geval de inhoud van het hoofdgebouw ten hoogste de 
bestaande inhoud zal bedragen;

e. de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ bedragen, tenzij de bestaande 
inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw meer bedraagt dan 750 m³, in welk geval de inhoud van 
een woning binnen een hoofdgebouw ten hoogste de bestaande inhoud zal bedragen;

f. de goothoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 3,50 m bedragen;
g. de bouwhoogte van een hoofdgebouw zal ten hoogste 9,00 m bedragen;
h. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten minste 30° bedragen;
i. de dakhelling van een hoofdgebouw zal ten hoogste 60° bedragen;

5.2.2  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

a. de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zullen ten minste 3,00 m achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan worden gebouwd, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, het hoofdgebouw op meer dan 50 m van de weg is gesitueerd, dan wel de gebouwen die vóór de 
voorgevel van het hoofdgebouw zijn gebouwd, in welk geval de bestaande afstand dan wel de bestaande 
situering ten opzichte van de voorgevel van het hoofdgebouw geldt;

b. in afwijking van het gestelde onder a geldt dat het is toegestaan vrijstaande bijgebouwen en overkappingen 
voor de voorgevel van het hoofdgebouw, dan wel in het verlengde daarvan te realiseren ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 1, indien dit nodig is om uitvoering te 
geven aan de in Bijlage 2 bijgevoegde Erfinrichtingstekening Loosteresweg 5 teneinde tot een goede 
landschappelijke inpassing te komen;

c. vrijstaande bijgebouwen en overkappingen zullen ten hoogste op een afstand van 25,00 m vanuit het 
dichtstbijzijnde punt van het hoofdgebouw worden gebouwd;

d. de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een 
hoofdgebouw zal ten hoogste 100 m² bedragen, dan wel de ter plaatse van de aanduiding 'maximum 
oppervlakte bijgebouwen' aangegeven oppervlakte; 

e. de goothoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 3,50 m bedragen, tenzij de 
bestaande goothoogte meer bedraagt, in welk geval de goothoogte ten hoogste de bestaande goothoogte 
mag bedragen;

f. de bouwhoogte van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 1,00 m lager zijn dan de 
bouwhoogte van het hoofdgebouw, tenzij de bestaande bouwhoogte hiervan afwijkt, in welk geval de 
bouwhoogte de bestaande bouwhoogte mag bedragen;

g. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten minste 30° bedragen, tenzij de 
bestaande dakhelling minder bedraagt, in welk geval de dakhelling de bestaande dakhelling mag bedragen;
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h. de dakhelling van een aan-, uit- of bijgebouw of overkapping zal ten hoogste 60° bedragen, tenzij de 
bestaande dakhelling meer bedraagt, in welk geval de dakhelling de bestaande dakhelling mag bedragen;

5.2.3  Overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 1,00 m bedragen, met dien verstande dat de 
hoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 2,00 m zal 
bedragen;

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.

5.3  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. het bepaalde in lid 5.2.1 onder c in die zin dat een hoofdgebouw wordt gebouwd in afwijking van de 
situering van het bestaande hoofdgebouw, mits:
1. de huidige situering van het hoofdgebouw belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de 

bewoners zelf en er met een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd ten gunste 
van een goed woon- en leefklimaat, al dan niet vanwege stedenbouwkundige redenen;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, 
de natuurlijke en landschappelijke waarden, de waarden van de historische buitenplaatsen en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

b. het bepaalde in lid 5.2.1 onder d in die zin dat, in geval van gehele sloop van het hoofdgebouw met een 
bestaande inhoud groter dan 750 m³, een nieuw hoofdgebouw wordt gebouwd met een inhoud gelijk aan de 
bestaande inhoud met een maximum van 2.000 m³, mits:
1. het nieuwe hoofdgebouw wordt gebouwd overeenkomstig de bestaande karakteristieke hoofdvorm;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden, de woonsituatie, de 

waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
c. het bepaalde in lid 5.2.1 onder e in die zin dat de inhoud van een woning wordt vergroot, mits:

1. de inhoud van de woning ten hoogste de inhoud van het hoofdgebouw zal bedragen;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
d. het bepaalde in lid 5.2.2 onder d en toestaan dat de gezamenlijke oppervlakte van de aan- en uitbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw wordt vergroot tot ten hoogste 200 m², mits:
1. deze afwijkingsbevoegdheid niet wordt toegepast bij bestaande hoofdgebouwen;
2. deze afwijkingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van stalruimte voor dieren en/of de 

opslag van materieel dat gebruikt wordt voor het onderhoud van eigen gronden dan wel in situaties 
waar al 100 m² aan stalruimte voor dieren en/of de opslag van materieel aanwezig is;

3. er sprake is van eigendom van gronden buiten het erf met een omvang van ten minste 5.000 m²;
4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de 

woonsituatie, de waarden van de historische buitenplaatsen en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden;

e. het bepaalde in lid 5.2.2 onder g in die zin dat aan- en uitbouwen tot ten hoogste 30% van de oppervlakte 
van het hoofdgebouw worden voorzien van een plat dak, mits:
1. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie en het straat- en bebouwingsbeeld.

5.4  Specifieke gebruiksregels

5.4.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van woonhuizen in combinatie met bedrijfsdoeleinden, anders dan een aan-huis-verbonden 
beroep of caravanstalling;

b. het gebruik van gedeelten van hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij het hoofdgebouw 
voor de uitoefening van een aan-huis-verbonden beroep of een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit, indien:
1. het beroep of bedrijf niet wordt uitgeoefend door één van de bewoners van het woonhuis, waarbij één 

andere arbeidskracht ter plekke werkzaam mag zijn;
2. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte in een hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, meer bedraagt 

dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw;
3. de beroeps-/bedrijfsvloeroppervlakte meer dan 50 m² bedraagt;
4. parkeren niet op eigen erf plaatsvindt;
5. detailhandel plaatsvindt anders dan productiegebonden detailhandel;

c. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen voor permanente bewoning;
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d. het gebruik van een hoofdgebouw voor meer dan één woning;
e. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel, anders dan productiegebonden 

detailhandel;
g. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van horecadoeleinden;
h. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van agrarische bedrijfsactiviteiten;
i. het gebruik van gronden ten behoeve van de aanleg van een paardrijbak met de daarbijbehorende 

bouwwerken.

5.4.2  Voorwaardelijke verplichting - sloopopgave

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
voorwaardelijke verplichting 1', 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 2' en 'specifieke 
vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 3' zonder dat de in bijlage 3 aangeduide bouwwerken 
gesloopt worden.

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 
'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 1', 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke 
verplichting 2' en 'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 3' worden gebruikt onder de 
voorwaarde dat binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan geheel 
uitvoering is gegeven aan de sloop van de in bijlage 3 aangeduide bouwwerken.

5.4.3  Voorwaardelijke verplichting - landschappelijke inpassing - Loosteresweg 5

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
voorwaardelijke verplichting 1' zonder de aanleg en instandhouding van de met nummers 5, 7, 9 en 10 
aangegeven landschapsmaatregelen van de in bijlage 2 opgenomen erfinrichtingstekening, teneinde te 
komen tot een goede landschappelijke inpassing;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 
'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 1' worden gebruikt voor wonen onder de 
voorwaarde dat binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan geheel 
uitvoering is gegeven aan de aanleg en de instandhouding van de met nummers 5, 7, 9 en 10 aangegeven 
landschapsmaatregelen van de in bijlage 2 opgenomen erfinrichtingstekening, teneinde te komen tot een 
goede landschappelijke inpassing.

5.4.4  Voorwaardelijke verplichting - landschappelijke inpassing - Haarstraat 47

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
voorwaardelijke verplichting 2' zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
de in bijlage 4 opgenomen erfinrichtingstekening, teneinde te komen tot een goede landschappelijke 
inpassing;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 
'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 2' worden gebruikt voor wonen onder de 
voorwaarde dat binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan geheel 
uitvoering is gegeven aan de aanleg en de instandhouding van de landschapsmaatregelen conform de in 
bijlage 4 opgenomen erfinrichtingstekening, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

5.4.5  Voorwaardelijke verplichting - landschappelijke inpassing - Wiekerstraat 5

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - 
voorwaardelijke verplichting 3' zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
de in bijlage 5 opgenomen erfinrichtingstekening, teneinde te komen tot een goede landschappelijke 
inpassing;

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gronden en bouwwerken ter plaatse van de functieaanduiding 
'specifieke vorm van wonen - voorwaardelijke verplichting 3' worden gebruikt voor wonen onder de 
voorwaarde dat binnen 24 maanden na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan geheel 
uitvoering is gegeven aan de aanleg en de instandhouding van de landschapsmaatregelen conform de in 
bijlage 5 opgenomen erfinrichtingstekening, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing.

5.5  Afwijken van de gebruiksregels

5.5.1  Afwijken middels omgevingsvergunning

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:
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a. het bepaalde in lid 5.4.1 onder d en toestaan dat een hoofdgebouw wordt gebruikt door meer dan één 
huishouden ten behoeve van inwoning, mits:
1. deze afwijking uitsluitend wordt toegepast ten behoeve van de huisvesting van een tweede of een derde 

(huishouden van een) persoon;
2. de bestaande bouwmassa niet wordt vergroot en er geen sprake is van splitsing in meerdere woningen;
3. er sprake blijft van één hoofdtoegang, die toegang verschaft tot een gemeenschappelijke hal van 

waaruit rechtstreekse toegang tot de beide woonruimtes wordt verschaft;
4. er sprake blijft van één aansluiting op de verschillende nutsvoorzieningen en er geen toename van het 

aantal inritten naar het perceel plaatsvindt;
5. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
6. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden;
b. het bepaalde in lid 5.4.1 onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen 

worden gebruikt voor logiesverstrekking ten behoeve van recreatieve bewoning in de vorm van bed and 
breakfast, mits
1. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een 

bestaande entree (deur);
2. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden en er maximaal 5 personen aanwezig mogen zijn;
3. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
4. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
5. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
6. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
7. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 

de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van 

de aangrenzende gronden;
c. het bepaalde in lid 5.4.1 onder i in die zin dat gronden, voorzover gelegen binnen het bestemmingsvlak, 

worden gebruikt voor de aanleg van een paardrijbak ten behoeve van het eigen hobbymatige gebruik, met 
de daarbijbehorende bouwwerken, mits:
1. de paardrijbak zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare weg wordt gesitueerd ten behoeve van een 

goede landschappelijke inpassing;
2. er vanwege de paardrijbak geen onevenredige hinder (geur, geluid, licht en stof) wordt veroorzaakt 

voor nabijgelegen woningen van derden (minimale afstand 50 m tot de woonbestemmingsgrens);
3. er geen onevenredige verstoring van het bodemarchief wordt veroorzaakt;
4. de hoogte van lichtmasten ten behoeve van verlichting bij een paardrijbak en overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, respectievelijk ten hoogste 5,00 m en 3,00 m bedragen;
5. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden van de historische buitenplaatsen.

5.5.2  Afwijken van de voorwaardelijke verplichting - landschappelijke inpassing

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 5.4.3, 5.4.4 en 5.4.5 indien in plaats 
van de landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 2, Bijlage 4 en Bijlage 5 andere 
landschapsmaatregelen worden getroffen, met dien verstande dat: 

1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijk zijn aan de in Bijlage 2, Bijlage 4 en Bijlage 5 opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke 
waarden waarvoor de in Bijlage 2, Bijlage 4 en Bijlage 5 genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald; 

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden.

5.6  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat:

a. de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - boerderijkamers' wordt aangebracht, mits:
1. de kamers in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen worden ondergebracht, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van één entree gezamenlijk voor alle kamers;
2. het voormalig agrarische bedrijfsgebouw deel uitmaakt van het bestaande ensemble van gebouwen op 

het betreffende erf;
3. het aantal boerderijkamers per perceel minimaal twee bedraagt. Bij hoge uitzondering kan in kleine, 

karakteristieke en bijzondere panden worden volstaan met één boerderijkamer indien de oppervlakte 
niet toereikend is voor twee;

4. de oppervlakte van een boerderijkamer ten hoogste 60 m² bedraagt;
5. de gezamenlijke oppervlakte van de boerderijkamers per bouwperceel ten hoogste 500 m² bedraagt;
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6. de kamers bedrijfsmatig geëxploiteerd worden door één van de bewoners van het perceel;
7. parkeren op eigen erf plaatsvindt;
8. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
b. de bestemming Wonen wordt gewijzigd in de bestemming 'Bedrijf - Voormalig agrarisch', mits:

1. na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid de regels van artikel 16 uit het "Bestemmingsplan 
Buitengebied 2010" van overeenkomstige toepassing zijn;

2. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende (agrarische) bedrijven, in dié zin dat 
de bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;

3. de functie ondergebracht wordt in de bestaande, voormalig agrarisch gebruikte gebouwen, die aanwezig 
zijn op het moment van toepassing van deze wijziging en die ten minste drie jaren ten behoeve van het 
agrarische gebruik in gebruik zijn geweest;

4. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, de woonsituatie, de verkeersveiligheid 
en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 6  Waarde - Essen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Essen aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle essen 
en steilranden met daarbijbehorende beplanting.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijde, met uitzondering van gebouwen en 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelegen binnen de bouwvlakken van agrarische bouwpercelen, geldt dat 
een op grond van de andere daar voorkomende bestemming(en) toelaatbaar gebouw of bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, of uitbreiding of vergroting daarvan, mag slechts worden gebouwd. c.q. worden toegestaan, 
indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische en cultuurhistorische waarden van de 
gronden. 

6.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van gronden en bouwwerken voor kleinschalig kamperen;
b. het aanbrengen en/ of veroorzaken van veranderingen in de hoogte van een es, zoals die bestond ten tijde 

van ter inzagelegging van het ontwerpplan, als gevolg van het gebruik van de gronden.

6.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

6.4.1  Vergunningplicht

Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van 
toepassing zijnde bestemming(en):

a. het ontgronden, afgraven en/ of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
b. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen, en daarmee in 

verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
c. het uitvoeren van grondbewerkingen.

6.4.2  Uitzondering vergunningplicht

Het in 6.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden, die:

a. het normale onderhoud, dan wel het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.

6.4.3  Afwegingscriteria

De in 6.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de archeologische en cultuurhistorische waarden van de essen en steilranden met bijbehorende beplanting. 
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Artikel 7  Waarde - Landschap

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waarde - Landschap’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende 
bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van waardevolle 
landschapselementen.

7.2  Bouwregels

In afwijking van het bepaalde bij de andere daar voorkomende bestemming(en) mogen op of in deze gronden 
geen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, behalve voor zover bestaand, worden gebouwd.

7.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend het verwijderen, vernielen 
en/of aantasten van waardevolle landschapselementen anders dan ten behoeve van het normale onderhoud.

7.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat de dubbelbestemming ‘Waarde - 
Landschap’ deels wordt verwijderd, mits:

1. deze wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast ter realisering van een doorbraak van perceel naar 
perceel en die noodzakelijk is voor een goed landbouwkundig gebruik van de gronden, met een maximale 
breedte van 10,00 m;

2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het 
waardevolle landschapselement.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 8  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 9  Algemene bouwregels
a. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zullen, wanneer op gronden grenzend 

aan de bestemming 'Verkeer' gebouwen en overkappingen worden opgericht, de afstand van de gebouwen 
en overkappingen tot de as van de weg ten minste 15,00 m bedragen, tenzij de bestaande afstand minder 
bedraagt, in welke geval de afstand tot de as van de weg ten minste de bestaande afstand zal bedragen.

b. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid a in die zin dat gebouwen dichter op de weg 
worden gebouwd, mits:
1. instemming is verkregen van de wegbeheerder vanuit een oogpunt van wegbeheer en/of 

verkeersveiligheid;
2. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bebouwingsbeeld, de landschappelijke waarden en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

10.1  Algemene gebruiksregels:

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik en laten gebruiken van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen, tenzij het gronden 
betreft waar een kampeerterrein voor klein kamperen is toegestaan;

b. het gebruik en laten gebruiken van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een prostitutiebedrijf;
c. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, 

anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en 
werken en werkzaamheden;

d. het gebruik van gronden ten behoeve van weekmarkten, jaarmarkten, evenementen, festiviteiten, 
manifestaties, en horecaterreinen en/of standplaatsen voor detailhandel, indien die activiteiten een 
aaneengesloten periode van meer dan 14 dagen omvatten;

e. het storten van puin en afvalstoffen;
f. de stalling en opslag van (aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken) voer-, vaar- of vliegtuigen;
g. het gebruik en laten gebruiken van de gronden voor het plaatsen en/of aanbrengen van 

niet-perceelsgebonden handelsreclame en/of reclame voor ideële doeleinden of overtuigingen.
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

a. de bij recht in de regels gegeven afmetingen en percentages, met uitzondering van de oppervlakte- en 
inhoudsmaten, tot ten hoogste 10% van die afmetingen en percentages;

b. het bepaalde ten aanzien van het bouwen van gebouwen in die zin dat vóór een voorgevel wordt gebouwd 
op de wijze van:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons en galerijen;

mits de afstand vanuit de voorgevel niet meer dan 1,50 m zal bedragen;
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels
Burgemeester en Wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat enige bestemming wordt gewijzigd voor 
wat betreft de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvangst- en 
antennemasten voor de telecommunicatie, mits:

a. de antenne niet geplaatst kan worden op een bestaand hoog bouwwerk, zoals een hoogspanningsmast, een 
reclamemast, een torensilo, of een daarmee gelijk te stellen hoog bouwwerk;

b. de antenne niet geplaatst kan worden op een bedrijventerrein;
c. de antenne vervolgens geplaatst moet worden in aansluiting op grote infrastructuurlijnen;
d. de mast radiografisch noodzakelijk is;
e. de hoogte van een mast ten hoogste 45,00 m zal bedragen;
f. het aantal masten binnen de gemeente niet meer mag bedragen dan strikt noodzakelijk is voor de realisatie 

van een adequaat dekkend netwerk van voldoende capaciteit;
g. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en landschappelijke waarden, de woonsituatie 

en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
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Artikel 13  Overige regels

13.1  Aanvullende werking welstandscriteria

De op de verbeelding en in de regels geboden ruimte ten aanzien van de situering en de maatvoering van 
bouwwerken, kan nader worden ingevuld door de in de Woningwet bedoelde welstandscriteria.

13.2  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, de landschappelijke waarden, de 
natuurlijke waarden, de geomorfologische waarden, de cultuurhistorische waarden, de archeologische waarden, 
het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de genoemde criteria.

13.3  Bebouwingsgrenzen wegverkeerslawaai

13.3.1  Bouwregels

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze regels zal de afstand van geluidsgevoelige 
bebouwing ten opzichte van de rand van de weg ten minste de bestaande afstand bedragen, voorzover deze 
bebouwing gesitueerd is binnen de geluidszone langs geluidsgevoelige wegen.

13.3.2  Afwijken van de bouwregels

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 13.3.1 en worden toegestaan dat de bestaande 
afstand van geluidsgevoelige bebouwing ten opzichte van de rand van de weg wordt verkleind, mits:

a. de huidige situering belemmeringen oplevert voor de omgeving dan wel voor de bewoners zelf en er met 
een gewijzigde situering een verbetering kan worden bewerkstelligd al dan niet vanwege 
stedenbouwkundige redenen, dan wel er sprake is van een gewijzigde verkeerssituatie, waardoor de 
geluidszone is verkleind of geheel is komen te vervallen;

b. de van een geluidsgevoelig bouwwerk niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde;
c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, het straat- en bebouwingsbeeld, de 

landschappelijke waarden en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

13.4  Parkeerregels

13.4.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt 
voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van voertuigen.

13.4.2  Specifieke parkeerregels bouwen

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de 
regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet 
plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt 
gerealiseerd.

13.4.3  Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat 
betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte van voertuigen, in voldoende mate ruimte zijn 
aangebracht op die gronden, of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden.

13.4.4  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 13.4.2 en lid 13.4.3 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels 
die zijn neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.
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13.4.5  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 13.4.2 en lid 13.4.3 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor 
parkeren in de lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de 
afmetingen die zijn neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze 
beleidsregels gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

13.4.6  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 13.4.2 en lid 13.4.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in 
lid 13.4.4, in overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, 
zoals omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel 
gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 13.4.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

13.4.7  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  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 het bepaalde in 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.

14.2  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 eerste lid, 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 het eerste lid, 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. Het eerste lid 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 15  Slotregel
Deze regels kunnen worden aangehaald onder de titel:

Regels deel uitmakende van het Rood voor rood 4 locaties, Rossum en Denekamp van de gemeente Dinkelland.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Specifieke toetsingscriteria 
ondergeschikte twee-de tak of 
deeltijdfunctie
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Specifieke toetsingscriteria 
ondergeschikte tweede tak of 
deeltijdfunctie 

BIJLAGE 2 

 



 
Activiteit Specifieke criteria bij toepassing van de 

ontheffing in artikel 3 lid 3.5. onder b en 
artikel 4 lid 4.5. onder b 

Verkoop en ambachtelijke bewerking en verwer-
king van eigen en streekeigen producten 

Het gaat hier om producten als jam, sap, zuivel, wijn, 
ijs, brood e.d. gemaakt van de agrarische producten 
geteeld in de nabije omgeving. Het mag niet gaan om 
grootschalige productie. Detailhandel is in beperkte 
mate mogelijk.  
De producten moeten een relatie hebben met het lan-
delijk gebied. De bedrijfsvloeroppervlakte voor de be-
werking en verwerking mag maximaal 500 m² bedra-
gen, waarbinnen de verkoopvloeroppervlakte ten be-
hoeve van de detailhandel maximaal 50 m² mag be-
dragen. De activiteiten dienen binnen de bestaande 
gebouwen plaats te vinden.  
 

Koelhuizen Er zijn uitsluitend koelhuizen (waarmee niet een extra 
geventileerde schuur is bedoeld) toegestaan, die func-
tioneren ten behoeve van het agrarisch bedrijf waarbij 
het koelhuis wordt geplaatst, waarbij tevens opslag is 
toegestaan voor meerdere bedrijven binnen een straal 
van 1 km. Bij grotere omvang van de koeling moeten 
de koelhuizen op een bedrijventerrein worden geves-
tigd, omdat het dan zal functioneren voor meerdere 
bedrijven en de verkeersaantrekkende werking niet 
aanvaardbaar is in het buitengebied.  
De oppervlakte van een koelhuis mag maximaal 200 
m² bedragen. Wanneer het koelhuis bedoeld is voor 
de opslag voor meerdere bedrijven in de directe nabij-
heid (straal 1 km) en bij verwerking van de agrarische 
producten mag de oppervlakte maximaal 500 m2 be-
dragen. De koelruimte dient waar mogelijk binnen be-
staande gebouwen gerealiseerd te worden.  
 

Zorgfunctie Het moet gaan om de vestiging van een kleinschalige 
maatschappelijke zorgfunctie, bijvoorbeeld ten be-
hoeve van resocialisatie, therapie, gehandicapten, en 
dergelijke. Bij een zorgfunctie moet sprake zijn van 
een directe relatie tussen het agrarisch bedrijf en de 
sociale en/of sociaal-medische opvang van personen, 
in dié zin dat de bewoners behulpzaam zijn bij de 
agrarische bedrijfsactiviteiten. 
 

Agrarische loonbedrijvigheid, gebruiksgerichte 
paardenhouderijen en andere agrarische aanver-
wante bedrijvigheid 

Er moet een relatie zijn met het bijbehorende agra-
risch bedrijf. Er mag maximaal 20% van het bouwper-
ceel worden gebruikt ten behoeve van de onderge-
schikte tak of deeltijdfunctie. De bedrijvigheid dient 
ondergebracht te worden in de bestaande gebouwen. 
  

Verhuur van fietsen en kano’s, en daarmee ver-
gelijkbare kleinschalige recreatieproducten 

De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de ver-
huuractiviteiten mag maximaal 200 m² bedragen. De 
opslag van de fietsen, kano’s, en daarmee vergelijk-
bare kleinschalige recreatieproducten mag niet buiten 
gebouwen plaatsvinden. 
 

Kinderboerderij Bij deze activiteiten moet sprake zijn van het houden 
van verschillende soorten dieren (inheems en uit-
heems) anders dan voor de productie. Er dient gele-
genheid voor bezichtiging te worden geboden. 



Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van de 
bestaande bebouwing op het bouwperceel.  
 

Niet-agrarische bedrijvigheid als bedoeld in bij-
lage 3 onder de categorieën 1 en 2, niet zijnde 
geluidzoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle 
inrichten en/of voorwerkbedrijven 

De bedrijvigheid wordt ondergebracht in bestaande 
gebouwen en mag, met uitzondering van de opslag-
ruimtes, geen grotere bedrijfsvloeroppervlakte hebben 
dan 500 m². Er mag geen opslag van goederen buiten 
de gebouwen plaatshebben. 
 

Opslag van caravans, auto’s en boten Het moet bij de opslag van niet-agrarische producten 
gaan om een opslag die een relatie heeft met het bui-
tengebied. De opslag van caravans, auto’s en boten 
mag geen grotere vloeroppervlakte beslaan dan 500 
m². De opslag is alleen toegestaan op percelen die 
gelegen zijn aan een doorgaande weg. De opslag 
moet plaatsvinden binnen de bestaande gebouwen op 
het bouwperceel. De opslag is niet toegestaan buiten 
de gebouwen.  
 

Groepsaccommodatie Het moet gaan om bestaande (voormalige) agrarische 
bedrijfsbebouwing (indien het bij vestiging van een 
groepsaccommodatie om bouwtechnische redenen 
noodzakelijk is, mag een bestaande schuur eventueel 
worden gesloopt en op dezelfde plek herbouwd wor-
den). Indien de groepsaccommodatie zich niet bevindt 
in het gebouw met daarin de (bedrijfs)woning, dan 
mag de groepsaccommodatie op niet meer dan 25 m 
afstand van dat gebouw worden gesitueerd. Er moet 
sprake zijn van een geheel met de overige gebouwen. 
  

Boerderijkamers De kamers worden in bestaande, vrijkomende agrari-
sche bedrijfsgebouwen ondergebracht, die zijn gele-
gen binnen het bestaande ensemble van gebouwen 
op het betreffende erf. Er wordt gebruik gemaakt van 
een bestaande entree, zodat de kamers gezamenlijk 
over niet meer dan één entree beschikken. Boerderij-
kamers zijn niet toegestaan in veldschuren.Het aantal 
boerderijkamers bedraagt per complex minimaal twee. 
Bij hoge uitzondering kan in kleine, karakteristieke en 
bijzondere panden worden volstaan met één boerde-
rijkamer, indien de oppervlakte niet toereikend is voor 
twee. De oppervlakte van een boerderijkamer mag ten 
hoogste 60 m² bedragen. De gezamenlijke oppervlak-
te van de boerderijkamers per bouwperceel mag ten 
hoogste 500 m² bedragen. In de kamers mogen geen 
keukenblokken worden aangebracht. De kamers moe-
ten bedrijfsmatig geëxploiteerd door één van de be-
woners van het perceel worden. Het parkeren moet op 
eigen erf plaatsvinden. 
 
 

Bed and breakfast De logiesruimte moet in de bedrijfswoning of de 
daarmee verbonden aan- of uitbouwen ondergebracht 
worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een be-
staande entree. Er mogen maximaal 2 kamers gerea-
liseerd worden voor maximaal 5 personen, waarbij in 
de kamers geen keukenblokken mogen worden aan-
gebracht. 
 

Theeschenkerij De schenkerij moet binnen de bestaande bebouwing 
gevestigd worden. 



Er mogen geen buitenterrassen worden aangelegd. 
De bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de thee-
schenkerij mag maximaal 50 m² bedragen.  
 

Boerengolf Ten behoeve van het boerengolf dienen alle voorzie-
ningen, met uitzondering van de golfbaan zelf, op het 
bouwperceel ondergebracht te worden. Op het bouw-
perceel moet voldoende parkeergelegenheid aanwe-
zig zijn. Het boerengolf moet nadrukkelijk aan de na-
tuurlijke waarden worden getoetst, wat mogelijk ertoe 
kan leiden dat het boerengolf gedurende bepaalde pe-
rioden van het jaar in bepaalde gebieden niet mag 
worden uitgeoefend vanwege aanwezige natuurlijke 
waarden. Het algemeen belang van de natuurwaarden 
wordt een zwaarder gewicht toegekend dan het indivi-
duele belang van de agrariër die boerengolf als ne-
ventak aan het bedrijf toevoegt. 
 

 
 

===



Bijlage 2  Erfinrichtingstekening 
Loosteresweg 5
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Legenda

1.

2.

3.

4.

5.

Compensatiewoning 1

Bijgebouw 1

Compensatiewoning 2

Bijgebouw 2

Aanplant Fagys sylvatica - Beukenhaag
Aanplantmaat 80-100 aanplanten met 5 st/m1
Eindbeeld is een geschoren haag van max. 1,5
(m) hoog

6.

7.

8.

9.

10.

Nieuw inrit

Aanplant Tilia x vulgaris - Hollandse Linde
Aanplantmaat 16-18 Totaal 7 stuks
Eindbeeld is een boomgroep

Te slopen landschapsontsierende stal

Aanplant Betula pendula - Ruwe Berk
Aanplantmaat 16-18 Totaal 6 stuks
Eindbeeld is een boomgro

Aanplant Alnus glutinosa - Zwarte Els als boom
Aanplantmaat 14-16 Totaal 5 stuks
Eindbeeld is een losse bomenrij
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Figuur 25. Landschapsontwerp Loosteresweg 5 te Rossum
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Overzicht beplantingsplan

1: Houtsingel 38 x 4 meter - zonder overstaanders
Ruwe berk - Betula pendula > 30 stuks 
Kardinaalsmuts - Euonymus europaeus > 30 stuks
Gelderse roos - Viburnum opulus > 30 stuks
Gewone vogelkers - Prunus padus > 30 stuks
Gewone lijsterbes - Sorbus aucuparia > 30 stuks
Aanplanten 1st/m2, plantmaat 80-100
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Figuur 26. Landschapsontwerp Haarstraat 47 te Rossum Figuur 27. Landschapsontwerp Wiekerstraat te Rossum
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