Bestemmingsplan

Ootmarsum, Brookhuis Noordwest

Status: vastgesteld

Status:
Datum:
IMRO-Code:
Auteur(s):

vastgesteld
NL.IMRO.1774.OOTBPBROOKHUISNWVG01

Ootmarsum, Brookhuis Noordwest

Inhoudsopgave
Bijlagen bij de toelichting

3

Bijlage 1

Verkennend bodemonderzoek (inclusief asfalt- en fundatieonderzoek)

4

Bijlage 2

Verkennend asbestonderzoek

80

Bijlage 3

CAROLA-Berekening

119

Bijlage 4

Beperkte verantwoording groepsrisico

139

Bijlage 5

AERIUS-berekeningen

144

Bijlage 6

Ecologische beoordeling stikstofdepositie

158

Bijlage 7

Quickscan ecologie

188

Bijlage 8

Vormvrije m.e.r.-beoordeling

218

Bijlage 9

Waterhuishoudkundig plan (incl. geohydrologisch onderzoek)

235

Bijlage 10

Reactienota zienswijzen

318

2

bestemmingsplan Ootmarsum, Brookhuis Noordwest

Bijlagen bij de toelichting

bestemmingsplan Ootmarsum, Brookhuis Noordwest

3

Bijlage 1
Verkennend
bodemonderzoek (inclusief asfalt- en
fundatieonderzoek)

4

bestemmingsplan Ootmarsum, Brookhuis Noordwest

Verkennend bodemonderzoek
Inclusief asfalt- en fundatieonderzoek
Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland
Brookhuis NoordWest

Opdrachtgever
Anacon-Infra
de heer R. Mengerink
Korenbree 34A
7271 LH Borculo
Adviesbureau
Geofoxx
Eektestraat 10-12
Postbus 221
7570 AE Oldenzaal
0541 - 58 55 44

Auteur
Mevrouw J.G.L.M. Slot
Paraaf:

Kwaliteitscontrole en vrijgave
De heer R.H. Rekveldt
Paraaf:

Status
Definitief
Datum
16 december ’21
Projectnummer
20210030/RREK
Documentkenmerk
20210030_b2RAP

Verkennend bodemonderzoek
Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland – Brookhuis Noord West

Inhoudsopgave
1

Inleiding

1

2

Vooronderzoek en onderzoeksstrategie
2.1
Algemeen
2.2
Bronverwijzing
2.3
Locatiegegevens en huidig gebruik
2.4
Terreinverkenning en omgeving
2.5
Voormalig gebruik
2.6
Beschikbare bodeminformatie
2.7
Bodemopbouw en geohydrologie
2.8
Conclusie vooronderzoek en onderzoekshypothese
2.9
Onderzoeksstrategie

2
2
2
2
3
4
5
7
8
8

3

Veld- en laboratoriumwerkzaamheden
3.1
Kwaliteit
3.2
Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden

10
10
10

4

Resultaten onderzoek
4.1
Resultaten veldonderzoek
4.2
Resultaten laboratoriumonderzoek

12
12
13

5

Interpretatie resultaten
5.1
Grond en grondwater
5.2
Asbest

15
15
15

6

Asfaltonderzoek
6.1
Onderzoeksopzet
6.2
Onderzoeksplan
6.3
Uitvoeren veldwerkzaamheden
6.4
Resultaten
6.5
Interpretatie resultaten

16
16
16
16
17
17

7

Samenvatting, conclusies en advies

18

Bijlagen
1
Situatietekeningen
1.1
Geografische ligging locatie
1.2
Situatietekening
2
Boorstaten
3
Analyseresultaten
4
Toetsingscriteria en -tabellen
5
Toelichting bodemonderzoek en asbest
6
Onafhankelijkheidsverklaring veldwerker

Projectnummer

Datum

20210030/RREK

december 2021

-/-

Verkennend bodemonderzoek
Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland – Brookhuis Noord West

1

Inleiding

In opdracht van Anacon-Infra heeft Geofoxx in maart/april 2021, als onafhankelijk
adviesbureau1, een verkennend bodemonderzoek en asfaltonderzoek uitgevoerd op de locatie
Brookhuis Noord-West te Ootmarsum.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de
voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de locatie. Men is voornemens diverse
woonblokken te realiseren op de locatie.
Het onderzoek heeft tot doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en
grondwater) te bepalen en deze te toetsen aan het voorgenomen gebruik.
Het doel van het asfaltonderzoek is het beoordelen of het vrijkomende asfalt teerhoudend of
teervrij is en daarmee de samenhangende hergebruiksmogelijkheden bepalen. In combinatie
hiermee zullen mogelijke fundatielagen visueel beoordeeld worden en zal een uitspraak
worden gedaan over de asbestverdachtheid.
Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de Nederlandse Norm
'Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek' (NEN 5740) en Nederlandse Norm ‘Inspectie
en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat’ (NEN5897).
Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen uit de Nederlandse Norm (NEN
5725).
In het rapport komt het volgende aan de orde: het vooronderzoek en de onderzoeksopzet, de
veldwerkzaamheden inclusief het zintuiglijk onderzoek, het chemisch onderzoek, de
interpretatie van de verzamelde gegevens, de conclusies en het advies.

1

De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de
eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.
Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister
onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.
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2

Vooronderzoek en onderzoeksstrategie

2.1

Algemeen

Het doel van een vooronderzoek is het verzamelen van inzichten over de eventuele
aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting
gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Om dit doel
te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd. De te
verzamelen informatie is afhankelijk van de aanleiding en het doel van het vooronderzoek en
heeft betrekking op locatiegegevens, bodemopbouw en geohydrologie, te verwachten
bodemkwaliteit en potentieel bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie.
In de NEN57252 wordt onderscheid gemaakt in algemene en specifieke onderzoeksaspecten
die verzameld moeten worden. Voor dit vooronderzoek geldt dat specifieke informatie
verzameld moet worden over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te
voeren bodemonderzoek.
Het vooronderzoek wordt afgesloten met een conclusie, die zal leiden tot een
onderzoekshypothese. De hypothese betreft voor elke (deel)locatie de verwachting met
betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.
In de volgende paragrafen is de verkregen informatie vastgelegd.

2.2

Bronverwijzing

In tabel 2.1 zijn de geraadpleegde bronnen van dit vooronderzoek weergegeven.

Tabel 2.1: Bronverwijzing
Nr.
1.
2.
3.

Bron
Topografische ligging en kadastrale
gegevens
Historische kaarten
Gemeentelijke bronnen

4.
5.
6.
7.

Regionale en landelijke bronnen
Geohydrologische gegevens
Ligging kabels en leidingen
Terreinverkenning

2.3

Verwijzing
www.google.nl/maps; www.kadaster.nl
www.topotijdreis.nl
Rapporten ontvangen van opdrachtgever, omgevingsdienst
Twente
Omgevingsrapportage Provincie Overijssel
www.dinoloket.nl; www.grondwatertools.nl
www.klic-online.nl
Voorafgaand aan de monstername door de erkende
monsternemer

Locatiegegevens en huidig gebruik

De onderzoekslocatie Brookhuis Noord West is eveneens gelegen ten zuidoosten van
Ootmarsum, iets ten zuidoosten van Commanderievijver. De locatie staat kadastraal bekend
als gemeente Ootmarsum, sectie C en nummer 3280. De oppervlakte van de
onderzoekslocatie bedraagt circa 11.500 m². De onderzoekslocatie is momenteel
braakliggend en deels voorzien van asfalt.

2

NEN5725 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober
2017).
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In afbeelding 2.1 is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage 1
zijn de geografische ligging van de onderzochte locatie en een situatietekening opgenomen.
LUCHTFOTO

Figuur 2.1: Onderzoekslocatie (bron: 1)

De algemene locatiegegevens zijn opgenomen in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Algemene gegevens onderzoekslocatie
Algemene gegevens onderzoekslocatie
Locatie omschrijving:
Oppervlakte onderzoekslocatie:
Bebouwing:
Verharding:
Kadastrale aanduiding:

2.4

Braakliggend terrein
11.500 m2
Geen
Deels voorzien van asfalt, max 1.500 m2.
Gemeente Ootmarsum, Sectie C, Nummer 3280

Terreinverkenning en omgeving

Het locatiebezoek is uitgevoerd op 1 maart 2021 door de heer R.H. Rekveldt.

Figuur 2.2: Terreinverkenning (bron 7)
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De onderzoekslocatie bevindt zich binnen een woonwijk en grenst aan alle zijden aan een
openbare weg met aan de overzijde daarvan woningen. Aan de oostzijde is een wandelpad
met wadi aanwezig.
Er is geen reden om aan te nemen dat activiteiten in de nabijheid van de locatie hebben
geleid tot bodemverontreiniging en daarmee tot aantasting van de bodemkwaliteit op de
onderzoekslocatie.

2.5

Voormalig gebruik

In onderstaande afbeelding zijn historische kaarten opgenomen. Hieruit blijkt dat de locatie
altijd in gebruik is geweest als landelijk gebied. Als voorbereiding op het bouwrijp maken van
de woonwijk is op onderhavige onderzoekslocatie omstreeks 2010 een asfaltverharding
aangebracht.

1950

1970

1990

2020

Figuur 2.3: historische kaarten met in blauw locatiegrenzen (bron: 2)
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2.6

Beschikbare bodeminformatie

2.6.1

Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bij Geofoxx bekend, in het verleden de volgende
bodemonderzoeken uitgevoerd:
 Verkennend bodemonderzoek Brookhuis Ootmarsum (Verhoeven Milieu Oost BV,
projectkenmerk GTA/ADV/VMO/454120, datum 23-02-2005).
In dit onderzoek zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen afwijkende bijmengingen
waargenomen. Aan het maaiveld rondom het (vm) pand op perceel 2165 zijn
asbestverdachte materialen geconstateerd. In de grond ter plaatse zijn geen
asbestverdachte materialen waargenomen. Ook in boringen op het overige terrein is geen
asbestverdacht materiaal waargenomen. In de bovengrond van het noordwestelijk
terreindeel (MM5) is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. Verder
zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen in de bovengrond. In de ondergrond zijn geen
verhoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde
concentraties aan chroom en plaatselijk zink gemeten;
 Rapport actualiserend bodemonderzoek op basis van NEN 5740 en NEN 5707 Plan
Brookhuis – Ootmarsum; kenmerk onbekend, datum 27-02-2013.
In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is
niet onderzocht. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor
het voorgenomen gebruik (hieruit mag worden aangenomen dat de locatie onverdacht is
op het aantreffen van verontreinigingen met asbest).
In de omgeving zijn daarnaast meerdere onderzoeken uitgevoerd. Daarin zijn hoofdzakelijk
lichte verontreinigingen in het grondwater aangetoond.

2.6.2

Gebiedsgericht bodembeleid

In het kader van een gezamenlijk bodembeleid is voor het gebied een Nota bodembeheer en
een bodemkwaliteitskaart opgesteld. In tabel 2.4 is een overzicht gegeven van de voor de
locatie geldende klasseindeling uit de bodemkwaliteitskaart.

Tabel 2.4: Bodemkwaliteitskaart
Omschrijving
Functiekaart:
Ontgravingskaart:
Toepassingskaart:

2.6.3

Wonen
Bovengrond: Wonen
Bovengrond: Wonen

Ondergrond: AW2000
Ondergrond: AW2000

PFAS

Bij de geplande werkzaamheden gaat grond vrijkomen. Volgens het Tijdelijke
Handelingskader (Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en
baggerspecie d.d. 8 juli 2019 en aanvulling d.d. 29 november 2019) mag hergebruik van de
grond afkomstig van de onderzoekslocatie alleen plaatsvinden als de vrijkomende grond
tevens is onderzocht op PFAS. Onderzoek naar PFAS is om deze reden sinds 8 juli 2019
verplicht gesteld. Het doel van het onderzoek is om de grond af te kunnen voeren naar een
erkende acceptant.
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Er is geen informatie bekend met betrekking tot het voorkomen van PFAS op de onderhavige
onderzoekslocatie. In de nota ‘Twente bodemkwaliteitskaart PFAS’ staat onderhavige locatie
niet aangemerkt als PFAS-verdacht. Bij onverdachte locaties geldt de bodemkwaliteitskaart
als bewijsmiddel.

2.6.4

Asbest

Tijdens het voorgaand onderzoek in 2005 zijn op maaiveld in het zuiden van onderhavige
onderzoekslocatie plaatselijk wel asbestverdachte materialen op het maaiveld geconstateerd,
maar zijn in de bodem geen asbestverdachte materialen aangetoond. In 2013 is de grond
onderzocht op het voorkomen van asbest. Uit het onderzoek is gebleken dat de locatie
geschikt is voor het voorgenomen gebruik (gehalten < 100 mg/kg).
Puin (ongedefinieerd) wordt standaard gezien als asbestverdacht. Afhankelijk van de
samenstelling, leeftijd en herkomst kan puin als zijnde asbestonverdacht beschouwd worden.

2.6.5

Grondverzet in verleden

Omstreeks 2018 is het perceel gebruikt voor het opslaan van diverse gronddepots.
Daarnaast hebben diverse grondroerende werkzaamheden plaatsgevonden in verband met de
aanleg van de asfaltverharding en een gescheiden rioolstelsel. Aan de oostzijde van de
locatie is een wadi gerealiseerd. Deze grondroerende werkzaamheden hebben tussen 2005
en 2020 plaatsgevonden.
In de onderstaande figuur is een luchtfoto weergegeven uit 2018 waarop enkele grond
depots te zien zijn.

Figuur 2.4: Depots op onderzoekslocatie anno 2018 (Bron 3)
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2.7

Bodemopbouw en geohydrologie

Figuur 2.5 en tabel 2.6 geeft schematisch de globale geologische bodemopbouw in de
omgeving van de onderzoekslocatie, bepaald op basis van DINO-loket. De afzettingen zijn
van met toenemende diepte (van jong naar oud) weergegeven.
Onderzoekslocatie

Figuur 2.5: Doorsnede bodemopbouw

Tabel 2.6: Regionale bodemopbouw
Diepte (m-mv)

Formatie

30 - 26

Formatie van
Boxtel

26 - -30

Gestuwde
afzettingen,
complexe
eenheid

Samenstelling

Geohydrologische
eenheid
Zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit Dekzand
midden en fijn zand, weinig zandige klei en
grof zand en een spoor klei, veen en grind
Divers
Geohydrologische
basis

Ten noordwesten van de locatie is een vijver aanwezig. De grondwaterstroming in de
deklaag vindt overwegend in oostelijke richting plaats. Op basis hiervan en de aard van het
onderzoek, wordt een verdere uitwerking van de regionale geohydrologische gegevens niet
relevant geacht.
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2.8

Conclusie vooronderzoek en onderzoekshypothese

2.8.1

Conclusie

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is de relevante bodeminformatie van de
onderzoekslocatie verkregen. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt over de kans op
een bodemverontreiniging.
Op basis van zowel het bodemgebruik, -informatie als de –opbouw is er geen aanleiding op
de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging te verwachten met uitzondering van
plaatselijk een lichte verontreiniging met minerale olie.
De locatie is in 2013 onderzocht op het voorkomen van asbest. Uit het onderzoek is
gebleken dat de locatie geschikt is voor het voorgenomen gebruik (wonen), waaruit mag
worden aangenomen dat geen verontreinigingen met asbest aanwezig zijn. Na 2005 zijn
diverse grondroerende werkzaamheden uitgevoerd, en zijn enkele gronddepots op de
onderzoekslocatie aanwezig geweest. Gezien de jaren waarin grondroering en -opslag heeft
plaatsgevonden (> 2005) mag worden aangenomen dat het om materialen gaat welke als
asbestonverdacht beschouwd kunnen worden.
Gezien het recente aanlegjaar (>2005) van de asfaltverharding en vermoedelijke
fundatielagen worden deze als onverdacht beschouwd op de aanwezigheid van
respectievelijk teer en asbest.

2.8.2

Onderzoekshypothese

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie verdacht op de aanwezigheid van
een bodemverontreiniging met minerale olie, vanwege het reeds uitgevoerde
bodemonderzoek. De verontreiniging is vermoedelijk diffuus, heterogeen verspreid in de
bovengrond aanwezig. De aanwezige asfaltverharding en vermoedelijke fundatielagen
worden separaat onderzocht.

2.9

Onderzoeksstrategie

Bodem
Ondanks de gestelde hypothese is de locatie onderzocht volgens de strategie voor een
‘onverdachte niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL). Deze strategie kent een relatief hoge
onderzoeksinspanning en de grondmonsters worden geanalyseerd op een breed
analysepakket. Op basis van het vooronderzoek worden hooguit lichte verhoogde gehalten in
de grond verwacht, die geen aanleiding geven tot vervolgonderzoek en/of sanerende
maatregel. Hiermee is de strategiekeuze ook gerechtvaardigd.
Asbest
De grond kan op basis van de eerder uitgevoerde onderzoeken en periode waarin daarna
opslag van materialen en grondverzet heeft plaatsgevonden (> 2005) als onverdacht
worden beschouwd op het aantreffen van een verontreiniging met asbest.
De puinfundatie zal wel onderzocht worden op het voorkomen van asbest. Het
asbestonderzoek vindt plaats met een boor met een kleine diameter en het onderzoek op
asbest is derhalve indicatief van aard. Het onderzoek heeft enkel betrekking op de
vermoedelijke fundatielaag onder de asfaltverharding. Formeel mag de fundatielaag
onverdacht beschouwd worden op asbest, vanwege het recente aanlegjaar (> 2005).
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Het materiaal (voor zover ongebonden) is in het veld beoordeeld op het voorkomen van
asbest. Asbestverdachte materialen worden analytisch beoordeeld op het voorkomen van
asbest.
Asfalt
Het asfaltonderzoek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen uit de CROW 210 “omgaan met
vrijkomend asfalt” (versie juni 2015). In deze richtlijn wordt beschreven hoe op basis van
voorinformatie de locatie wordt opgedeeld in homogene wegvakken.
De aangeleverde gegevens hebben geen relevante informatie opgeleverd, waaruit kan
worden opgemaakt dat de asfaltconstructies na 1994 zijn aangebracht. Derhalve worden de
constructies vooralsnog als zijnde “teerhoudend” beschouwd en onderzocht met de daarbij
horende “lichte” onderzoeksmethode (>1995).
Voor een volledige beschrijving van asfaltonderzoek wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
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3

Veld- en laboratoriumwerkzaamheden

3.1

Kwaliteit

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en
kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch
bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en:
 Vigerend protocol 2001 (Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen);
 Vigerend protocol 2002 (Het nemen van grondwatermonsters).
Opgemerkt wordt dat het kwaliteitskenmerk ‘kwaliteitswaarborging bodembeheer SIKB’ niet
van toepassing is op werkzaamheden betreffende het onderzoek naar asbest in puin en
asfalt, aangezien dit formeel buiten de scope van de BRL2000 valt.
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een
onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium.
Een algemene toelichting op de werkwijze bij het verrichten van boringen, het plaatsen van
peilbuizen en het bemonsteren van de grond en het grondwater is weergegeven in bijlage 5.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de volgende geregistreerde veldmedewerker:
 de heer R. Blokhuis.

3.2

Uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden

In tabel 3.1 is een overzicht opgenomen van de uitgevoerde veldwerkzaamheden en de
verrichte analyses. Voor een volledige beschrijving van asfaltonderzoek wordt verwezen naar
hoofdstuk 6.

Tabel 3.1: Overzicht uitgevoerde veld- en laboratoriumwerkzaamheden
(Deel)locatie

Gehele locatie
(11.500 m²)

Veldwerk
aantal
15x boring
4x boring
2x bestaande peilbuis
3x asfalt + fundatieboring ø10
cm1)

diepte
(m-mv)
0,5
2,0
0,5

Analyses
aantal
pakket
5x
2x

STAPgr1)
STAPgw2)

1x

NEN 5898+C1:2016puin3)

Toelichting tabel 3.1:
1
: gecombineerd met bodemonderzoek;
1
: standaardpakket grond: bepaling van percentages droge stof, organische stof en lutum, en analyse op
barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK 10), polychloorbifenylen (som-PCB) en minerale olie;
2
: standaardpakket grondwater: analyse op barium, zware metalen (cadmium, kobalt, koper, kwik, lood,
molybdeen, nikkel en zink), minerale olie, vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen,
ethylbenzeen, xylenen, styreen en naftaleen) en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen
(vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, dichloormethaan, trans-1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen,
som-1,2-dichlooretheen, 1,1-dichloorethaan, chloroform, 1,1,1-trichloorethaan, tetrachloormethaan, 1,2dichloorethaan, trichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 1,1-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, somdichloorpropanen, 1,1,2-trichloorethaan, tetrachlooretheen (per) en bromoform);
3
: kwantitatieve analyse asbest in puin fijne fractie (<20mm) conform NEN5898+C1:2016;
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Het verrichten van de boringen, het plaatsen van de peilbuizen en de bemonstering van de
grond heeft plaatsgevonden op 25 en 26 maart 2021. Het grondwater is bemonsterd op 16
april 2021.
Alle meetpunten zijn ingemeten met een RTK-dGPS.
De situering van de monsternamepunten is weergegeven in bijlage 1.2.
De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen
bodemopbouw), beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en voor chemisch
onderzoek bemonsterd. Een grondmonster heeft betrekking op een maximaal bodemtraject
van 0,5 meter.
Voorafgaand aan de bemonstering van het grondwater is de diepte van de grondwaterspiegel
bepaald en zijn de zuurgraad (pH), de elektrische geleidbaarheid (EC) en de troebelheid van
het grondwater vastgesteld.
Tijdens het asbestonderzoek is het maaiveld, voor zover mogelijk, geïnspecteerd op het
voorkomen van asbestverdacht materiaal. De vrijgekomen materialen uit de boringen in het
asfalt (fundatieborignen) zijn in het veld geclassificeerd (vaststellen bodemopbouw),
beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen (na zeving op 20 mm zeef) en voor
onderzoek bemonsterd.
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4

Resultaten onderzoek

4.1

Resultaten veldonderzoek

In de boorstaten (bijlage 2) wordt de bodemopbouw van het onderzochte terrein
weergegeven. Een globale beschrijving is opgenomen in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Lokale bodemopbouw
Diepte
(m-mv)
0,0 – 1,10
1,10 – 2,00

Bodemsamenstelling

Opmerkingen

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
tot matig humeus
Zand, matig fijn, matig siltig

Ter plaatse van de asfaltverharding zijn fundatielagen
aanwezig
-

Bij het zintuiglijk onderzoek zijn bodemvreemde materialen aangetroffen in de vorm van
menggranulaat, puin, baksteen en kolengruis. Er zijn voor zover zintuiglijk waarneembaar
geen asbestverdachte materialen op of in de bodem aangetroffen. De sporen puin die zijn
aangetroffen zijn niet asbestverdacht, omdat dit tijdens voorgaand onderzoek niet zijn
aangetroffen en zodoende vermoedelijk afkomstig is van de fundatielaag onder het asfalt.
Voor de waargenomen afwijkingen wordt verwezen naar tabel 4.2 en bijlage 2.

Tabel 4.2: Zintuiglijk waargenomen afwijkingen
Boring
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B08
B11
B14
B15
B17
B18
B20
B21
B22
B23
B24

Diepte boring
(m -mv)
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,55
0,50
2,00
0,50
0,50
0,50
0,95
1,20
1,15
1,15
1,00

Traject
(m -mv)
0,10 - 0,25
0,05 - 0,20
0,05 - 0,40
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,40
0,00 - 0,70
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,45
0,00 - 0,70
0,00 - 0,65
0,00 - 0,60
0,00 - 1,00

Grondsoort

Waargenomen bijzonderheden

Geen bodem
Geen bodem
Geen bodem
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand
Zand

volledig menggranulaat
volledig menggranulaat
volledig menggranulaat
sporen kolengruis
sporen puin, sporen kolengruis
sporen puin
sporen puin
sporen puin
sporen puin
sporen baksteen
sporen baksteen
sporen baksteen
zwak baksteenhoudend
zwak baksteenhoudend
sporen baksteen
sporen puin
sporen puin

De resultaten van de metingen aan het grondwater zijn opgenomen in tabel 4.3.

Tabel 4.3: Meetgegevens grondwater
Peilbuis

Filterdiepte
Grondwaterstand
(m -mv)
(m -mv)
Bpb4
1,80 - 2,80
0,70
Bpb5
1,85 - 2,85
1,08
Toelichting tabel 4.3:
pH
= zuurgraad
EGV
= elektrisch geleidingsvermogen
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Op basis van de verzamelde (veld)informatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te
analyseren grond- en grondwatermonsters. Een overzicht van de uitgevoerde analyses is
weergegeven in tabel 4.5 (grond) en tabel 4.5 (grondwater).

Tabel 4.4: Monsterselectie en analyses grondmonsters
Analysemonster
B_MM1bg

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

B_MM2bg

0,00 - 0,50

B_MM3bg

0,00 - 0,50

B_MM4og

0,50 - 1,10

B_MM5og

1,10 - 2,00

B_asbest

0,10 - 0,30

Deelmonsters
B11
B14
B15
B17
B18
B04
B05
B06
B08
B01
B07
B10
B13
B16
B01
B02
B03
B07
B09
B07
B09
B14
B19
B01

(0,00 - 0,40)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,30 - 0,50)
(0,00 - 0,30)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,50)
(0,50 - 1,00)
(0,60 - 1,00)
(0,50 - 1,00)
(0,80 - 1,10)
(0,50 - 1,00)
(1,10 - 1,50)
(1,50 - 2,00)
(1,50 - 1,75)
(1,20 - 1,70)
t/m B03

Analysepakket
STAPgr

Motivatie

STAPgr

Bovengrond met kolengruis en puin

STAPgr

Zintuiglijk schone bovengrond

STAPgr

Zintuiglijk schone ondergrond

STAPgr

Zintuiglijk schone ondergrond

Puin: 2527.5 kg

Menggranulaat ter plaatse van
boringen 1 t/m 3

Bovengrond met baksteen en puin

Tabel 4.5: Monsterselectie en analyses grondwatermonsters
Peilbuis

Monster

Bpb4
Bpd5

Bpb4-1-2
Bpb5-1-2

4.2

Filtertraject
(in m-mv)
1,80 - 2,80
1,85 - 2,85

Analyse
STAPgw
STAPgw

Resultaten laboratoriumonderzoek

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium van SGS Environmental
Analytics B.V. te Rotterdam. De analyseresultaten zijn getoetst aan het referentiekader van
het Besluit bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr.
16675). In het Besluit bodemkwaliteit wordt de achtergrondwaarde (AW) voor grond en in
de Circulaire worden de streefwaarde (S) voor grondwater en de interventiewaarde (I) voor
grond en grondwater onderscheiden. De bodemindex geeft de mate van overschrijding weer,
waarbij de achtergrond- en streefwaarde index 0 heeft en de interventiewaarde index 1.
In tabel 4.6 en tabel 4.7 is een samenvatting van de analyseresultaten van respectievelijk de
grond- en grondwatermonsters opgenomen. De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage
3. Een volledig overzicht van de toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4.
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Tabel 4.6: Toetsingsresultaten grond
Analysemonster
B_MM1bg
B_MM2bg
B_MM3bg
B_MM4og
B_MM5og

Traject
(m -mv)
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,00 - 0,50
0,50 - 1,10
1,10 - 2,00

> AW (+index)

> 0,5x(AW+I)

> I (+index)

-

-

-

Tabel 4.7: Toetsingsresultaten grondwater
Analysemonster
Bpb5-1-2

Filterdiepte
(m -mv)
1,85 - 2,85

Bpb4-1-2

1,80 - 2,80

Toelichting tabellen 4.6
> AW
>S
> 0,5x(AW+I)
> 0,5x(S+I)
>I
Index(grond)
Index(grondwater)
GSSD

> S (+index)

> 0,5x(S+I)

> I (+index)

Naftaleen (0,01)
Dichloormethaan (-)
Barium (0,19)
Naftaleen (0,01)
Dichloormethaan (-)

-

-

-

-

en 4.7:
: geen verhogingen ten opzichte van dit toetsingsniveau aangetoond
: > Achtergrondwaarde
: > Streefwaarde
: triggerwaarde waarbij in beginsel nader (chemisch) onderzoek noodzakelijk is
: triggerwaarde waarbij in beginsel herbemonstering noodzakelijk is
: > Interventiewaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
: (GSSD - S) / (I - S)
: Gestandaardiseerde waarde omgerekend naar standaard bodem

Asbest
Van het menggranulaat onder het asfalt is een mengmonster samengesteld. In het
mengmonsters is geen asbest aangetoond.
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5

Interpretatie resultaten

5.1

Grond en grondwater

Tijdens het zintuiglijk onderzoek zijn in de bovengrond bodemvreemde materialen
aangetroffen in de vorm van menggranulaat, puin, baksteen en kolengruis.
In de mengmonsters van zowel de boven- als ondergrond is geen van de geanalyseerde
parameters aangetoond in een gehalte boven de achtergrondwaarde.
In het grondwater overschrijden de concentraties aan barium, naftaleen en dichloormethaan
de betreffende streefwaarden.
Aangezien er overschrijdingen van de toetswaarden zijn geconstateerd in grondwater, dient
de hypothese ‘onverdacht’ formeel te worden verworpen. De resultaten komen wel overeen
met de verwachte bodemkwaliteit in dit gebied. Er is geen aanleiding om nader onderzoek uit
te voeren.

5.2

Asbest

Van de fundatielaag in boringen 1, 2 en 3 is een mengmonster samengesteld. In het
mengmonsters is geen asbest aangetoond. Op basis van de voorinformatie en onderhavig
resultaat kan het materiaal als ‘asbestonverdacht’ beschouwd worden.
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6

Asfaltonderzoek

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de gelaagdheid en de teerhoudendheid van de
asfaltconstructie en de daarmee samenhangende hergebruiksmogelijkheden. Navolgend
wordt de onderzoeksopzet, de werkzaamheden, de resultaten, de interpretatie van de
verzamelde gegevens, frees- en schollenplan en de samenvatting beschreven.

6.1

Onderzoeksopzet

Het asfaltonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen uit de CROW 210 “Omgaan met
vrijkomend asfalt” (juni 2015). In deze norm wordt beschreven hoe op basis van
voorinformatie de locatie wordt opgedeeld in homogene wegvakken. Vervolgens wordt per
wegvak een aantal kernen geboord en een aantal analyses uitgevoerd.
De aangeleverde gegevens door gemeente Dinkelland relevante informatie opgeleverd
waaruit kan worden opgemaakt dat asfaltconstructie van na 1995 is. Hiervoor is contact
geweest met de heer. E. Morsink op 20 maart 2021. De verharding wordt dus als zijnde
onverdacht van “teerhoudendheid” beschouwd, en onderzocht met de daarbij horende
onderzoeksintensiteit (>1995).

6.2

Onderzoeksplan

Vóór het starten van de veldwerkzaamheden is er een onderzoeksplan tot stand gekomen.
Op basis van de resultaten voortkomend uit de voorbereiding en historisch onderzoek en
daarnaast de CROW-publicatie 210, versie juni 2015 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen
asfalt’, is de wegvakindeling en de daarbij horende onderzoeksintensiteit vastgesteld. De
wegvakindeling is weergegeven in tabel 6.1: Boorplan.

Tabel 6.1: Boorplan
Wegvak
codering
1

:

2

:

3

:

6.3

Lengte Breedte
Opp.
Aantal
Ton2
Aantal
Analyse
(m)
(m)
(m2)
kernboringen1
±
analyses
Bouwterrein
2.000
3
1000
van elke kernboring is de gelaagdheid bepaald en is met de PAK-marker indicatief de
teerhoudendheid bepaald;
Voor het bepalen van de hoeveelheid vrijkomend asfalt (ton) is er een aanname gedaan van een
aanwezigheid van 20 cm asfalt.
Dunnelaagchromatografie is een methode waarbij de stationaire fase bestaat uit een dunne laag
absorberend materiaal, meestal glas, aluminium of kunststof.
Wegvaknaam

Uitvoeren veldwerkzaamheden

Tijdens het uitvoeren van de veldwerkzaamheden is er rekening gehouden met de
voorgeschreven manier van plaatsen van de boringen.
De asfaltkernen worden geboord en aangeleverd door een vaste partner, welke bekend is
met de werkwijze van Geofoxx. Tijdens de veldwerkzaamheden verzorgd de veldwerker het
invullen van de monstername formulieren. Op de monstername formulieren wordt, indien
gevraagd, het onder de asfaltconstructie aanwezige fundatiemateriaal visueel beoordeeld en
beschreven. In het analyserapport is de laagopbouw van het asfalt visueel weergegeven.
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Bij het uitvoeren van de veldwerkzaamheden worden de gerealiseerde boorlocaties
ingemeten met een GPS toestel. De locatie van de geboorde kernen (x-, y- en z-coördinaten)
wordt ten hoogste ingemeten met een afwijking van 20 cm.
Er zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen aanvullende visuele overgangen binnen de
wegvakken aangetroffen ten aanzien van het vooropgestelde boorplan. Op basis van de
gegevens van de locatie-inspectie kan voor het asfaltonderzoek worden volstaan met de
vooropgestelde wegvakindeling, zoals aangegeven in tabel 6.1.

6.4

Resultaten

De analyses op de geboorde asfaltkernen zijn door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium
Kiwa KOAC B.V., conform NEN-EN-ISO/IEC-17025 uitgevoerd. In de analyseresultaten
(bijlage 2) is de laagopbouw per kern gedetailleerd beschreven.
Van de bemonsterde asfaltkernen is conform de CROW-publicatie 210 in het laboratorium de
laagopbouw bepaald. Daarnaast zijn de kernen beoordeeld op teerhoudendheid met de PAKdetectortest. Bij een positieve reactie is de asfaltlaag teerhoudend (gehalte PAK >250
mg.kg).
Aangezien de verharding na 1995 is aangelegd, zijn bij een negatieve reactie (vermoedelijk
teervrij) geen aanvullende analyses nodig om dit nader vast te stellen. In tabel 6.2 zijn de
algemene gegevens van het onderzochte asfalt weergegeven op basis van de resultaten van
de laagopbouw en PAK-detectorproef.
Tabel 6.2: Globale beschrijving constructieopbouw en teerhoudendheid
Boring codering
1

Soort
verharding
STAB 0/16
STAB 0/16
STAB 0/16
STAB 0/22

Laagdikte
cumulatief mm
52
93
47
48

Laagdikte
individueel mm
52
41
47
48

PAK-marker teerhoudend
Nee

2
Nee
3
Nee
Toelichting tabel:
(laagbeschrijving)= deze laag is plaatselijk aanwezig, niet in elke kern
rood = laag met positieve PAK-reactie
DAB = dicht asfaltbeton
OAB = open asfaltbeton
SMA = steenmastiekasfaltbeton
STAB = steenslag asfaltbeton
OB = laag oppervlaktebehandeling
GAB = grindasfaltbeton

6.5

Interpretatie resultaten

De asfaltconstructie is gemiddeld 75 mm dik. De opbouw van de asfaltconstructie is
inhomogeen. Er zijn op basis van de PAK-marker geen teerhoudende lagen aangetroffen.
Op basis van de resultaten en voorinformatie kan de gehele asfaltverharding als teervrij
worden beschouwd. De totale hoeveelheid asfalt wordt ingeschat op 375 ton.
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7

Samenvatting, conclusies en advies

In opdracht van Anacon-Infra heeft Geofoxx in maart/april 2021, als onafhankelijk
adviesbureau, een verkennend bodemonderzoek en asfaltonderzoek uitgevoerd op de locatie
Brookhuis Noord-West te Ootmarsum.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de
voorgenomen bestemmingsplanwijziging van de locatie. Men is voornemens diverse
woonblokken te realiseren op de locatie.
Het onderzoek heeft tot doel om de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en
grondwater) te bepalen en deze te toetsen aan het voorgenomen gebruik.
Het doel van het asfaltonderzoek is het beoordelen of het vrijkomende asfalt teerhoudend of
teervrij is en daarmee de samenhangende hergebruiksmogelijkheden bepalen. In combinatie
hiermee zullen mogelijke fundatielagen visueel beoordeeld worden en zal een uitspraak
worden gedaan over de asbestverdachtheid.
Resultaten vooronderzoek
Op basis van zowel het bodemgebruik, -informatie als de –opbouw is er geen aanleiding op
de onderzoekslocatie een bodemverontreiniging te verwachten met uitzondering van
plaatselijk een lichte verontreiniging met minerale olie.
In 2013 is de locatie onderzocht op de parameter asbest, waarna de locatie geschikt
bevonden is voor het voorgenomen gebruik (wonen). Tussen 2005 en 2021 zijn op de
locatie diverse materialen (grond) opgeslagen en hebben grondroerdende werkzaamheden
plaatsgevonden. Gezien de periode (> 2005) kan worden aangekomen dat deze niet tot een
asbestverontreiniging hebben geleid.
Resultaten bodemonderzoek:
Bij het chemisch onderzoek zijn in de boven- en ondergrond geen van de onderzochte
parameters verhoogd aangetroffen. In het grondwater zijn verontreinigingen met barium,
naftaleen en dichloormethaan aangetoond, in gehalten boven de streefwaarde. Op basis
hiervan bestaat er op basis van de Wet Bodembescherming geen reden om nader onderzoek
uit te voeren. De hypothese van het verkennend onderzoek (verdacht terrein) kan worden
aangenomen. De verzamelde gegevens worden echter voldoende geacht om een
betrouwbare uitspraak te kunnen doen over de chemische kwaliteit van de bodem.
In geval van een bestemmingswijziging kan het bevoegd gezag aanvullende voorwaarden
stellen.
Asfalt en fundatieonderzoek
De aanwezige asfaltverharding kan als teervrij worden beschouwd. Verwacht wordt dat circa
375 ton asfalt vrijkomt indien de complete verharding wordt opgebroken. De fundatielaag
(menggranulaat) kan als asbestonverdacht worden beschouwd.
Disclaimer
Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare
technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na.
Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. Deze
afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar komt bij
dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als gevolg
van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade die
voortkomt uit bovengenoemde aspecten.
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Bijlage 1: Situatietekeningen
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Bijlage 2: Boorstaten

projectnummer

datum

20210030/RREK

december ’21

Bijlagen

Boring:

B01

Boring:

B02

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

asfalt

10

Betonboor

25
30

Volledig menggranulaat,
Betonboor

1
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

5
20

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

100

100

B03

Boring:

B04

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

5

asfalt

Volledig menggranulaat,
Betonboor

2

Datum:

0

Betonboor

60

Boring:

0

asfalt

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

1
50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

2

100

0

0

0

0

Betonboor
Volledig menggranulaat,
Betonboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, laagjes zand,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

40
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes zand, licht bruingrijs,
Edelmanboor

1

100

100

Boring:

B05

Boring:

B06

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

50

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

50
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Boring:

B01

Boring:

B02

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

X:

258308,35

X:

258292,83

Y:

491671,32

Y:

491690,62

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

0

0

asfalt

10

Betonboor

25
30

Volledig menggranulaat,
Betonboor

1
50

50

0

5
20

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

100

100

B03

Boring:

B04

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

X:

258283,73

X:

258293,92

Y:

491644,89

Y:

491635,04

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
5

Volledig menggranulaat,
Betonboor

2

Datum:

0

Betonboor

60

Boring:

0

asfalt

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

1
50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

2

100

Ronald Blokhuis

0

asfalt

Ronald Blokhuis
0

0

Betonboor
Volledig menggranulaat,
Betonboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, laagjes zand,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

40
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes zand, licht bruingrijs,
Edelmanboor

1

100

100

Boring:

B05

Boring:

B06

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

X:

258316,16

X:

258327,48

Y:

491654,22

Y:

491639,92

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

50

Ronald Blokhuis
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

50
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Boring:

B07

Boring:

B08

Datum:

25-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258341,20

X:

258329,93

Y:

491656,61

Y:

491671,36

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

1
30

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

0

50
55

50

80

100

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, bruin,
Edelmanboor

2

Ronald Blokhuis

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor

3
110

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

4
150

150

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijs, Edelmanboor

5

200

200

Boring:

B09

Boring:

B10

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258334,63

X:

258319,70

Y:

491688,36

Y:

491708,06

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

Ronald Blokhuis
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, brokken
roest, donker zwartbruin,
Edelmanboor

1

40

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

50

50

50

2

100

105

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijs, Edelmanboor

3
150

4

200

200

Boring:

B11

Boring:

B12

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258304,90

X:

258272,29

Y:

491725,04

Y:

491725,95

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

Ronald Blokhuis
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

40

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

50

50

getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 20210030

Projectnaam: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland

Boring:

B13

Boring:

B14

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258241,48

X:

258263,06

Y:

491724,25

Y:

491700,18

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

50

Ronald Blokhuis

0

50
70

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

2
120

3
150

150

4
175

200

Boring:

B15

Boring:

B16

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258237,82

X:

258259,07

Y:

491697,49

Y:

491675,09

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

braak

1

0

50

50

Boring:

B17

Boring:

B18

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258248,36

X:

258252,67

Y:

491646,08

Y:

491620,66

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

50

Ronald Blokhuis
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

braak

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

50

Ronald Blokhuis

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk roesthoudend, brokken
oer, Edelmanboor
Zand, zeer fijn, sterk siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor

5
200

0

Zand, matig fijn, sterk siltig,
matig humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor

50
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Boring:

B19

Boring:

B20

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258272,89

X:

258313,65

Y:

491632,79

Y:

491636,59

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

20

50

50

2
85

100

3
110

braak

Ronald Blokhuis
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
baksteenhoudend, donker
zwartbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

45

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, laagjes zand,
bruingrijs, Edelmanboor
Zand, matig fijn, sterk siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

95

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

150

4

180

200

200

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
beige, Edelmanboor

Boring:

B21

Boring:

B22

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258341,36

X:

258327,83

Y:

491648,63

Y:

491689,03

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

braak

Ronald Blokhuis
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
baksteenhoudend, donker
zwartbruin, Edelmanboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50

50
65
70

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes zand, bruin,
Edelmanboor
100

100
115
120

Boring:

B23

Boring:

B24

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258267,68

X:

258265,14

Y:

491700,12

Y:

491620,23

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

0

0

braak

0

Ronald Blokhuis
0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

50
60

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, donkergrijs,
Edelmanboor
100

100
110
115

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor
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Verkennend bodemonderzoek

Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland – Brookhuis Noord West

Bijlage 3: Analyseresultaten
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
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Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
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www.synlab.nl
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Jolijn Slot
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7570 AE OLDENZAAL

Uw projectnaam
Uw projectnummer
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: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
: 20210030
: 13432100, versienummer: 1.
: 77ZSQP16

Rotterdam, 06-04-2021

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20210030. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Orderdatum
29-03-2021
Startdatum
29-03-2021
Rapportagedatum 06-04-2021

20210030
- 1

13432100

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

B_MM1bg B_MM1bg B11 (0-40) B14 (0-50) B15 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50)
B_MM2bg B_MM2bg B04 (0-50) B05 (0-50) B06 (0-50) B08 (0-50)
B_MM3bg B_MM3bg B01 (30-50) B07 (0-30) B10 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50)
B_MM4og B_MM4og B01 (50-100) B02 (60-100) B03 (50-100) B07 (80-110) B09 (50-100)
B_MM5og B_MM5og B07 (110-150) B09 (150-200) B14 (150-175) B19 (120-170)

Analyse

Eenheid

Q

monster voorbehandeling
droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S
S

Ja
85.2
<1
geen

Ja
87.1
<1
geen

Ja
87.2
<1
geen

Ja
89.5
<1
geen

Ja
82.8
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

2.7

2.5

2.1

0.7

0.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

5.3

3.5

5.3

2.5

2.3

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.2
<1.5
6.5
0.06
21
<0.5
<3
25

20
<0.2
<1.5
9.3
0.06
24
<0.5
<3
24

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
13
<0.5
<3
<20

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
11
<0.5
<3
<20

<20
<0.2
<1.5
<5
<0.05
<10
<0.5
<3
<20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
0.05
antraceen
mg/kgds
S
0.02
fluoranteen
mg/kgds
S
0.12
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.07
chryseen
mg/kgds
S
0.06
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.05
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.06
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.06
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.547
(0.7 factor)

<0.01
0.04
0.02
0.16
0.13
0.11
0.08
0.09
0.07
0.07
0.777

<0.01
0.02
<0.01
0.05
0.03
0.02
0.02
0.03
0.02
0.02
0.224

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds

S
S
S
S
S
S

001

1)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1

<1
<1
<1
<1
<1
<1

1)

003

1)

004

<1
<1
<1
<1
<1
<1

1)

<1
<1
<1
<1
<1
<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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005

<1
<1
<1
<1
<1
<1
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20210030
- 1

13432100

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

B_MM1bg B_MM1bg B11 (0-40) B14 (0-50) B15 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50)
B_MM2bg B_MM2bg B04 (0-50) B05 (0-50) B06 (0-50) B08 (0-50)
B_MM3bg B_MM3bg B01 (30-50) B07 (0-30) B10 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50)
B_MM4og B_MM4og B01 (50-100) B02 (60-100) B03 (50-100) B07 (80-110) B09 (50-100)
B_MM5og B_MM5og B07 (110-150) B09 (150-200) B14 (150-175) B19 (120-170)

Analyse

Eenheid

Q

001

PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)

µg/kgds
µg/kgds

S
S

<1
4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S

<5
<5
<5
5
<20

1)

002
<1
4.9

<5
<5
<5
<5
<20

1)

003
<1
4.9

<5
<5
<5
<5
<20

1)

004
<1
4.9

1)

<5
<5
<5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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005
<1
4.9

<5
<5
<5
<5
<20
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Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

004

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

005

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Orderdatum
29-03-2021
Startdatum
29-03-2021
Rapportagedatum 06-04-2021

20210030
13432100

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

monster voorbehandeling

Grond (AS3000)

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN
16179
Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan
NEN-EN 15934
Conform AS3000
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform
AS3010-3
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001

Y8944344
Y8944288
Y8944339

26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021

26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021

ALC201
ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
002
002
002
002
003
003
003
003
003
004
004
004
004
004
005
005
005
005

Y8944298
Y8944338
Y8944323
Y8944313
Y8944346
Y8944332
Y8944343
Y8944315
Y8944342
Y8944333
Y8944335
Y8944297
Y8944305
Y8944330
Y8944290
Y8944336
Y8944345
Y8944378
Y8944318
Y8944301

26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021

26-03-2021
26-03-2021
25-03-2021
25-03-2021
26-03-2021
25-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
25-03-2021
25-03-2021
26-03-2021
25-03-2021
25-03-2021
25-03-2021
25-03-2021
26-03-2021
26-03-2021
25-03-2021
26-03-2021

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Orderdatum
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

B_MM1bgB_MM1bg B11 (0-40) B14 (0-50) B15 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
: 20210030
: 13443774, versienummer: 1.
: SMDZ5D14

Rotterdam, 21-04-2021

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20210030. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002

Grondwater
Grondwater

Bpb4-1-2 Bpb4-1-2 Bpb4 (180-280)
Bpb5-1-2 Bpb5-1-2 Bpb5 (185-285)
Eenheid

Q

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

160
<0.2
<2
2.0
<0.05
<2
<2
<3
<10

30
<0.2
<2
3.6
<0.05
<2
<2
<3
<10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen
styreen
naftaleen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
<0.30
<0.2
<0.8

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
<0.30
<0.2
<0.8

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.20

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.20

<0.1
<0.5
<0.2
<0.2
<0.2
<0.9
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2

<0.1
<0.5
<0.2
<0.2
<0.2
<0.9
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2

<10
15

<10
<10

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22

µg/l
µg/l

16-04-2021

Startdatum
19-04-2021
Rapportagedatum 21-04-2021

Analyse

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
Q
1,2-dichloorethaan
µg/l
Q
1,1-dichlooretheen
µg/l
Q
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
Q
som (cis,trans) 1,2µg/l
Q
dichloorethenen
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
Q
dichloormethaan
µg/l
Q
1,1-dichloorpropaan
µg/l
1,2-dichloorpropaan
µg/l
Q
1,3-dichloorpropaan
µg/l
Q
som dichloorpropanen
µg/l
tetrachlooretheen
µg/l
Q
tetrachloormethaan
µg/l
Q
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
Q
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
Q
trichlooretheen
µg/l
Q
chloroform
µg/l
Q
vinylchloride
µg/l
Q
tribroommethaan
µg/l
Q

001

Orderdatum

002

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002

Grondwater
Grondwater

Bpb4-1-2 Bpb4-1-2 Bpb4 (180-280)
Bpb5-1-2 Bpb5-1-2 Bpb5 (185-285)

Analyse

Eenheid

fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l

Q

Q

001
<10
<10
<50

Orderdatum

16-04-2021

Startdatum
19-04-2021
Rapportagedatum 21-04-2021

002
<10
<10
<50

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Orderdatum

16-04-2021

Startdatum
19-04-2021
Rapportagedatum 21-04-2021

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater

cadmium

Grondwater

kobalt

Grondwater

koper

Grondwater

kwik

Grondwater

lood

Grondwater

molybdeen

Grondwater

nikkel

Grondwater

zink

Grondwater

benzeen

Grondwater

tolueen

Grondwater

ethylbenzeen

Grondwater

o-xyleen

Grondwater

p- en m-xyleen

Grondwater

xylenen

Grondwater

styreen

Grondwater

naftaleen

Grondwater

1,1-dichloorethaan

Grondwater

1,2-dichloorethaan

Grondwater

1,1-dichlooretheen

Grondwater

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater

som (cis,trans) 1,2dichloorethenen
trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater

Conform NEN-EN-ISO 17294-2
Idem
Idem
Idem
Conform NEN-EN-ISO 17852
Conform NEN-EN-ISO 17294-2
Idem
Idem
Idem
conform ISO 11423-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
conform NEN-EN-ISO 10301
Idem
Idem
Idem
Idem

dichloormethaan

Grondwater

1,1-dichloorpropaan

Grondwater

1,2-dichloorpropaan

Grondwater

1,3-dichloorpropaan

Grondwater

som dichloorpropanen

Grondwater

tetrachlooretheen

Grondwater

tetrachloormethaan

Grondwater

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater

trichlooretheen

Grondwater

chloroform

Grondwater

vinylchloride

Grondwater

tribroommethaan

Grondwater

totaal olie C10 - C40

Grondwater

Idem
Idem
Eigen methode (headspace GCMS)
conform NEN-EN-ISO 10301
Idem
Conform AS3130-1
conform NEN-EN-ISO 10301
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Eigen methode, hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID

Grondwater

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
002
002

G6944923
G6944936
B1946374
B1946368
G6944928

16-04-2021
16-04-2021
16-04-2021
16-04-2021
16-04-2021

16-04-2021
16-04-2021
16-04-2021
16-04-2021
16-04-2021

ALC236
ALC236
ALC204
ALC204
ALC236

Paraaf :
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028

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

GEOFOXX Oldenzaal BV

Blad 5 van 6

Analyserapport
Jolijn Slot
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
20210030
13443774
1
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

002

G6944922

16-04-2021

16-04-2021

ALC236
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

Bpb4-1-2Bpb4-1-2 Bpb4 (180-280)

Orderdatum

16-04-2021

Startdatum
19-04-2021
Rapportagedatum 21-04-2021

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
: 20210030
: 13441279, versienummer: 1.
: 4DIVK7PV

Rotterdam, 19-04-2021

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20210030. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SGS ontvangen zijn. De door u aangegeven
omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn
overgenomen in dit analyserapport. SGS is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de
opdrachtgever.
Het onderzoek is uitgevoerd door SGS Environmental Analytics B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SGS laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact
opnemen met de afdeling Customer Support.
Per 23 maart 2021 is SYNLAB Analytics & Services B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SGS
Environmental Analytics B.V. Alle erkenningen van SYNLAB Analytics & Services B.V blijven van kracht en
zijn/worden omgezet naar SGS Environmental Analytics B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
SGS Environmental Analytics B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM EN ISO/IEC 17025:2017 ONDER NR. L 028
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Projectnummer
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdacht

B_asbest B_asbest B-mm1 (10-30)

Analyse

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster
kg
in behandeling genomen
kg
gewicht
Mengmonster samengesteld
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
gemeten hechtgebondenmg/kgds
asbestconcentratie
gemeten nietmg/kgds
hechtgebondenasbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
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Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

13-04-2021
13-04-2021
19-04-2021

001

10.51
10.51
nee
7461

1)

85.7

Q

<2

Q

<2

Q

<2

Q

<2

Q

<2

Q

<2

Q

<2

Q

<2

Q

<2

Q
Q

1.4
<2

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Voetnoten
1

Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Asbestverdacht

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht

Conform NEN 5898
Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001

E1883484

30-03-2021

30-03-2021

ALC291

13-04-2021
13-04-2021
19-04-2021
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Kiwa KOAC B.V.
Leonard Springerlaan 5
9727 KB Groningen

Geofoxx
t.a.v. de heer C. Waaijer
Postbus 221
7570AE OLDENZAAL

Datum
Referentie
Projectnummer
Opdracht

T 088 562 26 72
E info@kiwa-koac.com
www.kiwa-koac.com

:
:
:
:

13 april 2021
lg21.0437/labg/avl
210114701
G21.0437

Beproevingscertificaat

Opdrachtgever
Ontvangstdatum
Begin onderzoek
Einde onderzoek
Projectleider
Aantal bladen
Aantal bijlagen

:
:
:
:
:
:
:

Geofoxx
9 april 2021
9 april 2021
12 april 2021
de heer J.H. Buurman
2
2

Volgens opgave opdrachtgever
Werk
Opdrachtnummer
Factuur aan
Codering monster(s)
Soort materiaal

:
:
:
:
:

onderzoeken Dinkelland
20210030
Geofoxx, administratie@geofoxx.nl
1 t/m 3
asfaltcilinders

In geval van versienummer '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. De in deze rapportage vermelde onderzoeken
zijn uitgevoerd door Kiwa KOAC, tenzij anders vermeld. De in deze rapportage vermelde resultaten zijn alleen van
toepassing op de onderzochte monsters, tenzij anders vermeld. De codering van de monsters is opgegeven door de
opdrachtgever tenzij anders vermeld. Nadere informatie over de uitvoering van de beproeving, meetonzekerheid en
rapportage is op aanvraag beschikbaar. Zonder schriftelijke toestemming van Kiwa KOAC mag het rapport of certificaat
niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Handelsregister Apeldoorn 08116066 • BTW NL8120.05.788.B.01

1

Monsterneming

De monsterneming is niet door Kiwa KOAC Laboratorium uitgevoerd. Het onderzochte materiaal en/of proefstukken zijn ten behoeve van het onderzoek aangeleverd. Kiwa KOAC Laboratorium kan derhalve geen gegevens over de monsterneming en vervaardiging/bewaring van de
proefstukken rapporteren tot het moment van ontvangst en geen uitspraak doen ten aanzien
van de representativiteit van het onderzochte materiaal in relatie tot de partij of het werk waaruit
ze zijn genomen.

2

Gehanteerde onderzoeksmethode(n) of norm(en)

Bij de uitvoering van het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende norm(en) of proefomschrijving(en):
K-IP-49a conform RAW 2015 proef 77.1 en 77.2

Bepalen van de constructieopbouw en
de laagdikte en het aantonen van PAK
met PAKdetector (PAK-detectorproef)

Indien er bij de uitvoering van het onderzoek afwijkingen van de norm hebben plaatsgevonden,
dan zijn deze in het rapport vermeld. Deze afwijkingen kunnen invloed hebben op de herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en/of betrouwbaarheid van de resultaten.
Kiwa KOAC Laboratorium Groningen is door de RvA geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025
onder L007 voor de met (Q) gemerkte verrichtingen.

3

Resultaten van het onderzoek

In bijlage 1 worden de resultaten van het onderzoek samengevat.
In bijlage 2 zijn de foto’s toegevoegd.

Voor akkoord:
Kiwa KOAC B.V.

J.H. (Hans) Buurman
Unitmanager Keuringen
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bijlage 1: Resultaten

monster

Soort
verharding

Laagdikte
cumulatief
mm

Laagdikte
individueel
mm

Fluorescerend
gebied
mm

(Q) K-IP-49a conform RAW 2015 proef 77.1 en 77.2
Bepalen van de constructieopbouw en
de laagdikte en het aantonen van PAK met PAKdetector (PAK-detectorproef)
1
STAB 0/16
52
52
STAB 0/16
93
41
2
STAB 0/16
47
47
3
STAB 0/22
48
48

lg21.0437 bijlage 1
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geen
geen
geen

Toelichting bij tabel bepaling constructieopbouw, laagdikte en aantonen van PAK
In bovenstaande tabel moet met de volgende punten rekening worden gehouden:
De “laagdikte cumulatief” en het “fluorescerend gebied” worden aangegeven in millimeters gemeten vanaf de bovenzijde van de kernen/verharding;
Als in de kolom “fluorescerend gebied” als resultaat “geen” wordt vermeld, betekent
dit, dat het asfalt vrijwel altijd nader onderzocht moet worden op de aanwezigheid van
PAK. Zonder nader onderzoek zal het asfalt door de asfaltcentrale als teerhoudend
worden beschouwd, tenzij aan de voorwaarden bij het volgende gedachtestreepje
wordt voldaan. Als in de kolom “fluorescerend gebied” een bereik “xx-yy” vermeld is in
dit bereik fluorescentie waargenomen en is met een grote mate van zekerheid teer in
het asfalt verwerkt. Er moet vanuit worden gegaan, dat dit asfalt teerhoudend is en dat
het PAK10-gehalte 250 mg/kg of hoger is. Nader onderzoek aan het teerhoudende asfalt binnen dit fluorescerende gebied is niet zinvol. Buiten dat gebied is op de niet fluorescerende delen nader onderzoek noodzakelijk, waarbij een veiligheidsmarge van 20
mm vanaf de fluorescerende zone gehanteerd wordt;
Alleen wanneer met de PAK-detector geen fluorescerende lagen in de constructie zijn
waargenomen en de asfaltconstructie van na 1994 is of als geen fluorescentie is
waargenomen en de totale hoeveelheid asfalt uit het werk is niet meer dan 25 ton,
mag nader onderzoek achterwege blijven. Dit asfalt kan door de asfaltcentrale als
teervrij geaccepteerd worden.
Als met behulp van documenten kan worden aangetoond dat geen teerhoudende producten in de asfaltconstructie zijn verwerkt, kan zelfs geheel van onderzoek worden
afgezien, In dat geval is zelfs het onderzoek met PAK-detector niet nodig.
Indien vermeld, wordt in de kolom ‘mengsel’ m.b.v. een letter aangegeven of de
gelijksoortige mengsels in de kolom ‘soort verharding’ visueel gelijk zijn (met name de
steenslag is visueel gelijk).
Meer informatie over PAK onderzoek in asfalt en een verklaring van de gebruikte afkortingen is te vinden in ‘Technisch infoblad Teerhoudendheid asfalt’. Dit document
kunt u downloaden op onze website www.kiwa-koac.com onder 'Appendices Kiwa
KOAC (PDF)' (rechts op de home pagina).
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bijlage 2 : Foto’s
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Verkennend bodemonderzoek

Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland – Brookhuis Noord West

Bijlage 4: Toetsingscriteria en -tabellen

projectnummer

datum

20210030/RREK

december ’21

Bijlagen

Verkennend bodemonderzoek

Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland – Brookhuis Noord West

Inleiding
De mate van verontreiniging van grond en grondwater wordt vastgesteld door de
gehalten/concentraties aan verontreinigende stoffen in de monsters van grond en
grondwater te toetsen aan de norm die is vastgesteld door het ministerie van VROM. Dit
betreft de circulaire "Bodemsanering 2013" (Staatscourant 2013 nr 16675)., die een
onderdeel vormt van de Wet bodembescherming (Wbb). In de Circulaire wordt verwezen
naar het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit (RBK) ten aanzien van de
Achtergrondwaarden voor grond.
Toelichting toetsingswaarden
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen
zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn
belast door lokale verontreinigingbronnen. De streefwaarden voor grondwater zijn gebaseerd
op de bescherming van de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van
Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. De achtergrondwaarden en streefwaarden
betreffen het concentratieniveau waarop of waaronder grond en/of grondwater als niet
verontreinigd wordt beschouwd.
De interventiewaarde is het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en
grondwater waarboven een ernstige vermindering optreedt van de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Boven deze waarde is er mogelijk sprake van
een geval van ernstige bodemverontreiniging (> 25 m³ grond of > 100 m³ grondwater
verontreinigd boven de interventiewaarde).
Bij de toetsing wordt een uitspraak gedaan op parameterniveau en op monsterniveau. Als
gevolg van de toetsregels in artikel 4.2.2. van de Regeling bodemkwaliteit kan de conclusie
op monsterniveau afwijken van de conclusie op parameterniveau. Artikel 4.2.2. beschrijft
wanneer de achtergrondwaarde wordt overschreden.
Bodemindex
Bij de getoetste waarde is een bodemindex opgenomen. De bodemindex is een
gestandaardiseerde maat voor de mate van overschrijding van een bepaalde toetsingswaarde
en wordt berekend volgens onderstaande formule:
𝐵𝑜𝑑𝑒𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =

(𝐺𝑆𝑆𝐷 − 𝐴𝑊)
(𝐼 − 𝐴𝑊)

Daarbij geldt het volgende:
AW:
Achtergrondwaarde
I:
Interventiewaarde
GSSD:
Gestandaardiseerde waarde omgerekend naar standaard bodem
Index< 0:
Index> 0:
Index> 0,5:
Index> 1

De achtergrondwaarde wordt niet overschreden;
De achtergrondwaarde wordt overschreden;
De waarde waarbij nader bodemonderzoek in het kader van de Wet
bodembescherming noodzakelijk is wordt overschreden;
De interventiewaarde wordt overschreden.

De toetsingswaarden voor grond zijn bodemtype-afhankelijk en gebaseerd op een
standaardbodem met een lutum percentage van 25% en een organisch stof percentage van
10%. Bij de beoordeling van de kwaliteit van de bodem worden de gemeten gehalten
middels een bodemtypecorrectie met BoToVa gevalideerde software omgerekend naar
standaardbodem.

projectnummer

datum

20210030/RREK

december ’21

Bijlagen

Verkennend bodemonderzoek

Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland – Brookhuis Noord West

Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium
tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het
gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde
bariumgehalten ten opzichte van de natuurlijke achtergrondwaarde als gevolg van een
antropogene bron, kan dit gehalte worden beoordeeld op basis van de voormalige
interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg d.s. (standaardbodem). Analyses op barium
dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de resultaten hoeven niet meer getoetst te
worden, tenzij een duidelijke antropogene bron aanwezig is.
Indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging
Voor een aantal stoffen zijn nog geen achtergrond-, streef- en interventiewaarden opgesteld,
omdat nog geen meet- en analysevoorschriften zijn vastgesteld of omdat nog onvoldoende
ecotoxicologische gegevens beschikbaar zijn om betrouwbare waarden vast te stellen. De
wel beschikbare indicatieve niveaus hebben een grotere mate van onzekerheid en mogen dan
ook niet op dezelfde wijze worden gehanteerd om uitspraken te doen over gevallen van al
dan niet ernstige bodemverontreiniging. In bepaalde gevallen kan het bijvoorbeeld nodig zijn
aanvullend onderzoek te doen naar de risico's van de betreffende stof.
Niet genormeerde stoffen
Stoffen waarvoor geen normen zijn opgesteld worden aangeduid als ‘niet-genormeerde
stoffen’. Ook bij deze stoffen kan sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging
en/of saneringsurgentie. De circulaire geeft een richtlijn die bij het aantreffen van nietgenormeerde stoffen kan worden gevolgd.
Beleid voor hergebruik grond
Om de hergebruiksmogelijkheden van grond te kunnen bepalen is een onderzoek conform het
Besluit Bodemkwaliteit noodzakelijk. Bij een dergelijk onderzoek wordt de vrijkomende grond,
op basis van de gemeten gehalten, ingedeeld in ‘klassen’ (klasse ‘altijd toepasbaar’, klasse
‘wonen’, klasse ‘industrie’ of klasse ‘niet toepasbaar’).
In onderstaande figuur is deze klasseverdeling schematisch weergegeven. Tevens blijkt
hieruit dat hier het Besluit Bodemkwaliteit en de Circulaire Bodemsanering samenkomen.
Max.
waarde
klasse
wonen

Achtergrondwaarde

Klasse wonen
Altijd
toepasbaar

Max. waarde
klasse
industrie

Klasse
industrie

Niet toepasbaar

Generiek
Nooit
toepasbaar

gebiedsspecifiek

Ruimte voor lokale maximale waarden

Achtergrondwaarde

Interventiewaarde
(droge) bodem
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Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 06-04-2021 - 09:56)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

20210030
Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
B_MM1bg
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid SR

monster voorbehandeling
droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

Ja
85.2 85.2
<1
Geen
2.7 2.7

BC

BI

-

20210030
Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
B_MM2bg
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde
SR

BT

BC

Ja
87.1 87.1
<1
Geen
2.5 2.5

BI

-

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 5.3

5.3

3.5

3.5

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik°
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

38.4
-0.223 <=AW-0.03
2.71 <=AW-0.07
11.8 <=AW-0.19
0.0814<=AW0.00
30.8 <=AW-0.04
0.35 <=AW-0.01
4.8
<=AW-0.46
50
<=AW-0.16

20
<0.2
<1.5
9.3
0.06
24
<0.5
<3
24

65.3
-0.23 <=AW-0.03
3.17 <=AW-0.07
18
<=AW-0.15
0.0838<=AW0.00
36.4 <=AW-0.03
0.35 <=AW-0.01
5.44 <=AW-0.45
52.3 <=AW-0.15

<20
<0.2
<1.5
6.5
0.06
21
<0.5
<3
25

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
fenantreen
mg/kg 0.05 0.05
antraceen
mg/kg 0.02 0.02
fluoranteen
mg/kg 0.12 0.12
benzo(a)antraceen
mg/kg 0.07 0.07
chryseen
mg/kg 0.06 0.06
benzo(k)fluoranteen
mg/kg 0.05 0.05
benzo(a)pyreen
mg/kg 0.06 0.06
benzo(ghi)peryleen
mg/kg 0.05 0.05
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg 0.06 0.06
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
mg/kg 0.5470.547 <=AW-0.02
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<5 13
<5 13
<5 13
5 18.5
<20 51.9

Monstercode
13432100-001
13432100-002

2.59
2.59
2.59
2.59
2.59
2.59
2.59
18.1

<=AW

-

----<=AW-0.03

<0.010.007
0.04 0.04
0.02 0.02
0.16 0.16
0.13 0.13
0.11 0.11
0.08 0.08
0.09 0.09
0.07 0.07
0.07 0.07

-

0.7770.777 <=AW-0.02
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
19.6

<5
<5
<5
<5
<20

14
14
14
14
56

<=AW

-

----<=AW-0.03

Monsteromschrijving
B_MM1bg B_MM1bg B11 (0-40) B14 (0-50) B15 (0-50) B17 (0-50) B18 (0-50)
B_MM2bg B_MM2bg B04 (0-50) B05 (0-50) B06 (0-50) B08 (0-50)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 06-04-2021 - 09:56)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

20210030
Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
B_MM3bg
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid SR

monster voorbehandeling
droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

Ja
87.2 87.2
<1
Geen
2.1 2.1

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 5.3

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik°
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

BC

BI

-

SR

BT

Ja
89.5 89.5
<1
Geen
0.7 0.7

5.3

2.5

<20 38.4
-<0.2 0.228 <=AW-0.03
<1.5 2.71 <=AW-0.07
<5 6.48 <=AW-0.22
<0.050.0477<=AW0.00
13 19.3 <=AW-0.06
<0.5 0.35 <=AW-0.01
<3 4.8
<=AW-0.46
<20 28.4 <=AW-0.19

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007
fenantreen
mg/kg 0.02 0.02
antraceen
mg/kg <0.010.007
fluoranteen
mg/kg 0.05 0.05
benzo(a)antraceen
mg/kg 0.03 0.03
chryseen
mg/kg 0.02 0.02
benzo(k)fluoranteen
mg/kg 0.02 0.02
benzo(a)pyreen
mg/kg 0.03 0.03
benzo(ghi)peryleen
mg/kg 0.02 0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg 0.02 0.02
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
mg/kg 0.2240.224 <=AW-0.03
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
23.3

<=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<5
<5
<5
<5
<20

16.7
16.7
16.7
16.7
66.7

----<=AW-0.03

Monstercode
13432100-003
13432100-004

20210030
Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
B_MM4og
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

-

BC

BI

-

2.5

<20 51.1
-<0.2 0.239 <=AW-0.03
<1.5 3.5
<=AW-0.07
<5 7.12 <=AW-0.22
<0.050.0499<=AW0.00
11 17.2 <=AW-0.07
<0.5 0.35 <=AW-0.01
<3 5.88 <=AW-0.45
<20 32.4 <=AW-0.19
<0.010.007
<0.010.007
<0.010.007
<0.010.007
<0.010.007
<0.010.007
<0.010.007
<0.010.007
<0.010.007
<0.010.007
0.07 0.07

<=AW-0.04

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
24.5

<=AW

<5
<5
<5
<5
<20

17.5
17.5
17.5
17.5
70

----<=AW-0.02

-

Monsteromschrijving
B_MM3bg B_MM3bg B01 (30-50) B07 (0-30) B10 (0-50) B13 (0-50) B16 (0-50)
B_MM4og B_MM4og B01 (50-100) B02 (60-100) B03 (50-100) B07 (80-110) B09 (50-100)

Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 06-04-2021 - 09:56)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

20210030
Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
B_MM5og
Grond (AS3000)
Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse

Eenheid SR

monster voorbehandeling
droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)

%
g
%

BT

Ja
82.8 82.8
<1
Geen
0.7 0.7

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)

% vd DS 2.3

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik°
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

BC

BI

-

2.3

<20 52.3
<0.2 0.24
<1.5 3.57
<5 7.17
<0.050.05
<10 11
<0.5 0.35
<3 5.98
<20 32.7

-<=AW-0.03
<=AW-0.07
<=AW-0.22
<=AW0.00
<=AW-0.08
<=AW-0.01
<=AW-0.45
<=AW-0.18

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kg <0.010.007 fenantreen
mg/kg <0.010.007 antraceen
mg/kg <0.010.007 fluoranteen
mg/kg <0.010.007 benzo(a)antraceen
mg/kg <0.010.007 chryseen
mg/kg <0.010.007 benzo(k)fluoranteen
mg/kg <0.010.007 benzo(a)pyreen
mg/kg <0.010.007 benzo(ghi)peryleen
mg/kg <0.010.007 indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg <0.010.007 pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor)mg/kg 0.07 0.07 <=AW-0.04
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)

ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg
ug/kg

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
24.5 <=AW

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<5
<5
<5
<5
<20

17.5 -17.5 -17.5 -17.5 -70 <=AW-0.02

Monstercode
13432100-005

-

Monsteromschrijving
B_MM5og B_MM5og B07 (110-150) B09 (150-200) B14 (150-175) B19 (120-170)

Verklaring kolommen
SR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
BI
SYNLAB berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
+
De normen voor barium zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de
natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem).
°
Er staan twee interventie waardes beschreven voor kwik in grond in de circulaire bodemsanering (per 1 juli 2013); 4
mg/kg d.s. voor organisch kwik en 36 mg/kg d.s. voor anorganisch kwik. Het analyse resultaat is het gehalte aan kwik.
Er kan daarin geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de twee soorten. Voor deze toetsing wordt de eis van
36 mg/kg d.s. gehanteerd.
<=AW
Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
WO
Wonen
IN
Industrie
,zp
Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
somIW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor)
^
Enkele parameters ontbreken in de som
>IND
Groter dan industrie
Kleur informatie
Rood
> Interventiewaarde
Roze
> Industrie
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw >= Achtergrond waarde

Normenblad
Toetskeuze: T.12: Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Analyse

Eenheid AW Wo Ind

METALEN
cadmium
kobalt
koper
kwik°
lood
molybdeen
nikkel
zink

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.6
15
40
0.15
50
1.5
35
140

1.2
35
54
0.83
210
88
39
200

4.3
190
190
4.8
530
190
100
720

I

13
190
190
36
530
190
100
720

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
mg/kg
1.5 6.8 40 40
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7 factor)
ug/kg
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

mg/kg

20

40 500 1000

190 190 500 5000

*
Indicatief niveau voor ernstige verontreiniging
Legenda normenblad
AW
= Achtergrondwaarden
WO
= Maximale waarden bodemfunctieklasse wonen
IND
= Maximale waarden bodemfunctieklasse industrie
I
= Interventiewaarden
Normen en definities http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/downloads

Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb
(Toetsversie 2.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 30-04-2021 - 12:35)

Projectcode
Projectnaam
Monsteromschrijving
Monstersoort
Monster conclusie

20210030
20210030
Planontwikkeling perc. Gem. DinkellandPlanontwikkeling perc. Gem. Dinkelland
Bpb4-1-2
Bpb5-1-2
Grondwater
Grondwater
Overschrijding Streefwaarde
Overschrijding Streefwaarde

Analyse

Eenheid SR

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

160 160 >S 0.19
<0.2 0.14 <=S
<2 1.4 <=S
2 <=S
2.0
<0.05 0.035 <=S
<2 1.4 <=S
<2 1.4 <=S
<3 2.1 <=S
7 <=S
<10
-

30 30 <=S
<0.2 0.14 <=S
<2 1.4 <=S
3.6 3.6 <=S
<0.05 0.035 <=S
<2 1.4 <=S
<2 1.4 <=S
<3 2.1 <=S
7 <=S
<10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen
styreen
naftaleen

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

<0.2 0.14
<0.2 0.14
<0.2 0.14
<0.1 0.07
<0.2 0.14
<0.30 0.21
<0.2 0.14
<0.8 0.56

<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
>S 0.01

<0.2 0.14
<0.2 0.14
<0.2 0.14
<0.1 0.07
<0.2 0.14
<0.30 0.21
<0.2 0.14
<0.8 0.56

<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
>S 0.01

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
ug/l
<0.1 0.07
1,2-dichloorethaan
ug/l
<0.1 0.07
1,1-dichlooretheen
ug/l
<0.1 0.07
cis-1,2-dichlooretheen
ug/l
<0.1 0.07
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen ug/l
<0.20 0.14
trans-1,2-dichlooretheen
ug/l
<0.1 0.07
dichloormethaan
ug/l
<0.5 0.35
1,1-dichloorpropaan
ug/l
<0.2 0.14
1,2-dichloorpropaan
ug/l
<0.2 0.14
1,3-dichloorpropaan
ug/l
<0.2 0.14
som dichloorpropanen
ug/l
<0.9 0.42
tetrachlooretheen
ug/l
<0.1 0.07
tetrachloormethaan
ug/l
<0.1 0.07
1,1,1-trichloorethaan
ug/l
<0.1 0.07
1,1,2-trichloorethaan
ug/l
<0.1 0.07
trichlooretheen
ug/l
<0.1 0.07
chloroform
ug/l
<0.1 0.07
vinylchloride
ug/l
<0.2 0.14
tribroommethaan
ug/l
<0.2 0.14

<=S
<=S
<=S
-- 0.01
>S 0.00
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
---

<0.1 0.07
<0.1 0.07
<0.1 0.07
<0.1 0.07
<0.20 0.14
<0.1 0.07
<0.5 0.35
<0.2 0.14
<0.2 0.14
<0.2 0.14
<0.9 0.42
<0.1 0.07
<0.1 0.07
<0.1 0.07
<0.1 0.07
<0.1 0.07
<0.1 0.07
<0.2 0.14
<0.2 0.14

<=S
<=S
<=S
-- 0.01
>S 0.00
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
<=S
---

MINERALE OLIE
fractie C10-C12
fractie C12-C22
fractie C22-C30
fractie C30-C40
totaal olie C10 - C40

----<=S

<10
<10
<10
<10
<50

ug/l
ug/l
ug/l
ug/l
ug/l

<10
15
<10
<10
<50

BT

7
15
7
7
35

BC BI

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS
13443774-001
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)
som dichlooretheen-isomeren
13443774-002
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)
som dichlooretheen-isomeren

Monstercode
13443774-001

Monsteromschrijving
Bpb4-1-2 Bpb4-1-2 Bpb4 (180-280)

-

SR

EenheidBT

BT

7
7
7
7
35

BC

0.77 ^-ug/l
DIMSLS 0.008
0.14 <=S
ug/l
0.77 ^-ug/l
DIMSLS 0.008
0.14 <=S
ug/l

BC BI

----<=S

-

-

13443774-002

Bpb5-1-2 Bpb5-1-2 Bpb5 (185-285)

Verklaring kolommen
SR
Resultaat op het analyserapport
BT
Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing
gebruikte waarden.
BC
Toetsoordeel
BI
SGS berekende BodemIndex waarde: =(BT - (S of AW) ) / (I - (S of AW) )
Verklaring toetsingsoordelen
Geen toetsoordeel mogelijk
-Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing
--Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing
#
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde
<=S Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde
>S
Groter dan de streefwaarde
>I
Groter dan interventiewaarde
>(ind)I INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden
^
Enkele parameters ontbreken in de som
Kleur informatie
Rood > Interventiewaarde
Oranje >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1)
Blauw > streefwaarde

Verkennend bodemonderzoek

Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland – Brookhuis Noord West

Bijlage 5: Toelichting bodemonderzoek en asbest

projectnummer

datum

20210030/RREK

december ’21

Bijlagen

Verkennend bodemonderzoek

Planontwikkeling percelen gemeente Dinkelland – Brookhuis Noord West

Algemeen
In deze bijlage zijn de technische handelingen die worden verricht bij milieukundig bodemonderzoek in het algemeen, beschreven en toegelicht. De veldwerkzaamheden worden
uitgevoerd conform een intern kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO-9001 en de VCA**
normen (VeiligheidsChecklistAannemers). De van toepassing zijnde protocollen staan in dit
rapport beschreven.
Boorwerkzaamheden en bemonstering
Grond
Meestal worden boringen handmatig verricht met een zogenaamde edelmanboor. In andere
gevallen wordt gebruik gemaakt van een guts, een zuigerboor of een pulsboor. In beton- of
asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de onderliggende bodem
te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden
uitgevoerd met een puinboor, een slagguts, een ramguts of een mechanische boorstelling.
Grondwater
In een boorgat kan een peilbuis worden geplaatst om grondwatermonsters te nemen.
Peilbuizen zijn kunststof buizen die over een lengte van (meestal) één meter zijn
geperforeerd. Het geperforeerde gedeelte (filter) wordt voorzien van een filterkous om
inspoeling van fijn bodemmateriaal te voorkomen.
Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis afgepompt,
direct na plaatsing en voorafgaand aan de monstername. Monstername vindt plaats na
minimaal een week standtijd. Voor het afpompen en bemonsteren van het grondwater wordt
gebruik gemaakt van een slangenpomp. Per peilbuis wordt het grondwater met een schoon
stuk (siliconen)slang bemonsterd om contaminatie uit te sluiten. De grondwatermonsters
worden gekoeld bewaard in luchtdicht afgesloten glazen flessen met kunststof schroefdop.
Zintuiglijk onderzoek
In het veld worden grond en grondwater zintuiglijk onderzocht. Het zintuiglijk onderzoek is te
splitsen in:
 lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd.
 onderzoek naar verontreiniging, waarbij zintuiglijk waarneembare afwijkingen in of
aan het bodemmateriaal worden beschreven.
De benaming van de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden is afwijkend van de
benaming in Protocol 2001. De gehanteerde gradaties komen overeen.
Gradaties

Hoeveelheid (protocol 2001)

< 5%
5% - 15%
15%- 50%
50% - 80%
> 80%
-:
niet benoemd

weinig
veel
zeer veel
-

Hoeveelheid (volgens codering
NEN5104 en NEN5706)
zwak
matig
sterk
uiterst
volledig

De hoeveelheden zwak, matig en sterk komen overeen met de gradaties en hoeveelheden
zoals benoemd in Protocol 2001. De grens van 80% tussen uiterst en volledig is gebaseerd
op de definitie van een bouwstof uit het Besluit bodemkwaliteit.
De hoeveelheden volgens NEN5104 en NEN5706 zijn voor bodemvreemde bestanddelen niet
gedefinieerd. Om deze coderingen te kunnen duiden is aansluiting gemaakt bij Protocol
2001.
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Bij olieproducten wordt gebruik gemaakt van de 'oliepan-methode'. Daarbij wordt de grond
verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een
teken dat er olieachtige stoffen in de grond aanwezig kunnen zijn.
Eventueel worden PID-metingen uitgevoerd (alleen als specifiek in rapport vermeld). Met
behulp van de PID-meter kan de hoeveelheid ioniseerbare vluchtige bestanddelen in de
opgeboorde grond worden bepaald.
Mede op basis van de resultaten van het zintuiglijk onderzoek wordt beslist welke monsters
op welke chemische stoffen worden geanalyseerd.
Stromingsrichting grondwater en doorlaatbaarheid van de bodem
Via een waterpassing kan de lokale stromingsrichting van het grondwater worden bepaald.
Met de gegevens van een waterpassing kan een inschatting worden gemaakt van het
verspreidingspatroon van een verontreiniging in het grondwater.
Bij een waterpassing wordt het grondwaterpeil in meerdere peilbuizen bepaald ten opzichte
van een vast punt op het terrein. Hieruit volgt of er sprake is van een eenduidige
grondwaterstromingsrichting en hoe sterk deze stroming is.
Via een zogenaamde doorlaatbaarheidstest kan de waterdoorlaatbaarheid van de grond onder
de grondwaterspiegel worden vastgesteld. Bepaald wordt hoe snel een boorgat weer wordt
gevuld met toestromend grondwater, nadat het gat is leeggepompt. Het resultaat van de
test geeft, samen met de algemene geohydrologische informatie over de onderzoekslocatie
een indicatie van de hoeveelheid grondwater dat zal toestromen bij ontgraving van een
verontreiniging of bij een grondwatersanering.
Chemisch onderzoek
Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen
geen afwijkingen worden aangetroffen mogen mengmonsters worden samengesteld. Voor
chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster
een verontreiniging wordt aangetroffen waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd.
Indien een dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters
waaruit dat mengmonster was samengesteld geanalyseerd op de betreffende stof. Op die
manier wordt vastgesteld hoe de verontreiniging is verdeeld over de monsters.
Indien er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en
minimaal één grondwatermonster geanalyseerd op een breed pakket aan stoffen. Deze
stoffen zijn opgenomen in de zogeheten standaardpakketten voor grond en grondwater.
Indien er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende
stoffen het gaat, worden de betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het
algemeen worden monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn
beoordeeld, niet gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene
afwijkende laag wordt aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag.
Grondwatermonsters worden in principe nooit gemengd.
Het laboratoriumonderzoek zal worden uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitswaarborg
door een onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium. Op de
certificaten is te zien door welk laboratorium de analyses in dit onderzoek zijn verricht.
Afkortingen en begrippen
m-gws: meter beneden de grondwaterspiegel;
m-mv: meter beneden maaiveld.
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Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn
opgebouwd uit fijne vezels (in tegenstelling tot wat veel mensen denken is asbest geen
chemisch product). Het asbest wordt als delfstof in mijnen (dagbouw) gewonnen; de lagen
asbest zijn ingesloten in gesteente. De landen waar asbest gewonnen wordt, zijn onder meer
Rusland, Canada en Zuid-Afrika. Asbest komt in Nederland niet van nature voor maar is
ingevoerd vanuit het buitenland. Ruwe asbest is in het verleden ingevoerd en aan een grote
verscheidenheid van producten toegevoegd. De in Nederland ingevoerde en toegepaste
asbestsoorten zijn:
chrysotiel (wit asbest, 84% van de productie);
amosiet (bruin asbest, 4% van de productie);
crocidoliet (blauw asbest, 12% van de productie).
De overige asbestsoorten komen slechts sporadisch voor. De kleuren waarmee de
asbestsoorten aangeduid worden, zijn overigens alleen microscopisch waarneembaar.
Asbest is vanwege zijn eigenschappen in het verleden veelvuldig toegepast als toevoeging in
diverse producten. Het materiaal zal in Nederland niet in pure vorm worden aangetroffen,
maar is in percentages (tot maximaal 80 à 90 procent) gemengd met andere producten.
De meest voorkomende toepassing is de toevoeging aan bouwmaterialen zoals
cementplaten. De bekende asbestcementen golfplaten bestaan voor circa 80% uit cement en
circa 20% uit asbest.
Toepassingsgebieden asbest
Asbest is in zo’n 3.000 verschillende producten toegepast. Veelgebruikte toepassingen zijn:
Asbestcement: golfplaten, riolering, wand- en plafondplaten, borstweringsplaten,
boeiboorden, bloembakken enz.. De bedrijven in Nederland die veel van deze
producten hebben geproduceerd zijn Asbestona in Harderwijk en Eternit in Goor;
Brandwerende textiel: brandwerende kleding, handschoenen, branddekens,
lasgordijnen, theatergordijnen;
Brandwerend plaatmateriaal: brandwerend materiaal in bijvoorbeeld brandkasten, als
schimmelwerende onderlaag voor vinylvloerbedekking, onderlaag van behang;
Spuitasbest (asbest vermengd met bindmiddel; wolachtig uiterlijk): gespoten tegen
dragende constructiebalken van gebouwen (brandwering);
Vulstof: in kitten (bijvoorbeeld de kassen in het Westland, maar ook bij metalen
raamkozijnen van gebouwen), vloer- en wandafwerkmiddelen;
Asbesthoudend kunststof: remvoering, remblokken, koppelingsplaten;
Koord: : afdichtingkoord in kachels.
Hechtgebondenheid asbest
Het risico van asbest wordt bepaald door de losse respirabele vezels. De vezels zijn
gebonden in materialen. Afhankelijk van de hardheid c.q. hechtgebondenheid van het
materiaal komen snel of minder snel asbestvezels vrij. Er worden twee typen materialen
onderscheiden namelijk: “hechtgebonden” en “niet-hechtgebonden” materialen.
Wanneer het asbest bijvoorbeeld met cement is vermengd (hard materiaal), spreekt men over
hechtgebonden asbest. De vezels zitten stevig gebonden in het cement en komen hieruit
alleen vrij bij bewerking van het materiaal. Hechtgebonden materiaal vormt zodoende geen
direct risico. Wanneer het asbest wordt gebroken of verweerd is, of slechtgeboden in een
matrix voorkomt (wol, papier, textiel etc.) komen de vezels eerder los van het
bindingsmateriaal en ontstaan er gezondheidsrisico’s als er respirabele vezels in de lucht
komen.
Eigenschappen van asbest in de bodem
Bepaalde eigenschappen van asbest zijn van belang tijdens het onderzoek naar asbest in de
bodem. Hieronder wordt op deze eigenschappen kort ingegaan:
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visuele herkenbaarheid van asbest. Asbest in de bodem is, in tegenstelling tot de
meeste chemische verontreinigingen in het merendeel van de gevallen visueel
zichtbaar. De herkenning van de asbesthoudende deeltjes door de onderzoeker is
zodoende essentieel;
verspreidingsgedrag. Asbesthoudend materiaal loogt niet uit zodat verdere
verspreiding van het materiaal in de omgeving alleen door menselijk handelen
veroorzaakt kan worden. Asbesthoudend materiaal kan zodoende niet worden
verwacht in ongeroerde bodemlagen.

Wettelijk kader
Voor asbest op of in de bodem, grond en puin kunnen diverse wettelijke kaders van
toepassing zijn. Figuur 1 biedt ondersteuning in het positioneren van asbestproblemen binnen
het juiste kader.
Figuur 1: Het wettelijk kader en bevoegd gezag
Asbest in bodem, grond of puin.
Welk wettelijk kader?
BAW / Inspectie Milieuhygiëne

weg of strook langs een weg?
ja
nee
stortplaats, geluidswal of depot voor
grond/puin of strook langs een weg?

Wm / provincie of gemeente
ja

nee
ondergronds bouwwerk of leiding?
ja

(O.)Asbestverwijderingsbesluit/
gemeente

nee

asbestbevattende afvalstroom?
ja

Wm, WvS / provincie of
gemeente

nee

Wbb, / provincie of gemeente

Definiëring begrippen
Geluidswal: een geluidswerende voorziening die bestaat uit grond. Aangebracht
boven het maaiveld en het maakt geen onderdeel uit van de bodem;
Ondergrondse werken: bouwwerken zoals kelders en fundamenten of ondergronds
leidingnet met bijvoorbeeld asbestbevattende cementleidingen;
Puin (= niet bodem): het materiaal bestaat voor meer dan 50% (gewicht) uit
puindelen / bodemvreemde delen die groter zijn dan 2 mm (bron: provincie
Gelderland);
Stortplaats: inrichting (of gedeelte van inrichting) waar afvalstoffen worden gestort.
Onder stortplaats wordt ook begrepen een stortplaats waar het storten van
afvalstoffen is beëindigd. (Stortbesluit bodembescherming (Stb. 55, 1993) en de
(voor 1996, NAVOS) gesloten stortplaatsen;
Strook: stroken van een halve meter aan beide zijden van en direct aansluitend op
een weg (bron: regeling asbestwegen Wms, art. 1e);
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Weg: Weg, pad, parkeerplaats, erfverharding of gedeelte daarvan, alsmede andere
grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te worden gebruikt.(Bron: regeling
asbestwegen Wms, art. 1d);
Zwerfasbest: asbest is op de bodem aanwezig en heeft zich niet vermengd met de
bodem;

Besluit asbestwegen
De regeling Asbestwegen (Wet milieugevaarlijke stoffen, VROM, februari 1999) is medio
2000 omgezet in een besluit. Kort samengevat houdt de regeling het volgende in: Het is met
ingang van 1 januari 2000 verboden een weg die asbest bevat, voorhanden te hebben.
Onder weg worden binnen deze regeling ook beschouwd paden,sporen, parkeerplaatsen,
bermen en erven.
Uitzonderingen: De regeling is niet van toepassing op wegeigenaren die kunnen aantonen dat
het asbest voor 1 juli 1993 is aangebracht én waarvan het asbest is afgeschermd door een
verharding die geen asbest bevat (asfalt, klinkers of beton). De regeling is eveneens niet van
toepassing op een weg of stroken waarvan de eigenaar heeft aangetoond dat de
concentratie Serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie Amfiboolasbest ten
hoogste 100 mg/kg is.
In figuur 2 is een toelichting gegeven op het Besluit Asbestwegen.
Figuur 2: Toelichting Besluit Asbestwegen (voorheen Regeling Asbestwegen)
BAW wettelijk kader
Onderzoek NEN 5897

overschrijding restconcentratienorm?
nee
ja
zorgplicht? (1993)

geen actie vereist
ja

eigenaar weg: saneren

nee

minder

saneringnorm
100 mg/kg gewogen asbest
meer

beheren

nee

niet
urgent
duurzame afdekking /
saneren

Interventiewaarde en restconcentratienorm
VROM heeft in het huidige interimbeleid voor asbest in bodem, grond en puin(granulaat) een
restconcentratienorm met betrekking tot de asbestconcentratie vastgesteld. Met ingang van
1 januari 2003 geldt een interventiewaarde bodemsanering voor asbest van 100 mg/kg
gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de
amfiboolasbestconcentratie). Dit concentratieniveau wordt tevens gehanteerd als
restconcentratienorm (hergebruik).
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1

Inleiding

In opdracht van Gemeente Dinkelland heeft Geofoxx in februari 2022, als onafhankelijk
adviesbureau1, een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Brookhuis
Noordwest, Ootmarsum.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek is de aanwezigheid van puin in de
bovengrond. Het puin is aangetroffen bij het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek,
in verband met de voorgenomen bestemmingsplanwijzing van het terrein (wonen). Op basis
van de uitgevoerde onderzoeken is in onvoldoende mate vastgesteld of de locatie onverdacht
op de aanwezigheid van asbest beschouwd kan worden.
Wanneer tijdens de veldwerkzaamheden puin(resten) in de bodem worden aangetroffen en
deze op basis van samenstelling, ouderdom en/of herkomst niet als onverdacht aangemerkt
kunnen worden, dient mede op grond van een uitspraak van de Raad van State (16
november 2016) het onderzoek te worden uitgebreid met asbest.
Het doel van het asbestonderzoek is om te bepalen wat de actuele kwaliteit met betrekking
tot asbest vast te stellen of de verdenking terecht.
Bij het opstellen van het onderzoeksprogramma is uitgegaan van de Nederlandse Norm
‘Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond’ (NEN5707). Het
vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de richtlijnen uit de Nederlandse Norm (NEN5725).
In het rapport komt het volgende aan de orde: het vooronderzoek en de onderzoeksopzet, de
veldwerkzaamheden inclusief het zintuiglijk onderzoek, het chemisch onderzoek, de
interpretatie van de verzamelde gegevens, de conclusies en het advies.

1

De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de
eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.
Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister
onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.
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Vooronderzoek en onderzoeksstrategie

2.1

Algemeen

Het doel van een vooronderzoek is het verzamelen van inzichten over de eventuele
aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting
gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Om dit doel
te bereiken wordt relevante informatie over de onderzoekslocatie en eventueel de
beïnvloeding vanuit de directe omgeving verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.
In de NEN57252 wordt onderscheid gemaakt in algemene en specifieke onderzoeksaspecten
die verzameld moeten worden. Voor dit vooronderzoek geldt dat specifieke informatie
verzameld moet worden over de milieuhygiënische bodemkwaliteit ten behoeve van uit te
voeren bodemonderzoek.
Het vooronderzoek wordt afgesloten met een conclusie, die zal leiden tot een
onderzoekshypothese. De hypothese betreft voor elke (deel)locatie de verwachting met
betrekking tot de aanwezigheid van een bodemverontreiniging.
In de volgende paragrafen is de verkregen informatie vastgelegd.

2.2

Bronverwijzing

In tabel 2.1 zijn de geraadpleegde bronnen van dit vooronderzoek weergegeven.

Tabel 2.1: Bronverwijzing
Nr.
1.
2.
3.

Bron
Topografische ligging en kadastrale
gegevens
Historische kaarten
Gemeentelijke bronnen

4.
5.
6.
7.

Regionale en landelijke bronnen
Informatie terreineigenaar/gebruiker
Ligging kabels en leidingen
Terreinverkenning

Verwijzing
www.google.nl/maps; www.kadaster.nl
www.topotijdreis.nl
Rapporten ontvangen van opdrachtgever, omgevingsdienst
Twente
Omgevingsrapportage Provincie Overijssel
www.dinoloket.nl; www.grondwatertools.nl
www.klic-online.nl
Voorafgaand aan de monstername door de erkende
monsternemer P. Kamp d.d. 18-02-2022

Wanneer er twijfels zijn over de eventuele betrouwbaarheid van de bron, wordt hierover in
de betreffende paragraaf expliciet aandacht besteed en wordt tevens aangegeven of deze
bron invloed heeft gehad op de uiteindelijke conclusie van het vooronderzoek.

2

NEN5725 (Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek, oktober
2017).
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2.3

Locatiegegevens en huidig gebruik

De onderzoekslocatie Brookhuis Noord West is eveneens gelegen ten zuidoosten van
Ootmarsum, iets ten zuidoosten van Commanderievijver. De locatie staat kadastraal bekend
als gemeente Ootmarsum, sectie C en nummer 3280. De oppervlakte van de
onderzoekslocatie bedraagt circa 11.500 m². De onderzoekslocatie is momenteel
braakliggend en deels voorzien van asfalt. Men is voornemens de locatie te ontwikkelen ten
behoeve van woningbouw.
Het onderzoek heeft enkel betrekking op het onverharde terreindeel, de oppervlakte hiervan
bedraagt 10.000 m2.
In afbeelding 2.1 is de regionale ligging van de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage 1
zijn de geografische ligging van de onderzochte locatie en een situatietekening opgenomen.
LUCHTFOTO

Figuur 2.1: Onderzoekslocatie (bron: 1)

De algemene locatiegegevens zijn opgenomen in tabel 2.2.

Tabel 2.2: Algemene gegevens onderzoekslocatie
Algemene gegevens onderzoekslocatie
Locatie omschrijving:
Oppervlakte onderzoekslocatie:
Bebouwing:
Verharding:
Kadastrale aanduiding:

2.4

Braakliggend terrein
10.000 m2
Geen
Deels voorzien van asfalt, max 1.500 m2.
Gemeente Ootmarsum, Sectie C, Nummer 3280

Voormalig gebruik

In onderstaande afbeelding zijn historische kaarten opgenomen. Hieruit blijkt dat de locatie
altijd in gebruik is geweest als landelijk gebied. Als voorbereiding op het bouwrijp maken van
de woonwijk is op onderhavige onderzoekslocatie omstreeks 2010 een asfaltverharding
aangebracht.
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1950

1970

1990

2020

Figuur 2.2: historische kaarten met in blauw locatiegrenzen (bron: 2)

2.5

Terreinverkenning

De terreinverkenning is uitgevoerd op 18 februari 2022 door de heer P. Kamp. Tijdens de
verkenning is gebleken dat er geen bijzonderheden en/of (aanwijzingen van voormalige)
activiteiten waargenomen op basis waarvan de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
kan zijn beïnvloed.

2.6

Beschikbare bodeminformatie

Op de onderzoekslocatie zijn, voor zover bij Geofoxx bekend, in het verleden de volgende
bodemonderzoeken uitgevoerd:
 Verkennend bodemonderzoek Brookhuis Ootmarsum (Verhoeven Milieu Oost BV,
projectkenmerk GTA/ADV/VMO/454120, datum 23-02-2005).
In dit onderzoek zijn tijdens de veldwerkzaamheden geen afwijkende bijmengingen
waargenomen. Aan het maaiveld rondom het (vm) pand op perceel 2165 zijn
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asbestverdachte materialen geconstateerd. In de grond ter plaatse zijn geen
asbestverdachte materialen waargenomen. Ook in boringen op het overige terrein is geen
asbestverdacht materiaal waargenomen. In de bovengrond van het noordwestelijk
terreindeel (MM5) is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie aangetroffen. Verder
zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen in de bovengrond. In de ondergrond zijn geen
verhoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater zijn maximaal licht verhoogde
concentraties aan chroom en plaatselijk zink gemeten;
Rapport actualiserend bodemonderzoek op basis van NEN 5740 en NEN 5707 Plan
Brookhuis – Ootmarsum; kenmerk onbekend, datum 27-02-2013.
In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Het grondwater is
niet onderzocht. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor
het voorgenomen gebruik (hieruit mag worden aangenomen dat de locatie onverdacht is
op het aantreffen van verontreinigingen met asbest).
Verkennend bodemonderzoek 20210030_b2RAP, Geofoxx, 16 december ’21.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat in de bovengrond lichte
bijmengingen met puindeeltjes aanwezig zijn (afbeelding 2.3). Ter plaatse van de
asfaltverharding is deze bodemlaag met bodemvreemde bijmengingen niet aanwezig.
Onder de asfaltverharding is een laag menggranulaat aanwezig (geen bodem), waarin
geen asbest is aangetoond. Er heeft geen onderzoek naar asbest plaatsgevonden in de
bodem rondom het asfalt. Bij het chemisch onderzoek zijn in de boven- en ondergrond
geen van de onderzochte parameters verhoogd aangetroffen. In het grondwater zijn
verontreinigingen met barium, naftaleen en dichloormethaan aangetoond, in gehalten
boven de streefwaarde.

Figuur 2.3: Overzichtstekening met eerder uitgevoerde boringen, waarbij de boringen met een
oranje cirkel grond betreft waar puin in is aangetroffen.
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2.7

Onderzoekshypothese en -strategie

Gezien de beschikbare bodeminformatie is de onderzoekslocatie ‘verdacht’ op de
aanwezigheid van asbest in de bodem.
Voor de uitvoering van het verkennend asbestonderzoek is uit de NEN5707 3 gekozen voor
de onderzoeksstrategie voor een verdachte toplaag, diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeeld. De onderzoeksopzet is afgestemd met de Omgevingsdienst Twente en akkoord
bevonden op 21 januari ’224.
De bovengrond, tot maximaal 0,5 beneden mv, wordt hierbij beschouwd als de meest
verdachte bodemlaag.

3

NEN 5707+C2:2017 (Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond,
december 2017);
4
Akkoord door de heer M. Coster, Omgevingsdienst Twente, 21 januari 2022, naar aanleiding van het
opsturen van het boorplan.
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3

Veld- en laboratoriumwerkzaamheden

3.1

Kwaliteit

De werkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de vigerende richtlijnen en
kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch
bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en het werkprotocol Protocol 2018
(Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem).
Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform het AS3000 kwaliteitssysteem door een
onafhankelijk, door de Raad voor Accreditatie erkend, laboratorium.
Een algemene toelichting op het asbestbeleid, achtergronden en wetgeving omtrent asbest in
bodem en puingranulaat is weergegeven in bijlage 5. De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd
door de volgende geregistreerde veldmedewerkers:
·
de heer P. Kamp (BRL2001 en -2018)
·
de heer B. Boschloo (veldwerker in opleiding)

3.2

Veldonderzoek

Het graven van de gaten is uitgevoerd op 18 februari 2022. In onderstaande tabel zijn de
uitgevoerde werkzaamheden weergegeven

Tabel 3.1: Overzicht uit te voeren werkzaamheden
Locatie
VERDACHT
10.000 m2

Veldwerkzaamheden

Laboratoriumwerkzaamheden

Gaten met
boring

Afmeting

Aantal

Analyse

22 stuks

0,3x0,3x0,5 meter
Gaten tot maximaal 0,5
m in de verdachte laag,
waarbij wordt
doorgeboord tot
ongeroerde grond

4

NEN 5898+C1:2016 (grond)

De positie van de gaten is weergegeven in bijlage 1.2. De gaten zijn gepositioneerd nabij de
boringen waar puin bijmengingen is aangetroffen bij het verkennend bodemonderzoek. De
overige te verrichten gaten zijn evenredig over de planlocatie verdeeld.
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4

Resultaten en interpretatie

4.1

Resultaten veldonderzoek

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft een maaiveldinspectie plaatsgevonden.
Aangezien de bodem volledig begroeid is (gras) heeft geen inspectie kunnen plaatsvinden
van de (onbegroeide) grond. De inspectie heeft niet geleid tot aanpassingen van het
boorplan.
In alle gaten is een overwegend zwakke bijmenging met menggranulaat/ puin aangetroffen.
Deze bijmengingen met menggranulaat / puin komen voor in de bovengrond (0 - 0,5 m-mv),
lokaal zijn in de diepere bodemlagen ook bijmengingen met glas, metaal en baksteen
aangetroffen. Alle asbestgaten zijn doorgeboord tot ongeroerde grond (westelijke terreindeel
1 tot 1,5 m-mv en oostelijke terreindeel tot 0,5 á 1 m-mv). Er zijn voor zover zintuiglijk
waarneembaar geen asbestverdachte materialen in de bodem aangetroffen (fractie >20mm).
Voor een volledige weergave van de bodemopbouw en bijmengingen wordt verwezen naar
de boorstaten in bijlage 2 en foto’s in bijlage 5.

4.2

Resultaten laboratoriumonderzoek

De resultaten van het asbestonderzoek zijn getoetst aan het referentiekader van de Circulaire
bodemsanering 2013 (Staatscourant 2013 nr. 16675). In de Circulaire wordt als
interventiewaardeniveau een gehalte van 100 mg/kg d.s. asbest gehanteerd. Het gehalte
asbest wordt berekend uit het gewogen serpentijnasbestgehalte vermeerderd met 10 maal
het amfiboolgehalte.
Op basis van de verzamelde (veld)informatie heeft een selectie plaatsgevonden van de te
analyseren grondmonsters. Een overzicht van de uitgevoerde analyses is weergegeven in
tabel 4.1.

Tabel 4.1: Monsterselectie en analyses grondmonsters
Analysemonster

Traject
(m -mv)

Deelmonsters

Analyse-pakket

MM1

0,00 - 0,50

Bovengrond gat 01 tot en met
gat 06

Asbest NEN5898 (10 kg)

MM2

0,00 - 0,50

Bovengrond gat 07 tot en met
gat 12

Asbest NEN5898 (10 kg)

MM4

0,00 - 0,50

Bovengrond gat 13 tot en met
gat 17

Asbest NEN5898 (10 kg)

MM3

0,00 - 0,50

Bovengrond gat 18 tot en met
gat 22

Asbest NEN5898 (10 kg)

In tabel 4.2 is een samenvatting van de resultaten weergegeven van het asbestonderzoek.
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. Een volledig overzicht van de
toetsingsresultaten is opgenomen in bijlage 4.
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Tabel 4.2: Resultaat asbestanalyses (gewogen asbestconcentraties in mg/kg.ds)
Mengmonster
(trajecten in
m-mv)

grond/
puin1)

Grove fractie> 20 mm
Aantal2)

Soort3)

Gehalte4)

Fijne fractie <20
mm
Soort
Gehalte4)

Totaal
gewogen
gehalte4)

Overschrijding
norm5)

3)

MM1
Grond
<2
Nee
MM2
Grond
<2
Nee
MM3
Grond
<2
Nee
MM4
Grond
<2
Nee
Toelichting tabel 4.2:
--: niet aangetoond/niet geanalyseerd;
1)
: op basis van de definitie in de NEN5707/NEN5897: bij meer dan 50% puin is de NEN5897 gehanteerd;
2)
: aantal stukjes asbesthoudend materiaal die zintuiglijk zijn waargenomen en verzameld in een
asbestverzamelmonster (zoals gerapporteerd door het laboratorium);
3)
: het soort asbest dat is aangetroffen (A = amfibool asbest; S =serpentijnasbest);
4)
: gewogen asbestconcentraties. De concentraties asbest is als volgt berekend: concentratie
serpentijnasbest (chrysotiel) vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest (amosiet,
crocidoliet). De concentraties worden tevens gecorrigeerd aan de hand van het ontgraven volume en het
percentage grove materialen (>20mm);
5)
: overschrijding van 0,5 x de interventiewaarde / restconcentratienorm (>50 mg/kg.ds.)?

Bij de zintuiglijk inspectie van de gegraven inspectiegaten is geen asbestverdacht
materiaal aangetoond (fractie >20mm). In de fijne fractie (< 20 mm) is eveneens géén
asbest gemeten in een verhoogd gehalte ten opzichte van de detectiegrens.
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5

Samenvatting, conclusies en advies

In opdracht van Gemeente Dinkelland heeft Geofoxx in februari 2022, als onafhankelijk
adviesbureau, een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd op de locatie Brookhuis
Noordwest, Ootmarsum.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek is de aanwezigheid van puin in de
bovengrond wat is aangetroffen bij het uitvoeren van een chemisch bodemonderzoek. Op
basis van de uitgevoerde onderzoeken is in onvoldoende mate vastgesteld of de locatie
onverdacht op de aanwezigheid van asbest beschouwd kan worden.
Resultaten:
Zowel op maaiveld als in de vrijkomende grond zijn voor zover zintuiglijk waarneembaar geen
asbestverdachte materialen aangetroffen (fractie >20mm). Van de geinspecteerde grond zijn
mengmonsters samengesteld. Gezien het feit dat in geen van de mengmonsters het
gewogen asbestgehalte de grens van 50 mg/kg ds overschrijdt, kan geconcludeerd worden
dat vervolgonderzoek naar de parameter asbest niet noodzakelijk is. Op basis van de
onderzoekresultaten mag aangenomen worden dat er geen sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging met asbest.
Conclusie:
De locatie mag als onverdacht beschouwd worden op het aantreffen van asbest. Op basis
van de verkregen resultaten zijn er geen beperkingen voor de voorgenomen functiewijziging
van het terrein (wonen met tuin).



Disclaimer
Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare
technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na.
Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. Deze
afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar komt bij
dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als gevolg
van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade die
voortkomt uit bovengenoemde aspecten.
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Bijlage 1: Situatietekening
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Bijlage 2: Boorstaten

projectnummer

datum

20220100/JRIC

maart 2022

Bijlagen

Boring:

G01

Boring:

G02

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

0

MM01
50

50

60

80

Boring:

G03

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

MM01
50

50

65
80

Boring:

G05

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak plastic afval houdend,
matig wortelhoudend,
donker grijsbruin, Schep

MM01
40

50

50

60

80

Boring:

G04

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

braak
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak grindhoudend, matig
wortelhoudend, donker
grijsbruin, Schep

MM01
35

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor

braak
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
matig wortelhoudend,
donker grijsbruin, Schep
Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor

Boring:

G06

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

braak

0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak grindhoudend, matig
wortelhoudend, donker
grijsbruin, Schep

50

50

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, donker
grijsbruin, Schep

braak

Zand, matig fijn, matig
siltig, licht beigebruin,
Edelmanboor

0

0

50

50

MM01

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, licht beigebruin,
Edelmanboor

0

0

0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

0

0

braak

braak
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, donker
grijsbruin, Schep

MM01
50

50

65
80

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig
siltig, licht beigebruin,
Edelmanboor

Boring:

G07

Boring:

G08

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

0

50
65
80

0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, donker
grijsbruin, Schep

MM02

50

braak

MM02
45

50

Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

65

braak
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend,
brokken klei, donker
grijsbruin, Schep
Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, licht beigebruin,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 20220100
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Boring:

G09

Boring:

G10

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

0

braak

45

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, donker
grijsbruin, Schep

1

50
65

0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

MM02
30
40

50
60

Boring:

G11

Boring:

G12

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

0

MM02
30

50

50

braak
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
matig wortelhoudend, zwak
plastic afval houdend,
donker grijsbruin, Schep

MM02
20

70

Boring:

G13

Boring:

G14

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

MM03

50

100

50

100

120

braak

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker bruingrijs,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak roesthoudend,
licht bruinbeige,
Edelmanboor

MM03

50

50

80

100

braak
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, matig
wortelhoudend, zwak
baksteenhoudend, donker
grijsbruin, Schep
Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus,
neutraal bruingrijs,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal beigebruin,
Edelmanboor

0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak grindhoudend, zwak
glashoudend, zwak
wortelhoudend, donker
bruingrijs, Schep

Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraalgrijs,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, donker
grijsbruin, Schep

Zand, matig fijn, matig
siltig, licht bruinbeige,
Edelmanboor

0

0

braak

100

braak
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak grindhoudend, zwak
wortelhoudend, zwak metaal
houdend, donker bruingrijs,
Schep
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker bruingrijs,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus,
neutraal beigegrijs,
Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104
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Boring:

G15

Boring:

G16

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

0

MM03
50

50

60

90

100
110

braak

0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak grindhoudend, zwak
wortelhoudend, brokken
klei, zwak glashoudend,
zwak plastic afval houdend,
donker bruingrijs, Schep
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker bruingrijs,
Edelmanboor

MM03
50

50

70

Boring:

G17

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

0

0

MM03
50

50

Boring:

G18

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

braak
0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, zwak
plastic afval houdend,
donker bruingrijs, Schep

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker bruingrijs,
Edelmanboor

120

0

braak

MM04
45

50

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker bruingrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak grindhoudend, zwak
wortelhoudend, donker
bruingrijs, Schep

Zand, matig fijn, sterk
siltig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

braak

70

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, zwak
grindhoudend, donker
bruingrijs, Schep
Zand, matig fijn, matig
siltig, neutraal bruinbeige,
Edelmanboor

100
120

Boring:

G19

Boring:

G20

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

0

MM04

50

100

50

braak

0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, zwak
grindhoudend, donker
bruingrijs, Schep

65

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
baksteenhoudend, donker
bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig roesthoudend,
neutraal bruingrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, donker
bruingrijs, Schep

MM04

50

braak

50

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
glashoudend, zwak metaal
houdend, donker bruingrijs,
Edelmanboor
100

130

150

150

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak roesthoudend,
licht bruingrijs, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104
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Boring:

G21

Boring:

G22

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

0

MM04
50

50

90

100

130

150

150

160

Boring:

MM01

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, zwak
glashoudend, donker
bruingrijs, Schep
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
glashoudend, zwak
baksteenhoudend, donker
bruingrijs, Edelmanboor

MM04
50

50

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donkergrijs, Edelmanboor

130

150

150

Boring:

MM02

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

braak
0

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak roesthoudend,
neutraal beigebruin,
Edelmanboor

0

braak

0

braak

1

Boring:

MM03

Boring:

MM04

Datum:

18-2-2022

Datum:

18-2-2022

Boormeester:

Peter Kamp

Boormeester:

Peter Kamp

0

1

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus, zwak
menggranulaat houdend,
zwak wortelhoudend, zwak
grindhoudend, donker
bruingrijs, Schep

100

1

0

braak

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
donker bruingrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig
siltig, matig humeus,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig, neutraal
bruinbeige, Edelmanboor

0

0

braak

braak
0

1

getekend volgens NEN 5104
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Bijlage 3: Analyseresultaten

projectnummer

datum

20220100/JRIC

maart 2022

Bijlagen

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Geofoxx
Dhr. J. Rickhoff
Eektestraat 10-12
7575 AP Oldenzaal
20220100
Brookhuis NoordWest te Ootmarsum

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V220202354 versie 1
18-02-2022
18-02-2022
23-02-2022
1 van 1

Naam
MM1 MM01 (0-50)
Datum monstername
18-02-2022
Monstersoort
Grond
Datum analyse
23-02-2022
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Nummer
1

Boornaam
MM01-1

Begin diepte
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50

Barcode
AM14406585

Eenheid

Gemeten
83,5
14,5
12,1
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
-

1,4
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
1,4
-

1,4
1,4
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
1,4

1,4
1,4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

ds
ds
ds
ds
ds
ds

n.a. =
niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
181
100

Fractie
4 - 8 mm
127
100

Fractie
2 - 4 mm
259
100

Fractie
1 - 2 mm
537
20

Fractie
0,5 - 1 mm
1411
5

Fractie
< 0,5 mm
9610

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

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.

Fractie
Totaal
12125

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Geofoxx
Dhr. J. Rickhoff
Eektestraat 10-12
7575 AP Oldenzaal
20220100
Brookhuis NoordWest te Ootmarsum

Rapportnummer
Datum opdracht
Datum ontvangst
Datum rapportage
Pagina

V220202355 versie 1
18-02-2022
18-02-2022
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Naam
MM2 MM02 (0-50)
Datum monstername
18-02-2022
Monstersoort
Grond
Datum analyse
23-02-2022
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Nummer
1

Boornaam
MM02-1

Begin diepte
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50

Barcode
AM14406586

Eenheid

Gemeten
83,3
14,4
12,0
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
-

1,4
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
1,4
-

1,4
1,4
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,5
1,5

1,4
1,4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

ds
ds
ds
ds
ds
ds

n.a. =
niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
71
100

Fractie
4 - 8 mm
94
100

Fractie
2 - 4 mm
184
100

Fractie
1 - 2 mm
501
20

Fractie
0,5 - 1 mm
1465
5

Fractie
< 0,5 mm
9716

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

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.

Fractie
Totaal
12031

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Geofoxx
Dhr. J. Rickhoff
Eektestraat 10-12
7575 AP Oldenzaal
20220100
Brookhuis NoordWest te Ootmarsum
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Naam
MM3 MM03 (0-50)
Datum monstername
18-02-2022
Monstersoort
Grond
Datum analyse
23-02-2022
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Nummer
1

Boornaam
MM03-1

Begin diepte
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50

Barcode
AM14406587

Eenheid

Gemeten
83,2
14,5
12,1
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
-

1,4
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
1,4
-

1,4
1,4
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,5
1,5

1,4
1,4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

ds
ds
ds
ds
ds
ds

n.a. =
niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
97
100

Fractie
4 - 8 mm
110
100

Fractie
2 - 4 mm
139
100

Fractie
1 - 2 mm
409
20

Fractie
0,5 - 1 mm
1418
5

Fractie
< 0,5 mm
9885

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

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.
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Totaal
12058

Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Projectcode
Project omschrijving

Geofoxx
Dhr. J. Rickhoff
Eektestraat 10-12
7575 AP Oldenzaal
20220100
Brookhuis NoordWest te Ootmarsum
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Naam
MM4 MM04 (0-50)
Datum monstername
18-02-2022
Monstersoort
Grond
Datum analyse
23-02-2022
Monstername door
Opdrachtgever
Barcode
Analyse methode
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5898 (Q)
Q = door RvA geaccrediteerd
Deelmonsters
Nummer
1

Boornaam
MM04-1

Begin diepte
0

Resultaten
Parameter

Concentratie

95% betrouwbaarheidsinterval
Ondergrens
Bovengrens
Gemeten
Gewogen
Gemeten
Gewogen

Droge stof
Massa monster (veldnat)
Massa monster (droog)
Chrysotiel (serpentijn)
Amosiet (amfibool)
Crocidoliet (amfibool)
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn
Hechtgebonden serpentijn
Totaal serpentijn
Niet hechtgeb. amfibool
Hechtgebonden amfibool
Totaal amfibool
Totaal
Niet hechtgeb. asbest
Hechtgebonden asbest
Totaal asbest

Eind diepte
50

Barcode
AM14406588

Eenheid

Gemeten
82,5
14,8
12,2
n.a.
n.a.
n.a.

Gewogen

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
-

1,4
-

%
kg
kg
mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
1,4
-

1,4
1,4
-

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

<2
<2
<2

n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
1,4

1,4
1,4

mg/kg ds
mg/kg ds
mg/kg ds

ds
ds
ds
ds
ds
ds

n.a. =
niet aantoonbaar
Gewogen concentratie asbest : totaal asbest serpentijn + 10*totaal asbest amfibool (mg/kg.ds).
Dit monster is droog gezeefd.
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse
Zeven (g)
Afgezochte deel fractie (%)

Fractie
> 20 mm
0
100

Fractie
8 - 20 mm
86
100

Fractie
4 - 8 mm
92
100

Fractie
2 - 4 mm
159
100

Fractie
1 - 2 mm
465
20

Fractie
0,5 - 1 mm
1569
5

Fractie
< 0,5 mm
9811

NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen:
Het aangeboden monster bevat geen asbest.

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.

Fractie
Totaal
12182

Verkennend asbestonderzoek

Brookhuis Noordwest, Ootmarsum

Bijlage 4: Toelichting asbestonderzoek
Asbest algemeen
Wat is asbest?
Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn
opgebouwd uit fijne vezels (in tegenstelling tot wat veel mensen denken is asbest geen
chemisch product). Het asbest wordt als delfstof in mijnen (dagbouw) gewonnen; de lagen
asbest zijn ingesloten in gesteente. De landen waar asbest gewonnen wordt, zijn onder meer
Rusland, Canada en Zuid-Afrika. Asbest komt in Nederland niet van nature voor maar is
ingevoerd vanuit het buitenland. Ruwe asbest is in het verleden ingevoerd en aan een grote
verscheidenheid van producten toegevoegd. De in Nederland ingevoerde en toegepaste
asbestsoorten zijn:
chrysotiel (wit asbest, 84% van de productie);
amosiet (bruin asbest, 4% van de productie);
crocidoliet (blauw asbest, 12% van de productie).
De overige asbestsoorten komen slechts sporadisch voor. De kleuren waarmee de
asbestsoorten aangeduid worden, zijn overigens alleen microscopisch waarneembaar.
Asbest is vanwege zijn eigenschappen in het verleden veelvuldig toegepast als toevoeging in
diverse producten. Het materiaal zal in Nederland niet in pure vorm worden aangetroffen,
maar is in percentages (tot maximaal 80 à 90 procent) gemengd met andere producten.
De meest voorkomende toepassing is de toevoeging aan bouwmaterialen zoals
cementplaten. De bekende asbestcementen golfplaten bestaan voor circa 80% uit cement en
circa 20% uit asbest.
Toepassingsgebieden asbest
De eigenschappen waarom asbest veelvuldig is toegepast, zijn onder meer:
 brandwerend;
 bestand tegen:
 hoge temperaturen;
 chemische stoffen;
 micro-organismen;
 vocht;
 slijtvast;
 isolerend.
Asbest is in zo’n 3.000 verschillende producten toegepast. Veelgebruikte toepassingen zijn:
 Asbestcement: golfplaten, riolering, wand- en plafondplaten, borstweringsplaten,
boeiboorden, bloembakken enz.. De bedrijven in Nederland die veel van deze
producten hebben geproduceerd zijn Asbestona in Harderwijk en Eternit in Goor;
 Brandwerende textiel: brandwerende kleding, handschoenen, branddekens,
lasgordijnen, theatergordijnen;
 Brandwerend plaatmateriaal: brandwerend materiaal in bijvoorbeeld brandkasten, als
schimmelwerende onderlaag voor vinylvloerbedekking, onderlaag van behang;
 Spuitasbest (asbest vermengd met bindmiddel; wolachtig uiterlijk): gespoten tegen
dragende constructiebalken van gebouwen (brandwering);
 Vulstof: in kitten (bijvoorbeeld de kassen in het Westland, maar ook bij metalen
raamkozijnen van gebouwen), vloer- en wandafwerkmiddelen;
 Asbesthoudend kunststof: remvoering, remblokken, koppelingsplaten;
 Koord: : afdichtingkoord in kachels.
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Hechtgebondenheid asbest
Zoals hierboven aangegeven wordt het risico van asbest bepaald door de losse respirabele
vezels. De vezels zijn gebonden in materialen. Afhankelijk van de hardheid c.q.
hechtgebondenheid van het materiaal komen snel of minder snel asbestvezels vrij. Er worden
twee typen materialen onderscheiden namelijk: “hechtgebonden” en “niet-hechtgebonden”
materialen.
Wanneer het asbest bijvoorbeeld met cement is vermengd (hard materiaal), spreekt men over
hechtgebonden asbest. De vezels zitten stevig gebonden in het cement en komen hieruit
alleen vrij bij bewerking van het materiaal. Hechtgebonden materiaal vormt zodoende geen
direct risico. Wanneer het asbest wordt gebroken of verweerd is, of slechtgeboden in een
matrix voorkomt (wol, papier, textiel etc.) komen de vezels eerder los van het
bindingsmateriaal en ontstaan er gezondheidsrisico’s als er respirabele vezels in de lucht
komen.
Bij de wetgeving voor asbest in de bodem wordt onderscheid gemaakt in de mate van
hechtgebondenheid van het materiaal. In paragraaf 2.2 wordt over het beleid, normstelling
en wetgeving van asbest in de bodem hierop nader ingegaan.
Achtergrond en wetgeving asbest in de bodem
Herkomst van asbest in de bodem
Wanneer in Nederland een asbestverontreiniging in de bodem wordt aangetroffen is dit altijd
veroorzaakt door menselijk handelen. Voor bodemonderzoek naar asbest is dit een belangrijk
gegeven. Door historisch onderzoek uit te voeren, kunnen eventuele asbestbronnen worden
opgespoord. Voorbeelden van asbestbronnen zijn:
 ongecontroleerde sloop van gebouwen;
 Calamiteiten (zoals brand);
 de aanwezigheid van puin in de bodem;
 de voormalige aanwezigheid van asbestbewerkende bedrijven op een locatie;
 dempingsmaterialen, stortingen en puinpaden.
Eigenschappen van asbest in de bodem
Bepaalde eigenschappen van asbest zijn van belang tijdens het onderzoek naar asbest in de
bodem. Hieronder wordt op deze eigenschappen kort ingegaan:
visuele herkenbaarheid van asbest. Asbest in de bodem is, in tegenstelling tot de meeste
chemische verontreinigingen in het merendeel van de gevallen visueel zichtbaar. De
herkenning van de asbesthoudende deeltjes door de onderzoeker is zodoende essentieel;
verspreidingsgedrag.
Asbesthoudend materiaal loogt niet uit zodat verdere verspreiding van het materiaal in de
omgeving alleen door menselijk handelen veroorzaakt kan worden. Asbesthoudend materiaal
kan zodoende niet worden verwacht in ongeroerde bodemlagen (het schijnt overigens wel
dat door werking asbest in zandgrond dieper wegzakt en in kleigrond naar boven komt. Hoe
groot deze beweging is, is niet bekend).
Wettelijk kader
Voor asbest op of in de bodem, grond en puin kunnen diverse wettelijke kaders van
toepassing zijn. Figuur 1 biedt ondersteuning in het positioneren van asbestproblemen binnen
het juiste kader.
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Figuur 1: Het wettelijk kader en bevoegd gezag
Asbest in bodem, grond of puin.
Welk wettelijk kader?
BAW / Inspectie Milieuhygiëne

weg of strook langs een weg?
ja
nee
stortplaats, geluidswal of depot voor
grond/puin of strook langs een weg?

Wm / provincie of gemeente
ja

nee
ondergronds bouwwerk of leiding?
ja

(O.)Asbestverwijderingsbesluit/
gemeente

nee

asbestbevattende afvalstroom?
ja

Wm, WvS / provincie of
gemeente

nee

Wbb, / provincie of gemeente

Definiëring begrippen
Geluidswal:

Een geluidswerende voorziening die bestaat uit grond. Aangebracht
boven het maaiveld en het maakt geen onderdeel uit van de bodem;
Ondergrondse werken: Bouwwerken zoals kelders en fundamenten of ondergronds
leidingnet met bijvoorbeeld asbestbevattende cementleidingen;
Puin (= niet bodem): Het materiaal bestaat voor meer dan 50% (gewicht) uit puindelen.
Bodemvreemde delen die groter zijn dan 2 mm (bron: provincie
Gelderland).
Stortplaats:
Inrichting (of gedeelte van inrichting) waar afvalstoffen worden
gestort. Onder stortplaats wordt ook begrepen een stortplaats waar
het storten van afvalstoffen is beëindigd. (Stortbesluit
bodembescherming (Stb. 55, 1993) en de (voor 1996, NAVOS)
gesloten stortplaatsen.
Strook:
Stroken van een halve meter aan beide zijden van en direct
aansluitend op een weg (bron: regeling asbestwegen Wms, art. 1e)
Weg
Weg, pad, parkeerplaats, erfverharding of gedeelte daarvan, alsmede
andere grond die bestemd is om door rij- of ander verkeer te worden
gebruikt.(Bron: regeling asbestwegen Wms, art. 1d)
Zwerfasbest:
Asbest is op de bodem aanwezig en heeft zich niet vermengd met
de bodem.
Besluit asbestwegen:
De regeling Asbestwegen (Wet milieugevaarlijke stoffen, VROM, februari 1999) is medio
2000 omgezet in een besluit. Kort samengevat houdt de regeling het volgende in:
Het is met ingang van 1 januari 2000 verboden een weg die asbest bevat, voorhanden te
hebben. Onder weg worden binnen deze regeling ook beschouwd paden,sporen,
parkeerplaatsen, bermen en erven.
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Uitzonderingen:
De regeling is niet van toepassing op wegeigenaren die kunnen aantonen dat het asbest voor
1 juli 1993 is aangebracht én waarvan het asbest is afgeschermd door een verharding die
geen asbest bevat (asfalt, klinkers of beton).
De regeling is niet van toepassing op een weg of stroken waarvan de eigenaar heeft
aangetoond dat de concentratie Serpentijnasbest vermeerderd met tien maal de concentratie
Amfiboolasbest ten hoogste 100 mg/kg is.
In onderstaande figuur 2 is een toelichting gegeven op het Besluit Asbestwegen.
Figuur 2: Toelichting Besluit Asbestwegen (voorheen Regeling Asbestwegen)
BAW wettelijk kader
Onderzoek NEN 5897

overschrijding restconcentratienorm?
nee
ja
zorgplicht? (1993)

geen actie vereist
ja

eigenaar weg: saneren

nee

minder

saneringnorm
100 mg/kg gewogen asbest
meer

beheren

nee

niet
urgent
duurzame afdekking /
saneren

Restconcentratienorm voor hergebruik van asbesthoudend puingranulaat
VROM heeft in het huidige interimbeleid voor asbest in bodem, grond en puin(granulaat) een
restconcentratienorm m.b.t. de asbestconcentratie vastgesteld.
Met ingang van 1 januari 2003 geldt een interventiewaarde bodemsanering voor asbest van
100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de
amfiboolasbestconcentratie). Daarnaast wordt met de invoering van het interim-beleid de
reikwijdte van de restconcentratienorm voor hergebruik verbreed tot alle materialen die
verontreinigd zijn met asbest. Met ingang van 1 maart 2003 geldt derhalve een
restconcentratienorm van 100 mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd
met 10 maal amfiboolasbestconcentratie) voor alle materialen.Afkortingen en begrippen
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Bijlage 5: Foto’s
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Foto 1: G01 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 2: G02 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 3: G03 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 4: G04 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 5: G05 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 6: G06 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 7: G07 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 8: G08 (d.d. 18 februari 2022)
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Foto 9: G09 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 10: G10 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 11: G11 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 12: G12 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 13: G13 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 14: G14 (d.d. 18 februari 2022)

projectnummer

datum

20220100/JRIC

02 maart 2022

Bijlagen

Fotobijlage

Brookhuis Noordwest, Ootmarsum

Foto 15: G15 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 16: G17 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 17: G18 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 18: G19 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 19: G20 (d.d. 18 februari 2022)

Foto 20: G21 (d.d. 18 februari 2022)
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Foto 21: G22 (d.d. 18 februari 2022)

projectnummer

datum

20220100/JRIC

02 maart 2022

Bijlagen

Verkennend asbestonderzoek

Brookhuis Noordwest, Ootmarsum

Bijlage 6: Onafhankelijkheidsverklaring
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CAROLA-Berekening

bestemmingsplan Ootmarsum, Brookhuis Noordwest
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Samenvatting
Aan de noordwestzijde van de Brookhuis, in het zuiden van de kern Ootmarsum, ligt een
onbebouwd perceel. De gemeente Dinkelland is voornemens dit perceel te herontwikkelen
ten behoeve van woningbouw. Het concrete plan gaat uit van de bouw van 22 woningen van
verschillende woningtypes.
In figuur 1.1 is de ligging van het projectgebied in de kern Ootmarsum (rode ster) en ten
opzichte van de directe omgeving weergegeven. Figuur 1.2 toont een indicatieve weergave
van de gewenste invulling van het projectgebied.

Figuur 1.1

Ligging van het projectgebied in Ootmarsum en ten opzichte van de directe omgeving
(Bron: PDOK)

Figuur 1.2

Gewenste invulling projectgebied (Bron: gemeente Dinkelland)
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Omdat uitvoering van dit project niet in overeenstemming is met het geldende
bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. In het
bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de voorgenomen ontwikkeling uit
ruimtelijk oogpunt verantwoord is. Eén van deze zaken betreft het aspect ‘externe
veiligheid’.
Volgens het Besluit externe veiligheid buisleidingen worden gemeenten namelijk verplicht om
bij het opstellen van bestemmingsplannen of een projectafwijkingsbesluit
(waboprojectbesluit) rekening te houden met het plaatsgebonden risico (PR) en het
groepsrisico (GR). Bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg
van een buisleiding of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar object bij een
buisleiding wordt toegelaten, wordt een waarde in acht genomen van 10-6 per jaar met
betrekking tot het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten.
In dit geval worden er 22 kwetsbare objecten gerealiseerd, te weten de nieuwe woningen.
Op basis van kengetallen gaat het om de toevoeging van circa 66 personen (gemiddeld 3
personen per woning/huishouden). In de directe nabijheid van het projectgebied liggen twee
buisleidingen van de Nederlandse Gasunie B.V.
Met behulp van het programma CAROLA is bepaald of voldaan wordt aan de risiconormen
voor de Externe Veiligheid, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid
buisleidingen. De gebruiker kan de risico's berekenen op basis van locatiespecifieke
leidinggegevens, die bij de leidingeigenaar moeten worden opgevraagd. Het resultaat van
een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren (PR-contouren) en de FNcurve voor het groepsrisico (GR). Het rekenpakket beschikt over een functionaliteit waarmee
wordt bepaald bij welke leidingkilometer de grootste overschrijding van de oriëntatiewaarde
voor het groepsrisico wordt bereikt.
Bij de berekening is, zoals aangegeven, uitgegaan van een maximale toename van 66
personen binnen het projectgebied. Voor de bestaande, omliggende functies is een
inventarisatie gemaakt van de verschillende functies in de nabijheid van het projectgebied.
Voor deze verschillende functies is de bevolkingsdichtheid (personen/ha) gehanteerd zoals
geïnventariseerd door de populatieservice. Het gaat hierbij voornamelijk om woon- en
werklocaties in Ootmarsum.
Het groepsrisico is na invulling van het plan voor de betreffende gasleidingen lager dan 0,1
maal de oriëntatiewaarde. Met andere woorden: de uitvoering van het project is op basis het
CAROLA-onderzoek in het kader van het groepsrisico aanvaardbaar.
Geconcludeerd wordt dat met betrekking tot het aspect ‘externe veiligheid’ ten aanzien van
buisleidingen, het project past binnen een ‘goede ruimtelijke ordening’.
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1 Inleiding
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen
voor het uitvoeren van risicoanalyses met betrekking tot ondergrondse gelegen hogedruk
aardgastransportleidingen [Referentie:1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het
softwarepakket CAROLA. CAROLA is in opdracht van de Nederlandse overheid ontwikkeld,
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse
hogedruk aardgastransportleidingen. In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van
de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie
over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart.
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van
tenminste N doden.
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals
die zijn vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen.
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10 -6 per jaar PR criterium als
richtwaarde.
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op
F∙N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd.
Ten aanzien van het bovenstaande wordt nog het volgende opgemerkt. In verband met de
overzichtelijkheid van deze rapportage worden in het vervolg enkel voor de
leidingen/leidingdelen die op basis van het onderzoek het meest risicovol zijn gebleken de
onderzoeksresultaten weergegeven. De overige onderzoeksresultaten kunnen desgewenst
worden opgevraagd bij de opsteller van dit rapport.
Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de elementen die in een QRA
gerapporteerd moeten worden weergegeven.
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Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.
Onderwerp

1

2

3

Algemene rapportgegevens
Administratieve gegevens:
•
naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens
Bevb)
•
naam en adres van de opsteller van de QRA
Reden opstellen QRA
Gevolgde methodiek
•
rekenpakket met versienummer
•
parameterbestand met versienummer
Peildatum QRA
•
datum van de berekening
•
datum van aanmaak van de buisleidinggegevens
Algemene beschrijving van de buisleiding(en)
Gegevens buisleiding
•
naam buisleiding
•
diameter
•
druk
•
eventuele mitigerende maatregelen
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.
•
leiding
•
noordpijl en schaalindicatie
Beschrijving omgeving
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties

Vertrouwelijk/

Aangeleverd

Openbaar

door CAROLA

Openbaar

Deels

Openbaar
Openbaar

Nee
Nee
Ja

Openbaar
Ja
Nee
Openbaar
Ja
Ja
Ja
Ja
Openbaar

Openbaar

•

bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR
10-6-contour en het invloedsgebied
Actuele topografische kaart

4

Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder
opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is
gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding
effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurbedrijven/
activiteiten, vliegroutes, windturbines)
Gebruikt weerstation
Beschrijving per leiding van mogelijke risico’s voor de
omgeving
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin
tenminste is opgenomen:
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren
voor 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 en 10-8 (indien aanwezig)
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het
groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste
overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as
van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke
slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot
10-9 per jaar
FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de
oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding
Grafiek met de screening van het groepsrisico
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt
kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 -6 per jaar
zijn
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA
zijn meegenomen

Ja
Ja

Ja indien
ingevoerd
Openbaar
Openbaar

Ja indien
ingevoerd
Nee

Openbaar

Nee

Openbaar

Ja

Openbaar

Ja

Openbaar

Ja

Openbaar

Ja

Openbaar

Ja

Openbaar
Openbaar

Ja
Nee

Openbaar

Ja
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2 Invoergegevens
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie
1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn
uitgevoerd op 04-03-2022.
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het
weerstation Twente. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de
navolgende secties.
2.1 Interessegebied
Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

2.2 Relevante leidingen
Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen
meegenomen in het onderzoek.
Eigenaar

Leidingnaam

Diameter [mm]

Druk [bar]

Datum

aanleveren

gegevens
N.V.
Nederlandse

7981_leidingN-531-12-

Gasunie

deel-1

N.V.
Nederlandse

7981_leidingN-531-91-

Gasunie

deel-1

159.00

40.00

04-03-2022

114.30

40.00

04-03-2022
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De hierboven dikgedrukt weergegeven aardgasleiding N-531-91-deel-1 van de Gasunie is in
het kader van voorliggend onderzoek het meest risicovol gebleken. In het vervolg worden dan
ook enkel de onderzoeksresultaten met betrekking tot deze leiding weergegeven. Desgewenst
kunnen de onderzoeksresultaten met betrekking tot de overige onderzochte leidingen worden
opgevraagd bij de opsteller van dit rapport.
De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en
mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].
De relevante leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. Het projectgebied is indicatief
weergegeven met de rode omlijning. Aardgasleiding N-531-91-deel-1 is donkerblauw
weergegeven.
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen.
2.3 Populatie
De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3. Het projectgebied is hierin indicatief
weergegeven met de rode ster.
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

Populatietype

Polygoonpunten

Populatiepolygoon

Wonen
Werken
Evenement
Populatiepolygonen
Label

Type

Aantal

Dichtheid

Vervangmodus

Percentage
Personen

22 woningen
projectgebied

Wonen

66.0

Toevoegen
Nieuwe
Populatie
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Populatiebestanden
Pad

Type

Aantal

Populatiebestanden\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

Evenement

2334

Populatiebestanden\hotel-dag0-nacht100.txt

Wonen

275

Populatiebestanden\industrie-dag100-nacht30.txt

Werken

17

Populatiebestanden\kantoor_kliniek_onderwijs_winkeldag100-nacht0.txt

Werken

1594

Populatiebestanden\wonend_vakantiehuis-

Wonen

3706

Percentage
Personen

nacht80.txt

dag50-nacht100.txt
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3 Plaatsgebonden risico
Voor de in het voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico
bepaald. Voor leiding N-531-91-deel-1 wordt in de figuur hieronder het plaatsgebonden
risico weergegeven als iso-risicocontour op een achtergrondkaart. Het projectgebied is hierin
weergegeven met de rode omlijning.
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 7177_leiding-N-531-91-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie

1E-4
1E-5
1E-6
1E-7
1E-8
De in de legenda weergegeven kleuren corresponderen met de in figuur 3.1 weergegeven
grenzen/lijnen en niet met de ingekleurde vlakken. In dit geval zijn dan ook enkel de
plaatsgebonden risicocontouren ‘1E-8’ en ‘1E-7’ van toepassing.
Voor buisleidingen geldt de PR 10-6 contour als norm. Dit is de contour waarbij de kans 1 op
een miljoen is dat iemand overlijdt ten gevolge van een zwaar ongeval met het transport van
de gevaarlijke stoffen. Er zijn rondom de onderzochte buisleidingen, binnen het
projectgebied geen 10-6 risicocontouren aanwezig en conform de wetgeving (Besluit externe
veiligheid buisleidingen) is er dan ook geen sprake is van een knelpunt (saneringsgeval).
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4 Groepsrisico screening
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor leiding N531-91-deel-1 wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van
het groepsrisico weergegeven voor de bestaande en de nieuwe situatie. Deze is berekend
door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten
opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze
FN-curve de overschrijdingsfactor.
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde.
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde
overschreden.
Figuur 4.1 Groepsrisico screening bestaande situatie voor 7981_leiding-N-531-91deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1150.00 en stationing
2150.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2
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Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor 7177_leiding-N-531-91-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

Figuur 4.3 Groepsrisico screening nieuwe situatie voor 7177_leiding-N-531-91deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 1150.00 en stationing
2150.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk.
De betreffende kilometer leiding en het projectgebied zijn respectievelijk met de groene en
rode omlijning gevisualiseerd in figuur 4.2.
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Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FNcurve voor 7177_leiding-N-531-91-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie
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5 FN curves
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend voor de bestaande en
de nieuwe situatie. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande
hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor leiding N-531-91-deel-1 de daadwerkelijke FN-curve
gegeven van de (in termen van groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé.
Figuur 5.1 FN curve bestaande situatievoor 7981_leiding-N-531-91-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1150.00 en stationing
2150.00

Figuur 5.1 FN curve nieuwe situatie voor 7177_leiding-N-531-91-deel-1 van N.V.
Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 1150.00 en stationing
2150.00

In relatie tot het plaatsgebonden risico wordt opgemerkt dat er rondom de onderzochte
buisleidingen, binnen het projectgebied geen 10-6 risicocontouren aanwezig zijn en conform
de wetgeving (Besluit externe veiligheid buisleidingen) er dan ook geen sprake is van een
knelpunt (saneringsgeval). De projectlocatie bevindt zich echter wel binnen de invloedsafstand
van buisleiding 7177_leiding-N-531-91-deel-1. In dit kader is een beperkte
verantwoording van het groepsrisico opgesteld. Hier wordt nader op ingegaan in het volgende
hoofdstuk.
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6 Beperkte verantwoording groepsrisico
In voorliggend geval is sprake van een ontwikkeling waarbij 24 wooneenheden worden
toegevoegd. Doordat nieuwe woningen worden toegevoegd neemt het gemiddeld aantal
personen dat aanwezig is binnen het plangebied gedurende de dag, avond en nacht, en
hiermee de personendichtheid, in beginsel toe. Het gaat echter om een beperkte toename van
de personendichtheid. Bij het verantwoorden van het groepsrisico zijn er zowel locatiespecifieke als ontwikkelingsspecifieke aspecten die dienen te worden onderbouwd.
De volgende locatie-specifieke aspecten zijn daarbij van belang: opkomsttijd, dekking
waarschuwingsinstallatie en nabijheid bluswatervoorzieningen. Deze worden hierna
onderbouwd.
•
Opkomsttijd: De brandweer dient binnen zes minuten ter plaatse te zijn. In voorliggend
geval kan de brandweer in theorie binnen 3 minuut ter plaatse zijn. De dichtstbijzijnde
brandweerpost bevindt zich namelijk aan de Laagsestraat 4, op circa 1,3 kilometer
•

afstand tot het plangebied;
Dekking waarschuwingsinstallatie: In geval van calamiteiten worden de aanwezige
personen in bedreigd gebied gewaarschuwd middels NL-Alert. Dit is bijvoorbeeld het
geval als er gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een brand of ongeval. In het bericht wordt
tevens het handelingsperspectief vermeld, zodat de personen die in het bedreigde
gebied bevinden weten hoe te handelen;

•

Nabijheid bluswatervoorziening: Er zijn in en rondom het plangebied voldoende
bluswatervoorzieningen aanwezig.

Eveneens dient in voorliggend geval aan de ontwikkelingsspecifieke aspecten te worden
getoetst. Dit betreffen de volgende aspecten: bereikbaarheid van hulpdiensten ter plaatse,
vluchtmogelijkheden en (zelf)redzaamheid van de aanwezige personen. Hierna worden de
voorgenoemde aspecten nader onderbouwd:
•

Bereikbaarheid: is dat een gebied/object via minimaal twee ontsluitingswegen
toegankelijk is. Daarnaast dient er in de directe omgeving voldoende ruimte te zijn om
materiaal op te stellen. Het plangebied is in de huidige situatie vanwege haar ligging
via meerdere zijden goed bereikbaar en is via meerder ontsluitingswegen toegankelijk
(Brookhuis en Berend Vinckenstraat en verder). Daarnaast is er in de directe omgeving
voldoende ruimte beschikbaar voor het opstellen van het materieel van hulpdiensten;

•

Ontvluchten van het gebied: Het plangebied is via het omliggende (wegen)netwerk
goed te ontvluchten in de richting van de risicobron af (zuidelijke richting);

•

Zelfredzaamheid; (Zelf)redzaamheid houdt in dat personen zichzelf en eventueel
anderen, binnen een bepaald tijdsbestek, kunnen veiligstellen (bijv. schuilen of
vluchten) bij dreigend gevaar. Hierbij wordt van de persoon zelf uitgegaan zonder de
hulp van hulpverleningsdiensten. De woningen zijn bedoeld voor reguliere bewoning.
Verwacht wordt dat de in het plangebied aanwezige personen zelfredzaam zijn. Het
plangebied is daarnaast relatief eenvoudig te ontvluchten.
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7 Conclusies
De CAROLA-berekening ten behoeve van de realisatie van 22 woningen aan de Brookhuis in
Ootmarsum toont aan dat het Groepsrisico kleiner is dan 0.1 van de oriëntatiewaarde (GR <
0.1). het groepsrisico neemt met minder dan 10% toe ten opzichte van de bestaande
situatie. Daarnaast blijkt uit de beperkte groepsrisicoverantwoording dat er geen sprake is
van een onverantwoorde situatie. Met andere woorden: de uitvoering van het project is op
basis het CAROLA-onderzoek in het kader van het groepsrisico aanvaardbaar.
Op deze plaats wordt geconcludeerd dat met betrekking tot het aspect ‘externe veiligheid’
ten aanzien van buisleidingen, het project past binnen een ‘goede ruimtelijke ordening’.
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Bijlage 4
Beperkte verantwoording
groepsrisico

bestemmingsplan Ootmarsum, Brookhuis Noordwest
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Bijlage 5

144

AERIUS-berekeningen

bestemmingsplan Ootmarsum, Brookhuis Noordwest

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

Berekening aanlegfase
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

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

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen

-, - -

Omschrijving

AERIUS kenmerk

bestemmingsplan Ootmarsum,
Brookhuis

RcmdoY5cw5XG

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

29 maart 2021, 16:13

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

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

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

72,58 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

Bijdrage

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

0,01

Aanlegfase 2021 (60% van de werkzaamheden)

aanlegfase

RcmdoY5cw5XG (29 maart 2021)
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Resultaten

Locatie
aanlegfase

Emissie
aanlegfase

Resultaten

Bron
Sector

aanlegfase

Emissie NH3

Emissie NOx

mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j

69,30 kg/j

Verkeer openbare weg
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

1,92 kg/j

Verkeer op bouwterrein tbv aanlegfase
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

1,36 kg/j

RcmdoY5cw5XG (29 maart 2021)
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Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Hoogste bijdrage

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

0,01

Springendal & Dal van de Mosbeek

0,01

*

Resultaten

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

aanlegfase

RcmdoY5cw5XG (29 maart 2021)
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
Habitattype

Hoogste bijdrage

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,01

H6410 Blauwgraslanden

0,01

H3130 Zwakgebufferde vennen

0,01

(mol/ha/j)
voor de 10
stikstofgevoelige
Natura 2000gebieden met het
hoogste resultaat

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Springendal & Dal van de Mosbeek
Habitattype

Hoogste bijdrage

H4030 Droge heiden

0,01

H5130 Jeneverbesstruwelen

0,01

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

0,01

-

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop

0,01

-

*

Resultaten

Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

aanlegfase
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Resultaten

Emissie
(per bron)

mobiele werktuigen
258289, 491678
69,30 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)

aanlegfase

NOx
NH3

Voertuig

Omschrijving

AFW

Alle werktuigen

Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

4,0

2,0

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

Standaard

Standaard

aanlegfase

Warmte Stof
inhoud
(MW)

0,0 NOx
NH3

Emissie

69,30 kg/j
< 1 kg/j

Verkeer openbare weg
258328, 491402
1,92 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

Emissie

1.692,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Middelzwaar
vrachtverkeer

120,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Zwaar vrachtverkeer

576,0 / jaar NOx
NH3

1,42 kg/j
< 1 kg/j

RcmdoY5cw5XG (29 maart 2021)
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Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Verkeer op bouwterrein tbv
aanlegfase
258286, 491707
1,36 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

120,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

576,0 / jaar NOx
NH3

1,14 kg/j
< 1 kg/j

aanlegfase

Aantal voertuigen Stof

Emissie

RcmdoY5cw5XG (29 maart 2021)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

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

aanlegfase

RcmdoY5cw5XG (29 maart 2021)
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening gebruiksfase
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RpLEYsd3WxPp (29 maart 2021)
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Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Noaberkracht Dinkelland
Tubbergen

-, - -

Omschrijving

AERIUS kenmerk

bestemmingsplan Ootmarsum,
Brookhuis

RpLEYsd3WxPp

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

29 maart 2021, 16:15

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

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

Toelichting

Resultaten

Situatie 1

NOx

18,30 kg/j

NH3

< 1 kg/j

Natuurgebied

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

Gebruiksfase 22 woningen met sfeerhaarden

gebruiksfase

RpLEYsd3WxPp (29 maart 2021)
pagina 2/5

Resultaten

Locatie
gebruiksfase

Emissie
gebruiksfase

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

verkeer richting noorden
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

2,39 kg/j

verkeer richting zuiden
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

6,22 kg/j

-

9,70 kg/j

Bron 3
Wonen en Werken | Woningen

Resultaten

gebruiksfase

RpLEYsd3WxPp (29 maart 2021)
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Resultaten

Emissie
(per bron)

verkeer richting noorden
258239, 491619
2,39 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)

gebruiksfase

NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

80,2 / etmaal NOx
NH3

2,30 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

80,3 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

verkeer richting zuiden
258301, 491414
6,22 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

80,2 / etmaal NOx
NH3

6,00 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

80,3 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

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

Resultaten

Emissie

gebruiksfase

Emissie

Bron 3
258290, 491677
7,0 m
0,9 ha
1,0 m
0,000 MW
Continue emissie
9,70 kg/j

RpLEYsd3WxPp (29 maart 2021)
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

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

gebruiksfase

RpLEYsd3WxPp (29 maart 2021)
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1 Inleiding
1.1

Doel

In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen onderzoekt TAUW de effecten van de
beoogde bestemmingsplanwijziging ‘Ootmarsum, Brookhuis Noordwest’ op Natura 2000gebieden. In het huidige bestemmingsplan worden 24 woningen toegestaan (deze zijn nog niet
gerealiseerd). Er wordt nu een aangepast bestemmingsplan ontwikkeld waarmee maximaal 22
woningen gerealiseerd kunnen worden; dit betreft een afname van 2 woningen ten opzichte van
het huidige bestemmingsplan.
De beoogde ontwikkeling kan alleen doorgaan indien deze niet in strijd is met de natuurwetgeving,
of als de benodigde vergunningen worden verleend. In voorliggende rapportage worden
uitsluitend de effecten van de beoogde activiteit op Natura 2000-gebieden beschouwd. De
rapportage geeft antwoord op de volgende vragen:
• In hoeverre is de beoogde ontwikkeling (mogelijk) strijdig met het onderdeel
•
•

1.2

gebiedenbescherming van de Wet natuurbescherming (Wnb)?
Zijn maatregelen en/of een vergunning benodigd?
Wat betekent dit voor de verdere planvorming en uitvoering?

Te beschouwen onderdelen Wnb

Voorliggende rapportage beschouwd de effecten van het beoogd voornemen op Natura 2000gebieden. Daarnaast heeft de beoogde activiteit mogelijk effect op beschermde soorten. Deze
dienen onderzocht te worden. Planologische beschermingsregimes zoals het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) zijn niet van toepassing aangezien het plangebied niet binnen een planologisch
beschermingsregime zoals het NNN gelegen is. Het onderdeel houtopstanden is ook niet van
toepassing aangezien het plangebied binnen de bebouwde kom houtopstanden gelegen is.

1.3

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op voorliggende rapportage:
• Voor de effectbeoordeling van de aanlegfase is gebruik gemaakt van de AERIUS

•

berekening waarin de realisatie van 22 nieuwe woningen over de maximale 20 maanden
is opgenomen.
Voor de effectbeoordeling van de gebruiksfase is de AERIUS berekening gebruikt waarin
worst-case is uitgegaan van de realisatie van uitsluitend vrijstaande woningen, waarbij de
hoogste verkeersaantrekkende werking wordt verwacht.
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2 Huidige situatie en beoogde ontwikkeling
2.1

Huidige situatie

Het plangebied bestaat uit momenteel uit een braakliggend terrein in het zuiden van Ootmarsum,
en wordt omsloten door een nieuwbouwwijk.

Figuur 2.1 Plangebied Ootmarsum

2.2

Beoogde ontwikkeling

In het huidige bestemmingsplan worden 24 woningen toegestaan (deze zijn nog niet
gerealiseerd). Er wordt nu een aangepast bestemmingsplan ontwikkeld waarmee maximaal 22
woningen gerealiseerd kunnen worden; dit betreft een afname van 2 woningen ten opzichte van
het huidige bestemmingsplan. De aanleg zal maximaal 20 maanden duren. De aanleg zal worden
uitgevoerd in het 2021/2022.
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3 Wettelijk kader
3.1

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (hierna: ‘Wnb’) is het wettelijke stelsel voor natuurbescherming van
gebieden, soorten en houtopstanden. Het beschermingsregime gaat uit van het ‘nee, tenzijprincipe’. Dit betekent dat de genoemde verbodsbepalingen in de Wnb altijd gelden. Het afwijken
hiervan is alleen onder voorwaarden toegestaan. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie
Overijssel is het bevoegd gezag door middel van een vergunning.

3.2

Beschermingsregime Natura 2000 bij plannen

Een plan kan alleen worden vastgesteld indien er afzonderlijk of in combinatie met andere
plannen of projecten geen sprake is van significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Dat
vloeit voort uit artikel 2.7, eerste lid van de Wnb.
1. Een bestuursorgaan stelt een plan dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura
2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben
voor een Natura 2000-gebied, uitsluitend vast indien is voldaan aan artikel 2.8, met uitzondering van het negende lid.

Plannen kunnen alleen worden vastgesteld indien er geen gevolgen zijn voor de
instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebieden. In deze voortoets wordt dan ook
nagegaan óf de beoogde ontwikkeling gevolgen kan hebben voor Natura 2000-gebieden, en zo ja
welke gevolgen.
Indien (significante) gevolgen niet op voorhand kunnen worden uitgesloten dient op basis van
artikel 2.8, eerste lid, een passende beoordeling te worden gemaakt van de gevolgen voor het
Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelen voor dat gebied. Een plan
mag dan uitsluitend worden vastgesteld indien uit de passende beoordeling de zekerheid is
verkregen dat er geen sprake is van (significante) gevolgen.
Wanneer (significante) gevolgen op voorhand kunnen worden uitgesloten kan het plan worden
vastgesteld. Een passende beoordeling is in dat geval niet benodigd.
Deze ecologische beoordeling (‘voortoets’) heeft als doel te bepalen of een passende beoordeling
noodzakelijk is.
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4 Ecologische beoordeling stikstof
4.1

Inleiding

In de omgeving van het plangebied zijn drie Natura 2000-gebieden aanwezig (zie figuur 4.1), te
weten:
• Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek gelegen op 1,5 kilometer afstand
•
•

Springendal & Dal van de Mosbeek gelegen op 2,3 kilometer afstand
Bergvennen & Brecklenkampse Veld gelegen op 7,0 kilometer afstand

Figuur 4.1 Plangebied met omliggende Natura 2000-gebieden

Deze Natura 2000-gebiede liggen op een dusdanige afstand dat alleen storingsfactoren met een
reikwijdte groter dan een kilometer hier effecten kunnen hebben. Van de diverse storingsfactoren
zijn dat als gevolg van deze activiteit uitsluitend stikstofemissies naar de lucht. Als gevolg van de
afstand tot Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de werkzaamheden zijn effecten
anders dan door stikstofdepositie op voorhand uitgesloten.

4.2

Werkwijze

Op basis van de stikstofberekening, uitgevoerd in AERIUS 2020, zijn de locaties waar sprake is
van een toename van stikstofdepositie in beeld gebracht. Hierbij worden de relevante
instandhoudingsdoelen beschouwd. Onder relevante instandhoudingsdoelen worden de
instandhoudingsdoelen verstaan die gevoelig zijn voor stikstofdepositie en waar ook sprake is van
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een toename van stikstofdepositie als gevolg van het beoogd voornemen. Habitattypen en
leefgebieden van soorten die niet stikstofgevoelig zijn of waar geen toename is berekend worden
als niet relevant beschouwd en niet verder in de beoordeling betrokken.
In de beoordeling zijn de volgende onderdelen opgenomen:
• Algemene beschrijving van het habitattype of leefgebied
• Instandhoudingsdoelstelling
•
•
•

Locatie en omvang depositie
Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie
Trends

•
•

Analyse sturende factoren
Conclusie

4.3

Projectbijdrage

4.3.1

Inleiding

Uit de AERIUS berekening blijkt dat als gevolg van de beoogde ontwikkeling in de aanlegfase
sprake is van een tijdelijke toename van stikstofdepositie in twee Natura 2000-gebieden. Dit
betreft Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek en Springendal en Dal
van de Mosbeek. In beide Natura 2000-gebieden zijn uitsluitend aangewezen als
Habitatrichtlijngebied. De resultaten van de AERIUS berekening zijn weergegeven in tabel 4.1 en
figuur 4.2.
Tabel 4.1 Projectbijdrage als gevolg van de beoogde ontwikkeling op Natura 2000-gebieden
Habitattype

Maximale depositie

Oppervlak

Relevante HR-soorten

(mol/ha/jaar)

(ha)

(o.b.v. gebiedsanalyse)

Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
0,01
H91E0C Vochtige alluviale bossen

20,0

Zeggekorfslak

(beekbegeleidende bossen)
H6410 Blauwgraslanden
H3130 Zwakgebufferde vennen

0,01

0,8

0,01

0,2

Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek
0,01
H4030 Droge heiden
0,01
H5130 Jeneverbesstruwelen

2,0
0,2

-

-
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Figuur 4.2 Projectbijdrage aanlegfase op Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek en Natura 2000gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

4.3.2

Niet en naderend overbelaste situaties

De beoordeling van effect (zowel op zichzelf als cumulatief) is ingeval van een onderbelaste
situatie alleen relevant indien de achtergronddepositie inclusief projecteffect (vermeerderd met
eventuele cumulatieve effecten van alle vergunde/vastgestelde, maar nog niet gerealiseerde
plannen/projecten), alsnog kan leiden tot een overbelaste situatie. AERIUS Calculator maakt
onderscheid tussen hexagonen met een (naderende) overbelasting en hexagonen zonder
overbelasting. Voor die naderende overbelasting wordt een bandbreedte van 70 mol N/ha/jaar
onder de KDW1 aangehouden. Deze bandbreedte is ruim voldoende om een eventuele verhoging
van de ADW2 door cumulatie met andere plannen/projecten op te vangen. Dit betekent dat ingeval
van een onderbelaste situatie een projecteffect op zichzelf én in cumulatie met andere
plannen/projecten gezien de zeer tijdelijke en relatief lage depositiebijdragen niet tot significante
gevolgen kan leiden. Ook niet als de ADW in combinatie met het projecteffect dicht bij de KDW zit.
Als gevolg daarvan is in de ecologische beoordeling een effect op een onderbelaste situatie ook
als zodanig beoordeeld. Nadere ecologische onderbouwing is hierbij niet noodzakelijk omdat er
geen reële kans is dat de KDW overschreden zou worden.

1

KDW: Kritische depositiewaarde

2

ADW: Achtergrond depositiewaarde, dat wil zeggen de reeds bestaande depositie door andere stikstofemissies
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Algemene effectbeoordeling stikstofdepositie

4.3.3.1
Inleiding
Stikstof is een belangrijke voedselbron voor planten, echter door een overmaat aan stikstof
kunnen vegetaties veranderen door vermesting en verzuring. Planten als brandnetels en grassen
profiteren van veel stikstof en overwoekeren andere planten. Hierdoor kunnen bijzondere
voedselarme vegetaties verruigen en kenmerkende (zeldzame) plantensoorten verdwijnen.
Daardoor kunnen ook insecten verdwijnen wat weer schadelijk kan zijn voor vogels die op
insecten jagen. De stikstofdepositie kan bestaan uit stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3).
Waarbij stikstofoxiden vooral door verkeer en industrie wordt uitgestoten en de ammoniak met
name bij veehouderijen vandaan komt. Er kan een verschil zijn in effecten door stikstofoxiden en
door ammoniak. Beide kunnen leiden tot vermesting, vooral de ammoniak leidt tot een verzuring.
4.3.3.2
Kleine eenmalige deposities
In de aanlegfase van een project wordt materieel ingezet dat slechts tijdelijk stikstofemissie
veroorzaakt. In een publicatie van BIJ12 wordt gesteld dat middels een voortoets kan worden
onderbouwd dat bij kleine, tijdelijke deposities zowel op zichzelf als in cumulatie op voorhand
geen sprake zal zijn van significant negatieve effecten. Uitgangspunt hierbij is dat de aanlegfase
kleiner of gelijk aan 0,05 mol/ha/jaar gedurende maximaal twee jaar duurt, of equivalent hiervan
(BIJ12, 2021).
In dit project is sprake van een aanlegfase van circa 20 maanden, minder dan 2 jaar dus. De
maximale depositie betreft 0,01 mol/ha/jaar in het maatgevende jaar. Bij een dergelijke depositie
gedurende twee jaar is sprake van een kleine tijdelijke depositie als bedoeld in de publicatie van
BIJ12. Voor dergelijke situaties wordt op dit moment door de bevoegde gezagen voor de
vergunningverlening (in dit geval provincie Overijssel) als beleidsuitgangspunt gehanteerd dat
geen vergunning noodzakelijk is.
4.3.3.3
Kritische depositiewaarde
Natura 2000-gebieden hebben instandhoudingsdoelen voor habitattypen en soorten. Voor alle
habitattypen en leefgebieden van soorten zijn kritische depositiewaarden (KDW) opgesteld.
Atmosferische stikstofdepositie kan leiden tot verzuring en vermesting van habitattypen wanneer
deze boven de kritische depositiewaarde komt.
Een kritisch depositieniveau is gedefinieerd als de maximaal toelaatbare hoeveelheid
atmosferische depositie waarbij, volgens de huidige wetenschappelijke kennis, negatieve effecten
op de structuur en de functies van ecosystemen niet optreden (Compendium voor de
leefomgeving, 2013). Wanneer de atmosferische depositie hoger is dan de kritische
depositiewaarde van het habitattype of het leefgebied van Habitat- of Vogelrichtlijnsoorten bestaat
een risico op een significant negatief effect, waardoor geformuleerde
instandhoudingsdoelstellingen mogelijk niet duurzaam kunnen worden gerealiseerd.
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De KDW is in Van Dobben et. al (2012) primair uitgedrukt in (hele) kilogrammen stikstof per
hectare per jaar (N/ha/j). In internationale wetenschappelijke publicaties worden kritische
depositiewaarden veelal beschreven in de vorm van ranges (bandbreedtes). Deze ranges
beschrijven enerzijds de variatie in kritische depositiewaarden als gevolg van verschillen in
gevoeligheid binnen een ecosysteem, anderzijds beschrijven zij de betrouwbaarheidsmarges als
gevolg van methodische onzekerheden. Van Dobben heeft de KDW gepreciseerd naar een
concrete waarde per N2000-habitattype.
Daarbij wordt aangegeven dat de kritische depositiewaarden met een onzekerheidsmarge van
minimaal 1 kg moeten worden gehanteerd, deze waarden zijn vastgesteld binnen marges van
± 5 kg N/ha/j (Cunha et al. 2002).
Omdat vaak gebruik wordt gemaakt van mol-eenheid, zijn de kilogrammen omgerekend naar hele
mol (1kg N = 71,43 mol N). Gelet hierop zijn er ecologisch gezien binnen deze marges geen
aantoonbare verschillen in de kwaliteit van een habitat bij verschillen in depositie die kleiner zijn
dan 1 kilogram per hectare per jaar, hetgeen ongeveer gelijk staat aan een depositie van 70 mol N
per hectare per jaar.
4.3.3.4
Relevante stikstofbijdrage
Om daadwerkelijk tot een kwaliteitsverlies van habitattypen te komen is een grote of langdurige
stikstofdepositiebijdrage nodig. Voor stikstofdepositie geldt dat het accumuleert in het systeem en
dat ook kleine hoeveelheden die lange tijd deponeren kunnen leiden tot een accumulatie met alle
gevolgen van dien. Een ecologische verandering is echter pas waarneembaar als een aanzienlijke
hoeveelheid gedurende meerdere jaren (langdurig) accumuleert in het systeem.
Pas in geval van een relevante blijvende stikstofdepositiebijdrage treden na tientallen jaren
ecologische effecten in de vorm van kwaliteitsverlies en uiteindelijk areaalverlies op. Dit speelt
zich, afhankelijk van de gevoeligheid van een habitattype, af in een periode van 10-20 jaar
(zie tabel 4.2). Hierbij is geen rekening gehouden met het huidige reguliere beheer om de
habitattypen in stand te houden.
Tabel 4.2 Indeling van gevoeligheidsklassen voor habitattypen en tijdspad voor daadwerkelijk areaalverlies van een
habitattype als gevolg van kwaliteitsverlies door stikstofdepositie3
KDW
Gevoeligheidsklasse

Habitattypen voorbeelden
(mol N/ha/j)

(kg N/ha/j)

<1000

6-15 kg

zeer gevoelig

1000-1500

15 -21 kg

gevoelig

1500-2000

21-28 kg

uiterst gevoelig

3

Zwakgebufferde en zure vennen,
zandverstuivingen, heischrale
graslanden, actieve hoogvenen
Droge en vochtige heidetypen,
jeneverbesstruwelen, oude
eikenbossen, Blauwgraslanden,
kalkmoerassen pioniervegetaties,
beuken-eikenbossen, Stroomdalen glanshaverhooilanden.
Beekbegeleidende bossen

Tijdspad daadwerkelijk
verlies habitattype
(uitgezonderd
gebufferde typen*)
10 jaar

12,5 jaar

15 jaar

Conform Goderie R. en K. Vertegaal (2020), Achtergrondnotitie actualiseren StikstofEffectvoorspellingsModel (SEM 3.1)
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matig gevoelig

>2000

> 28 kg

Beken en rivieren met
waterplanten, meren met
krabbenscheer, esseniepenbossen, kranswierwateren

20 jaar

* Bij gebufferde habitattypen (gebufferde vennen, heischrale graslanden, blauwgraslanden, kranswierwateren, meren met
krabbenscheer) is geen sprake van een gradueel kwaliteitsverlies maar van een ‘plotselinge’ omslag sterk afhankelijk van de lokale
situatie (o.a. mate van buffering)5

Zolang van een plan of project geen sprake is van een langdurige relevante (dat is in ieder geval
meerdere molen gedurende meerdere jaren) stikstofdepositiebijdrage, treden er geen wijzigingen
in de standplaatsfactoren en de vegetatie in het veld op waardoor de kwaliteit van habitats kunnen
worden beïnvloed. Significant negatieve gevolgen van zeer kleine tijdelijke bijdragen zijn daarmee
op voorhand uit te sluiten.
4.3.3.5

Natuurlijke fluctuaties in depositie

De daadwerkelijke depositie van stikstof in een specifiek jaar wordt sterk bepaald door
meteorologische fluctuaties in windsnelheden, windrichtingen en neerslaghoeveelheden die in het
betreffende jaar optreden. In het achtergrondrapport bij de grootschalige concentratie- en
depositiekaarten van Nederland is door RIVM/PBL aangegeven dat er sprake is van natuurlijke
fluctuaties van de daadwerkelijke depositie van ongeveer 10 % ten opzichte van de gemiddelde
achtergronddepositie (RIVM, 2013). De achtergronddepositie voor het deel in de Natura 2000gebieden waar een toename in depositie is berekend ligt op gemiddeld 1.600 mol N/ha/jaar
(AERIUS 2020). Hier zijn dus natuurlijke fluctuaties in depositie in de orde van grootte van
160 mol N/ha/jaar of meer ten opzichte van de achtergronddepositie, dus 320 mol N/ha/jaar in
totaal. Ook in dit opzicht is een tijdelijke depositie van 0,02 mol verwaarloosbaar.
4.3.3.6

Conclusies algemene effectenanalyse stikstof

Een tijdelijke kleine depositiebijdrage valt al snel weg tegen de natuurlijke fluctuaties in de
feitelijke depositie en de ranges in gevoeligheid van habitats en leefgebieden van soorten.
Daarmee zijn tijdelijke effecten daarmee op zichzelf beschouwd geen relevant risico voor het
optreden van ongewenste ecologische effecten. Er dient echter bij kleine effecten rekening te
worden gehouden met de mogelijkheid van cumulatie. Cumulatief kan immers wel sprake zijn van
een risico op relevante effecten. Echter, bij zeer kleine tijdelijke depositietoenames kleiner dan
0,02 mol N/ha/jaar is ook dat risico verwaarloosbaar. Desalniettemin wordt hierna voor de
relevante Natura 2000-gebieden onderzocht of het risico op effecten daadwerkelijk is uitgesloten.
4.3.4
4.3.4.1

Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
Natuurwaarden

Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek zijn drie loofbosgebieden in Twente die in een
laagte liggen tussen twee stuwwallen. Aan de zuidzijde bevindt zich de stuwwal van Oldenzaal en
aan de noordzijde de stuwwal van Ootmarsum. Het gebied wordt doorsneden door het kanaal
Almelo-Nordhorn en een aantal, grotendeels gegraven beken zoals de Tilligterbeek,
Roelinksbeek, Voltherbeek en Peiingsbeek (Provincie Overijssel 2016). Agelerbroek en
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Voltherbroek ziin twee deelgebieden die vlak bij elkaar en in de nabijheid van het project liggen.
Het deelgebied Achter de voort ligt water verder naar westen langs het kanaal (Provincie
Overijssel, 2017a). Door de hoge grondwaterstand, de plaatselijke aanwezigheid van kalkrijk leem
in de ondergrond en door kwel van bufferend basenrijk grondwater en overgangen naar
basenarme dekzandkoppen zijn deze gebieden van oudsher zeer soortenrijk.
Agelerbroek en Voltherbroek zijn van oorsprong kwelgebieden en bestonden tot de jaren 30
grotendeels uit moeras met grote zeggevegetatie. De gebieden werden gebruikt als hooiland op
de plaatsen waar deze verlaten werden is er elzenbroekbos ontstaan. Naast elzenbroekbos bevat
Voltherbroek nog vochtige bossen en enkele natte schraallanden en graslandpercelen en poelen.
In en rond de diverse poelen komen Kamsalamanders en boomkikkers voor. In Agelerbroek komt
vooral het elzenbroekbos voor met daarin enkele graslandjes, moerassen en een ven (Provincie
Overijssel, 2017a).
Belangrijke knelpunten voor het Natura 2000-gebied zijn:
-

Verdroging (met als gevolg afname van kwel van basenrijkgrondwater naar de
wortelzone, inklinken van veen en uitloging van basen in de bodemtoplaag)
Verzuring (door verdroging, afname basenrijkkwelwater waardoor ook de invloed van

-

zuur neerslagwater groter word en accumulatie van zure strooisellagen)
Hoge voedselrijkdom beekwater (Provincie Overijssel, 2017a).
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H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)

Algemene omschrijving
De bossen van dit habitatsubtype komen vooral voor op standplaatsen in beekdalen en
laaggelegen delen van hogere zandgronden die onder invloed staan van overstromend beekwater
en/of grondwater uit de hoger gelegen gebieden. Door dit water zijn de standplaatsen relatief rijk
aan basen en nutriënten. De verschijningsvorm van deze bossen loopt zeer uiteen, maar ze
bezitten allen een typische ondergroei met een bijzonder uitbundig voorjaarsaspect.
Op de natste, meestal venige standplaatsen, waar het grondwater tot aan het maaiveld kan staan,
komen elzenbroekbossen voor die behoren tot het Elzenzegge-Elzenbroek. Op de standplaatsen
die minder nat zijn door een lagere grondwaterstand en lemige bodem komt het VogelkersEssenbos voor. Deze standplaatsen staan onder invloed van regelmatig tot incidenteel
overstromend beekwater (profiel H91E0C). Als gevolg van successie kunnen deze VogelkersEssenbossen op termijn overgaan in het habitattype H9160 Eiken-haagbeukenbos (Provincie
Overijssel, 2017a)
Instandhoudingsdoel
Voor het habitattype is de uitbreidingsdoelstelling geformuleerd voor oppervlakte en
verbeteringsdoelstelling voor kwaliteit.
Locatie en omvang depositie
In figuur 4.3 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op
H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) in de aanlegfase. Er is sprake van
een tijdelijke depositie van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar op circa 17,9 ha.
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Figuur 2.3 Projectbijdrage op H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) in de aanlegfase

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie
De kritische depositiewaarde van het habitattype is 1857 mol/ha/jaar. De minimale
achtergronddepositie op de relevante hexagonen is 1417 mol/ha/jaar, de maximale
achtergronddepositie is 2167 mol/ha/jaar en de gemiddelde achtergronddepositie is 2037
mol/ha/jaar. Het merendeel van de relevante hexagonen is (naderend) overbelast.
Trend
Het habitattype komt in alle deelgebieden voor. Het totale oppervlak bedraagt 91 ha.
De kwaliteit van het habitattype is matig. De trendmatige ontwikkeling van de kwaliteit en
oppervlak is negatief (provincie Overijssel, 2016).
Analyse sturende factoren
De meeste van de vegetatie in dit habitattype is afhankelijk van overstromend beekwater en/of
hoge grondwaterstanden voor de aanvoer van basenrijk grondwater. Daarmee is dit habitattype
bijzonder gevoelig voor dalende grondwaterstanden en afname van kweldruk. Ontwatering in en
rond het natura 2000-gebied door sloten, buisdrainage en genormaliseerde beken,
drinkwaterwinning Weerselo en grondwateronttrekking voor landbouw is een groot knelpunt voor
het behoud van dit habitattype (Provincie Overijssel, 2016).
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Langdurige ontwatering van het gebied kan leiden tot verzuring van de bodem door uitloging van
basen als gevolg van het infiltrerende regenwater, de afname van bufferend basenrijk grondwater
en het stoppen van overstromingen met (niet te voedselrijk) beekwater. Overstromingen met het
huidige beekwater kan leiden tot te sterke eutrofiëring van de standplaatsen (Provincie Overijssel,
2017a).
Door deze verdroging en verzuring is de kwaliteit van het elzenbroekbos sterk achteruitgegaan en
bevat de ondergroei op deze standplaatsen nauwelijks meer de kenmerkende moerassoorten. In
plaats daarvan groeien er in de elzenbroekbossen nu veel braam en pijpenstrooitje in de
ondergroei en behoort aanzienlijk deel niet meer tot de vegetatie van het habitattype H91E0C
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidend) (Provincie Overijssel, 2017a).
Naast verruiging met braam en pijpenstrootje leid de verdroging van de bodem ook tot verzuring
door ophoping van bladstrooisel in zowel het Volther- en Agelerbroek (Waterschap Regge &
Dinkel, 2011b; veldwaarneming 2009).
Een ander knelpunt voor dit habitattype is dat er onvoldoende lichtinval is op de bodem door een
afname is soortensamenstelling en beperkte leeftijdsvariatie. Onvoldoende licht kan het behoud
van kenmerkende plantensoorten belemmeren (Provincie Overijssel, 2017a).
Conclusie
De op zichzelf verwaarloosbare eenmalige projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar gedurende twee
jaar is te beperkt en te tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op de
vegetatiesamenstelling of abiotische randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft daarom
geen invloed op de trend, waardoor er effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is een significant
effect op dit habitattype uitgesloten.
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H6410 Blauwgraslanden

Algemene omschrijving
Het zijn soortenrijke hooilanden op voedselarme, matig zure tot neutrale bodems. Buffering vindt
plaats door aanvoer van basen met grond- en/of oppervlaktewater. In de winter staat het
grondwater aan of op maaiveld, in de zomer zakt de grondwaterstand enkele decimeters of meer
weg. De naam blauwgrasland is afgeleid van de zwak blauwgroene kleur van de soorten die het
aanzien bepalen. Dat zijn bijvoorbeeld Spaanse ruiter (Cirsium dissectum), blauwe zegge (Carex
panicea) en tandjesgras (Danthonia decumbens). De blauwgraslanden worden
plantensociologisch gerekend tot het verbond Junco-Molinion. De begroeiingen kennen een grote
variatie in soortensamenstelling, afhankelijk van bodem, hydrologie en geografische ligging. In
beekdalen is de veldrus kenmerkend. Verder worden schrale hooilanden met veel veldrus
eveneens tot het habitattype H6410 gerekend, wanneer ze veel soorten van het verbond JuncoMolinion bevatten (profiel H6410).
Instandhoudingsdoel
Voor het habitattype is de uitbreidingsdoelstelling geformuleerd voor oppervlakte en
verbeteringsdoelstelling voor kwaliteit.
Locatie en omvang depositie
In figuur 4.4 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op
H6410 Blauwgraslanden in de aanlegfase. Er is sprake van een tijdelijke depositie van maximaal
0,01 mol N/ha/jaar op circa 0,8 ha.
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Figuur 4.4 Projectbijdrage op H6410 Blauwgraslanden in de aanlegfase

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie
De kritische depositiewaarde van het habitattype is 1071 mol/ha/jaar. De minimale
achtergronddepositie op de relevante hexagonen is 1538 mol/ha/jaar, de maximale
achtergronddepositie is 1969 mol/ha/jaar en de gemiddelde achtergronddepositie is 1604
mol/ha/jaar. Alle relevante hexagonen zijn overbelast.
Trend
Het habitattype komt voor op vijf locaties in het Voltherbroek en twee locaties in het Agelerbroek.
Het totale oppervlak bedraagt 1,7 ha (kartering 2010). Het habitattype komt voor op hellingvoeten
van dekzandruggen en in laagten. In het verleden kwamen meer van dergelijke blauwgraslanden
voor in het Natura 2000-gebied, voordat het gebied verboste.
Het habitattype is sinds de jaren 40 van de vorige eeuw achteruitgegaan in kwaliteit en omvang en
moet nu als matig aangeduid worden. Dit is o.a. te zien aan de afname dan wel het geheel
verdwijnen van typische blauwgraslandsoorten zoals Kleine valeriaan, Vlozegge, Blonde zegge,
Bleke zegge en Parnassia (Gaasbeek, 1959). De trend in kwaliteit is afnemend sinds 2002, de
omvang is ongeveer gelijk sinds 2002 (provincie Overijssel, 2017a).
Analyse sturende factoren
Dit habitattype komt voor op voedselarme standplaatsen waar er een aanvoer van basenrijk
grond- en/of oppervlaktewater aanwezig is (profiel H6410). Langdurige ontwatering in en rondom
het gebied kan zorgen voor verdroging en verzuring door het uitlogen van basen als gevolg van
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langdurige infiltratie van regenwater.
De ontwatering met als gevolg verdroging, is met name een groot knelpunt voor kwaliteit en
uitbreidingsdoelstellingen van de nattere vormen van dit habitattype en de ruimtelijke variatie
(overgangen van vochtig naar zeer natte standplaatsen) binnen dit habitat (Provincie Overijssel,
2017a). Met het huidige beekwater zijn inundaties stopgezet. Deze zouden net zoals bij de
Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) kunnen leiden tot te sterke eutrofiëring voor
standplaatsen (Provincie Overijssel, 2017a).
Door overmaat aan atmosferische stikstof en het wegvallen van het basenrijke kwelwater is de
kwaliteit van het habitattype verslechterd. Op locaties waar niet geplagd of afgegraven is, is
verruiging toegenomen met grasachtige plantensoorten die de typische blauwgraslandsoorten
zoals Kleine valeriaan, Vlozegge, Blonde zegge, Bleke zegge en Parnassia (Gaasbeek, 1959)
verdringen. Mogelijk is er ook aanvoer van vermest grondwater naar het gebied, maar dit is nog
onduidelijk. Daarnaast door het stoppen van het hooilandbeheer worden de nutriënten niet meer
afgevoerd, wat ook een rol kan spelen bij het verdwijnen van de typerende blauwgraslandsoorten
(Provincie Overijssel, 2017a).
Verder word versnippering van het areaal als gevolg van verdroging en stikstofdepositie ook
gezien als knelpunt voor de instandhoudingsdoelstellingen van dit habitattype (Provincie
Overijssel, 2017a).
Conclusie
De op zichzelf verwaarloosbare eenmalige projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar gedurende twee
jaar is te beperkt en te tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op de
vegetatiesamenstelling of abiotische randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft daarom
geen invloed op de trend, waardoor er geen effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is een
significant effect op dit habitattype uitgesloten.

4.3.4.4

H3130 Zwakgebufferde vennen

Algemene omschrijving
Habitattype 3130 Zwakgebufferde vennen komen voor als (heide)vennen en ondergelopen
slenken in de hogeren zandgronden en als min of meer geïsoleerde poelen aan de randen van
rivier- en beekdalen en zijn minder koolstof gelimiteerd dan de zeer zwak bufferende vennen van
habitattype H3110.
De standplaatscondities variëren van zeer voedselarm tot voedselarm, van aquatisch tot vochtig
en langdurig tot zeer kortstondig overstroomd (profiel H3130), waarbij de zuurgraad van de
bodem relatief hoog is (pH > 5,5) (Provincie Overijssel, 2016).
Kenmerkend voor dit habitattype is het voorkomen van een grote variatie van soorten binnen een
relatief klein oppervlak, waaronder veel pioniersoorten van kale oevers en open water.
Drijvende waterweegbree (Luronium natans) is een kenmerkende soort voor dit habitattype en
kan in sommige van de zwakgebufferde vennen grote populaties vormen (profiel H3130).

19/29

Kenmerk

R001-1281664-V01

Instandhoudingsdoel
Voor het habitattype is een doelstelling geformuleerd voor behoud van oppervlakte en kwaliteit.
Locatie en omvang depositie
In figuur 4.5 is het relevante hexagoon weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op
H3130 Zwakgebufferde vennen in de aanlegfase. Er is sprake van een tijdelijke depositie van
maximaal 0,01 mol N/ha/jaar op circa 0,2 ha.

Figuur 4.5 Projectbijdrage op H3130 Zwak gebufferde vennen in de aanlegfase

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie
De kritische depositiewaarden van het habitattype is 571 mol/ha/jaar. De gemiddelde
achtergronddepositie op het relevante hexagoon is 1969 mol/ha/jaar. Het hexagoon is overbelast.
Trend
Het habitattype komt voor over een klein oppervlak (0,3 ha), alleen in deelgebied Agelerbroek. De
staat van instandhouding van het Habitattype Zwakgebufferde vennen is landelijk gezien
Ongunstig (Provincie Overijssel, 2017a).
Analyse sturende factoren
De vegetatie behorend tot dit habitattype vereist voedselarme omstandigheden en buffering van
de zuurgraad door aanvoer van zwak gebufferd grondwater vanuit de dekzandrug. Dit maakt het
habitat gevoelig voor stikstof.
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Verminderende buffercapaciteit als gevolg van atmosferische stikstofdepositie en een afname in
aanvoer van zwak gebufferd kwelwater vormt daarom een knelpunt voor het behoud van kwaliteit
van dit habitattype. Een verminderde toestroom van het kwelwater als gevolg van ontwatering, leid
verder ook tot tijdelijke verzuring door de toename van het aandeel regenwater in het ven
(Provincie Overijssel, 2017a).
Vermesting als gevolg van atmosferische stikstofdepositie en mogelijk ook door aanvoer van
vermest grondwater leiden tot te hoge voedselrijkdom voor het behoud van kwaliteit van dit
habitattype en relatief soortenarme vegetatie (provincie Overijssel, 2017a).
Conclusie
De op zichzelf verwaarloosbare eenmalige projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar gedurende twee
jaar is te beperkt en te tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op de
vegetatiesamenstelling of abiotische randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft daarom
geen invloed op de trend, waardoor er geen effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is een
significant effect op dit habitattype uitgesloten.
4.3.4.5

H1016 Zeggekorfslak

Algemene omschrijving
De zeggekorfslak is een landslak met een hoogte van 2,1 tot 3,0 mm. De soort wordt meestal
aangetroffen op de bladeren van zeggen, op plekken die begroeid zijn met roestachtige
schimmels. Zeggekorfslak leeft van schimmels die parasiteren op de moerasplanten. Het
leefgebied van de zeggekorfslak is voornamelijk in bron- en moerasbossen met een
dichtbegroeide tot ijle ondergroei van moeraszegge en oevers met pluimzegge, oeverzegge,
scherpe zegge en groot liesgras. Recentelijk is de soort aangetroffen in meerdere moerasbossen
in Twente, in de Vechtstreek (o.a. Naardermeer). Om die reden mag worden aangenomen dat het
actuele verspreidingsbeeld van de soort nog niet compleet is. Er is enkel in Natura 2000-gebied
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek sprake van een projectbijdrage op het leefgebied
van zeggekorfslak
Instandhoudingsdoel
Voor zeggekorfslak is een behoudsdoelstelling geformuleerd voor populatie en omvang
leefgebied, en een verbeterdoelstelling voor kwaliteit leefgebied.
Locatie en omvang depositie
De zeggekorfslak maakt in Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek
gebruik van H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen). De maximale
projectbijdrage op (naderend) overbelaste situaties in het leefgebied van de zeggekorfslak
bedraagt in de aanlegfase tijdelijk 0,01 mol/ha/jaar op circa 17,9 ha.
Kritische depositie en achtergronddepositie
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De kritische depositiewaarde van het habitattype is 1857 mol/ha/jaar. De minimale
achtergronddepositie op de relevante hexagonen is 1417 mol/ha/jaar, de maximale
achtergronddepositie is 2167 mol/ha/jaar en de gemiddelde achtergronddepositie is 2037
mol/ha/jaar. Het merendeel van de relevante hexagonen is (naderend) overbelast.
Trend
Door het ontbreken van gegevens over de populatieomvang is er geen trend bekend van de
zeggekorfslak in Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. De
toekomstige trendmatige ontwikkeling is echter in zijn geheel verbonden aan de maatregelen voor
H91E0C Vochtige alluviale bossen. De populatieomvang en verspreiding wordt momenteel
gemonitord.
Analyse sturende factoren
Zeggekorfslak heeft een voorkeur voor begroeiingen van grote zeggensoorten en broekbossen
met zeggensoorten, waarop de soort haar voedsel in de vorm van schimmels en algen vindt.
Essentieel voor de soort is dus dat deze planten van goede kwaliteit voorkomen in het gebied.
Verdroging en verzuring zijn hierin mogelijk een knelpunt. Daarnaast is het beheer essentieel,
waarbij het belangrijk is dat begroeiingen met grote zeggesoorten niet jaarlijks gemaaid of sterk
begraasd worden. Kleinschalig gefaseerd beheer heeft de voorkeur (Provincie Overijssel, 2016).
Conclusie
Het is onduidelijk wat de verspreiding of populatieomvang van de zeggekorfslak is in Natura 2000gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek. Het leefgebied waar de soort gebruik van
maakt betreft H91E0C. Als gevolg van het voornemen is geen sprake van significante effecten op
dit habitattype. Er zal daarom geen sprake zijn van (significante) aantasting van het leefgebied
van de zeggekorfslak. Significante gevolgen zijn uitgesloten.
4.3.5
4.3.5.1

Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek
Natuurwaarden

Het Natura 2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt op de stuwwal van Ootmarsum.
Het gebied is uniek binnen Nederland vanwege de grote hoogteverschillen binnen het gebied en
het voorkomen van vele bronnen en kwelgebieden in beekdalen en op beekdalflanken
(Waterschap Regge en Dinkel, 2011). Ik de beekdalen komt cultuurlandschap voor met een
afwisseling van bos, heide en beekjes.
Keileem afzettingen en glauconiethoudende kleien in de bodem maken het gebied zeer
gevarieerd en rijk aan bronnen. In het Springendal, het dal van de Mosbeek en Hazelbekke
komen natte schraalgraslanden (waaronder kalkmoeras en trilveenvegetaties), bronnetjesbos,
jeneverbesstruweel, droge en vochtige heiden en heischrale graslanden voor. Verder worden de
graslanden en heiden afgewisseld met bos, struweel en houtwallen.
De belangrijkste knelpunten zijn:
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-

Verdroging (door ontwatering van infiltratie-, oorsprong en brongebieden, insnijding van

-

de beek door peikafvoeren, terugschrijdende erosie, verlegging van beken en grond- en
drinkwaterwinning)
Verzuring als gevolg van atmosferische stikstof depositie en afname van aanvoer

-

basenrijkgrondwater door verdroging.
Eutrofiëring van de huidige standplaatsen van kwelafhankelijke habitattypen door sterke
bemesting in de intrekgebieden en door toename van de mineralisatie in vooral organisch
stofrijke bodems (Provincie Overijssel, 2017b)

4.3.5.2

H4030 Droge heide

Algemene omschrijving
Het habitattype betreft struikheibegroeiingen in het laagland. In Nederland komen droge heides
het meest voor op voor op niet lemige- dekzanden en op stuwwallen waarbij de bodems matig
droge tot droge en kalkarme zuur zijn.
Er is een gevarieerde vegetatiestructuur, met een dominantie van dwergstruiken en lage
bedekking van grassen en struweel. Soorten die algemeen voorkomen zijn fijn schapegras
(Festuca filiformis) en de mossen heide-klauwtjesmos (Hypnum jutlandicum), gewoon
gaffeltandmos (Dicranum scoparium) en bronsmos (Pleurozium schreberi). Struwelen met brem
(Cytisus scoparius), solitaire jeneverbes (Juniperus oxycedrus) of gaspeldoorn (Ulex europaeus)
maken in veel gebieden deel uit van het heidelandschap en worden dan ook bij dit habitattype
gerekend (profiel H4030).
Instandhoudingsdoel
Voor het habitattype is de uitbreidingsdoelstelling geformuleerd voor oppervlakte en een
verbeteringsdoelstelling voor kwaliteit.
Locatie en omvang depositie
In figuur 4.6 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op
H4030 Droge heide in de aanlegfase. Er is sprake van een tijdelijke depositie van maximaal 0,01
mol N/ha/jaar op circa 1,9 ha.
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Figuur 4.6 Projectbijdrage op H4030 Droge heide in aanlegfase

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie
De kritische depositiewaarde van het habitattype is 1071 mol/ha/jaar. De minimale
achtergronddepositie op de relevante hexagonen is 1800 mol/ha/jaar, de maximale
achtergronddepositie is 2130 mol/ha/jaar en de gemiddelde achtergronddepositie is 1982
mol/ha/jaar. Alle relevante hexagonen zijn overbelast.
Trend
Er zijn beperkte gegevens over trends beschikbaar. Door verzuring en vermesting is de heide
vaak soortenarm. Door natuurontwikkeling zijn nieuwe voorkomens ontstaan. Daardoor toch
toename in areaal en kwaliteit. Het totale oppervlak beslaat ca. 94 ha. Een groot deel van de
droge heide bestaat uit vegetatietypen die duiden op een matige tot goede kwaliteit.
Analyse sturende factoren
Voor de uitbreidingsdoelstelling van dit habitattype vormen versnippering en opslag aan de randen
van het heide gebied een knelpunt. De versnippering belemmert de uitwisseling van soorten in het
gebied en vormt met name een knelpunt voor de verspreiding van de zandhagedis. Daarnaast
zorgt ook het huidige landbouwgebruik van percelen in het nature 2000-gebied dat de
mogelijkheden tot uitbreiding beperkt worden (Provincie Overijssel, 2017b).
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Daarnaast zijn de droge heiden zeer gevoelig voor eutrofiëring en verzuring. In het verleden heeft
een hoge zwaveldepositie gezorgd voor uitloging van basen en verzuring in de bodem. Door de
atmosferische stikstofdepositie, treed verdere verzuring op.
Vermesting als gevolg van atmosferische stikstofdepositie uit zich in vergrassing.
Met de huidige plagmaatregelen kan de vermeste toplaag worden verwijderend. Echter worden
hierdoor ook andere nutriënten uit de bodem verwijderd wat zorgt voor verarming van de bodem
en tekorten in onder andere fosfaat.
De actuele en toekomstige depositie leid tot verarming van kenmerkende soorten in het
habitattype en vormt daarom een knelpunt voor de verbetering van de kwaliteit.
Conclusie
Het habitatype is zeer gevoelig voor stikstof. Echter is een eenmalige, op zichzelf verwaarloosbare
projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar gedurende twee jaar, te beperkt en te tijdelijk om een (tijdelijk
noch permanent) effect op de vegetatiesamenstelling of abiotische randvoorwaarden te
veroorzaken. Het project heeft daarom geen invloed op de trend, waardoor er geen effect is op het
behoudsdoel. Gelet hierop is een significant effect op dit habitattype uitgesloten.

4.3.5.3

H5130 Jeneverbesstruwelen

Algemene omschrijving
Jeneverbesstruwelen groeien meestal op voedselarme zandgronden. De ondergroei bestaat met
name uitstruikhei (Calluna vulgaris) en bepaalde grassen als zandstruisgras (Agrostis vinealis),
bochtige smele (Deschampsia flexuosa) en fijn schapegras (Festuca filiformis). Ook diverse mosen korstmossoorten zijn er plaatselijk talrijk, bijvoorbeeld gewoon gaffeltandmos (Dicranum
scoparium). In Nederland komen jeneverbesstruwelen alleen nog voor op droge, kalkarme en
voedselarme zandgronden van het open heidelandschap.
De oude jeneverbesstruwelen in het heidelandschap lijken te maken te hebben met het
traditionele heidebeheer, met plaatselijke overbegrazing, kleinschalig plaggen en branden echter
zijn ondanks toepassing van dit beheer nog geen nieuwe jeneverbesstruwelen ontstaan.
Instandhoudingsdoel
Voor het habitattype is de uitbreidingsdoelstelling geformuleerd voor oppervlakte en een
verbeteringsdoelstelling voor kwaliteit.
Locatie en omvang depositie
In figuur 4.7 zijn de relevante hexagonen weergegeven waar sprake is van een projectbijdrage op
H5130 Jeneverbesstruwelen in de aanlegfase. Er is sprake van een tijdelijke depositie van
maximaal 0,01 mol N/ha/jaar op circa 0,2 ha.
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Figuur 4.7 Projectbijdrage op H5130 Jeneverbesstruwelen in de aanlegfase

Kritische depositiewaarde en achtergronddepositie
De kritische depositiewaarde van het habitattype is 1071 mol/ha/jaar. De minimale
achtergronddepositie op de relevante hexagonen is 2006 mol/ha/jaar, de maximale
achtergronddepositie is 2058 mol/ha/jaar en de gemiddelde achtergronddepositie is 2018
mol/ha/jaar. Alle relevante hexagonen zijn overbelast.
Trend
In het Natura 2000-gebied komt ca. 4,6 ha voor van dit habitattype. Een derde daarvan bestaat
uit Jeneverbesstruweel met betrekking tot vegetatietype uit goede kwaliteit. Deze kwaliteit kan
echter achteruitgaan door opslag van bomen die voor beschaduwing zorgen.
Na plagmaatregelen in de Strengen en bij het Onland trad spontaan kieming op wat duidt op een
kwaliteitsverbetering. Onduidelijk is of deze verjonging leidt tot nieuwvorming of uitbreiding van
oppervlakte van het habitattype. De recente trend in oppervlakte is onbekend (Provincie
Overijssel, 2017b)
Analyse sturende factoren
Voor het behoud van dit habitattype is het belangrijkste knelpunt dat de huidige
jeneverbesstruwelen bestaan uit oude individuen en het is nog onzeker of er nieuwe struwelen
zullen ontstaan. Het gevaar is dat zodra deze cohort aan struiken degenereert het habitattype kan
verdwijnen. Verder zorgt de opslag van bomen in het gebied voor schaduw op de struiken
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waardoor de kwaliteit achteruit gaat. Kieming en de overleving van de kiemlingen is daarom
essentieel voor de verjongen en daarmee voor het behoud van het habitattype (Provincie
Overijssel, 2017b).
Atmosferische stikstofdepositie kan leiden tot verzuring en vermesting van de bodem.
De verzuring van de bodem door uitloging van basen is nadelig voor de kieming en daarmee ook
voor de verjonging van struweel, daarnaast kan vermesting leiden tot verruiging van de mogelijke
locaties waar jeneverbes kan kiemen. Het huidige agrarisch gebruik van percelen binnen het
Natura 2000 gebied beperkt de potentiële standplaatsen en mogelijkheden tot uitbreiding
(Provincie Overijssel, 2017b).
Conclusie
De op zichzelf verwaarloosbare eenmalige projectbijdrage van 0,01 mol/ha/jaar gedurende twee
jaar is te beperkt en te tijdelijk om een (tijdelijk noch permanent) effect op de
vegetatiesamenstelling of abiotische randvoorwaarden te veroorzaken. Het project heeft daarom
geen invloed op de trend, waardoor er geen effect is op het behoudsdoel. Gelet hierop is een
effect op dit habitattype uitgesloten.

4.4

Cumulatie

Bij het geheel ontbreken van een negatief effect is een analyse van plannen en projecten met
eventuele cumulatieve gevolgen niet noodzakelijk.
Voor de habitattypen waarbij significante effecten niet uitgesloten zijn, is cumulatie ook (nog) niet
aan de orde. Hier dient een passende beoordeling geschreven te worden (al dan niet met een
cumulatietoets). Dit is wel het geval voor situaties waarin het beoogd voornemen een negatief
effect heeft dat niet significant is.
In de ecologische toets is geoordeeld dat het voornemen op zichzelf met zekerheid niet leidt tot
significante gevolgen op de meeste habitattypen, ondanks een (geringe) bijdrage aan depositie.
Deze conclusie is alleen getrokken waar stikstofdepositie niet het sturende knelpunt is voor de
kwaliteit van het betreffende habitattype/leefgebied.
In deze situaties zal de beoogde ontwikkeling, ook in combinatie met andere plannen en
projecten, niet alsnog tot significante gevolgen leiden. De te hoge stikstofbelasting vormt daar
namelijk geen belemmering voor de kwaliteit. Een cumulatietoets kan daarom achterwege blijven.
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5 Conclusie
In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft TAUW onderzoek gedaan naar de
consequenties van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de effecten van stikstofdepostie als
gevolg van de bestemmingsplanwijziging Ootmarsum, Brookhuis Noordwest. De ontwikkeling kan
alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als de
benodigde vergunningen zijn verleend.
In deze rapportage zijn uitsluitend effecten als gevolg van de beoogde activiteit op Natura 2000gebieden beoordeeld. Effecten op beschermde soorten dienen nader beschouwd te worden. Het
onderdeel houtopstanden en planologische beschermingsregimes zoals het Natuurnetwerk
Nederland zijn niet van toepassing op het projectgebied.
Als gevolg van de aanlegfase van bestemmingsplanwijziging Ootmarsum, Brookhuis Noordwest is
er sprake van een tijdelijke depositie van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar gedurende twee jaar op
Natura 2000-gebieden Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek én Springendal & Dal van de
Mosbeek. In de gebruiksfase is er geen sprake van een permanente toename van
stikstofdepositie
Uit de effectbeoordeling blijkt dat significante effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling
overal zijn uitgesloten. Een passende beoordeling of vergunning ingevolge de Wet
natuurbescherming is niet noodzakelijk.
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SAMENVATTING
Er zijn concrete plannen voor woningbouw in het plangebied ‘Brookhuis’ te Ootmarsum. Als gevolg van deze
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten
worden. Daarom 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.
Het plangebied is op 15 februari 2021 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten,
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties. Ook is onderzocht of de
voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied, zoals Natura 2000 en
Natuurnetwerk Nederland.
Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege 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 in Overijssel. Een negatief effect
op Natura 2000-gebied, als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten, kan op voorhand niet
volledig uitgesloten worden. Indien (juridische) zekerheid verkregen moet worden over de wettelijke
consequenties, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.
Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
De inrichting van het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar
mogelijk bezetten beschermd grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats,
bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en nesten er vogels in het plangebied. Vleermuizen bezetten
geen vaste rust-of voortplantingsplaats.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden.
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode,
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit
te kunnen sluiten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- of voortplantingsplaats van een beschermd
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en
die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen `doden’ en het
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied
voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet af.
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Samenvattende conclusie:
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd dier gedood en een vaste rustof voortplantingsplaats van een beschermd dier beschadigd en/of vernield.
Voor de meeste beschermde dieren, die mogelijk gedood worden en waarvan de vaste rust- en/of
voortplantingsplaats beschadigd of vernield wordt, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen omdat de
voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling. Deze vrijstelling
geldt echter niet voor vogels. Vogels mogen niet gedood worden en bezette vogelnesten mogen niet
verstoord, beschadigd of vernield worden.
Mits bij de uitvoering rekening wordt gehouden met mogelijk aanwezige bezette vogelnesten, leiden de
voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties.
Een negatief effect op Natura 2000-gebied, als gevolg van emissie van stikstof(oxiden), kan op voorhand niet
volledig uitgesloten worden. Indien (juridische) zekerheid verkregen moet worden over de wettelijke
consequenties, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.
Wettelijke consequenties samengevat:
• Werkzaamheden afstemmen op voortplantingsperiode van vogels;
• Stikstofberekening uitvoeren;
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Er zijn concrete plannen voor woningbouw in het plangebied ‘Brookhuis’ te Ootmarsum. Als gevolg van deze
voorgenomen activiteiten kan overtreding van de Wet natuurbescherming op voorhand niet uitgesloten
worden. Daarom 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 Natura 2000-gebied) en de
Omgevingsverordening Overijssel (Natuurnetwerk Nederland).
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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HOOFDSTUK 2

HET PLANGEBIED

2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd aan de zuidoostzijde van de woonkern van Ootmarsum en ligt tussen Brookhuis
in het zuiden, de Alleeweg in het noorden en de Berend Vinckenstraat in het westen. Het plangebied ligt in
de woonkern Ootmarsum en wordt omgeven door stedelijk gebied. Op onderstaande afbeelding wordt de
globale ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart.

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker aangeduid (bron:
ruimtelijkeplannen.nl).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat grotendeel uit grasland en braakland en een klein deel is verhard. Het plangebied
was tijdens het veldbezoek gedeeltelijk in gebruik als opslagplaats voor bouwmaterialen. Langs de west en
noordzijde van het plangebied staan jonge laanbomen. Op onderstaande afbeelding wordt de begrenzing van
het plangebied weergegeven. Voor een verbeelding van de huidige situatie wordt verwezen naar de
fotobijlage.

Begrenzing van het plangebied wordt met de gele lijn aangeduid (bron luchtfoto: ruimtelijkeplannen.nl)
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HOOFDSTUK 3

VOORGENOMEN ACTIVITEITEN

3.1 Algemeen
Het voornemen bestaat om 22 woningen te bouwen in het plangebied. Deze woningen worden ontsloten via
aan te leggen wegen naar de straat Brookhuis aan de zuidzijde. Enkele woningen bevinden zich aan de
noordzijde van het plangebied grenzend aan de Alleeweg. Aan de zuid grenskant van het plangebied worden
drie wadi’s aangelegd. Aan de noordwest kant van het midden en aan de oostzijde van het plangebied worden
wadi’s aangelegd. In het midden wordt een speelveld aangelegd. Aangenomen wordt dat de enkele
loofbomen aan de grensgebieden niet verwijderd worden. Op onderstaande afbeelding wordt een
plattegrond van het wenselijke eindbeeld weergegeven.

Plattegrond van het plangebied na planrealisatie

Er is nog geen verbeelding van de wenselijke inrichting van het plangebied. De volgende activiteiten worden
getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
• Bouwrijp maken bouwplaats;
• Bouwen woningen;
• Aanleggen wadi’s;

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –gebieden
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 voortplantingsplaatsen en/of jaar rond
beschermde nesten;
• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
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•

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
bouwwerkzaamheden.
Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
Om de effecten van een voorgenomen activiteiten goed in beeld te kunnen brengen, is het soms van belang
ook buiten het plangebied te kijken. In voorliggend geval ligt het plangebied in de woonkern Ootmarsum en
grenst het plangebied aan alle zijden aan stedelijk gebied (doorgaande verharde weg). Er is geen aanleiding
te veronderstellen dat beschermde soorten en/of -waarden buiten het plangebied op een dusdanige
wijze aangetast worden, dat dit leidt tot wettelijke consequenties. Er is geen aanleiding het
onderzoeksgebied groter te maken dan het plangebied.
3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied is gelijk aan het plangebied.
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HOOFDSTUK 4

GEBIEDSBESCHERMING

4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteiten op Natura 2000gebied en het Natuurnetwerk Nederland.
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. 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
Het plangebied ligt op minimaal 680 meter afstand van gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren.
Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het
plangebied weergegeven.

680 meter afstand tussen plangebied en gronden die
tot Natuurnetwerk Nederland behoren

Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode
marker aangeduid. Gronden die tot Natuurnetwerk Nederland behoren worden met de groene kleur op de kaart aangeduid
(bron: ruimtelijkeplannen.nl)
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Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen
negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving
van het plangebied.
Wettelijke consequenties
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk
Nederland geen externe werking kent in Overijssel, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke
consequenties.

4.3 Natura 2000
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.
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 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 opschorten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde
depositie van NOx/NH3 op Natura 2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet
natuurbeschermingsvergunning. Per 1-1-2020 is de Spoedwet stikstof van kracht. Het doel van deze tijdelijke
wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten gaan.
Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard.
Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied ligt op minimaal 2,37 kilometer afstand van Natura 2000-gebied. Het meest nabij gelegen
Natura 2000-gebied, is het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek. Op onderstaande
afbeelding wordt de ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied weergegeven.
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2,37 kilometer afstand tussen het plangebied en de
gronden die tot Natura 2000 behoren

Ligging van Natura 2000-gebied in de omgeving van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de rode marker
aangeduid. Gronden die tot Natura 2000 behoren worden met de okergele kleur aangeduid (bron: pdok.nl)

Stikstofgevoelige habitattypen
Niet alle habitattypen in Natura 2000-gebied zijn even gevoelig voor verzuring, als gevolg van
stikstofdepositie, maar het Natura 2000-gebied Springendal & Dal van de Mosbeek bestaat voor een deel uit
stikstofgevoelige habitattypen.
Effectbeoordeling
Beoordeling uitvoering fysieke activiteiten
De uitvoering van fysieke activiteiten in een plangebied zou kunnen leiden tot een negatief effect op
instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied in de omgeving van een plangebied. Als gevolg van
sloop- en bouwwerkzaamheden kunnen negatieve effecten optreden, zoals een toename van geluid,
trillingen, kunstlicht, visuele verstoring, areaalverlies en aantasten hydrologie.
Gelet op de aard, omvang en duur van de voorgenomen activiteiten en de afstand tussen het plangebied en
Natura 2000-gebied, wordt in voorliggend geval een negatief effect op instandhoudingsdoelen van Natura
2000-gebied uitgesloten. De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal en gelet op de afstand
tussen het plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is een negatief effect uitgesloten.
Beoordeling Stikstof
Ten behoeve van de ontwikkeling, wordt materieel met een verbrandingsmotor ingezet en vindt er een
tijdelijke toename plaats van verkeersbewegingen als gevolg van de aanvoer van bouwmaterialen en het
vervoer van materieel en personeel. Gelet op de aard en omvang van de voorgenomen activiteiten en de
afstand tussen plangebied en het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied, is het niet aannemelijk dat
uitvoering van de voorgenomen activiteiten zal leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000gebied. Deze aanname is echter gebaseerd op basis van ervaring met het uitvoeren van stikstofberekeningen
voor soortgelijke projecten, zowel qua omvang als afstand tot Natura 2000-gebied. Om zekerheid te krijgen
over een mogelijk negatief effect, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden. Geadviseerd wordt
een stikstofberekening uit te voeren m.b.v. het programma Aerius Calculator, omdat de uitkomsten van een
berekening van Aerius Calculator, bruikbaar is in een eventuele juridische procedure.
Wettelijke consequenties
De wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten kunnen niet volledig vastgesteld worden. Om
de wettelijke consequenties vast te kunnen stellen dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.
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4.4 Slotconclusie
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege 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 in Overijssel. Een negatief effect
op Natura 2000-gebied, als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten, kan op voorhand niet
volledig uitgesloten worden. Indien (juridische) zekerheid verkregen moet worden over de wettelijke
consequenties, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.
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HOOFDSTUK 5

SOORTENBESCHERMING

5.1 Verwachting en bureauonderzoek
Uit de bureaustudie (bronnenonderzoek) zijn geen veldbiologische gegevens naar voren gekomen die
bruikbaar zijn voor deze studie.
Het plangebied bestaat grotendeels uit een braakland en grasland met een soortenarme grazige vegetatie.
Een deel van het plangebied is verhard en wordt benut als opslagplaats voor bouwmaterialen. De inrichting
en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten,
maar wel tot een potentieel geschikt leefgebied voor verschillende beschermde diersoorten. Gelet op de
inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied mogelijk tot functioneel leefgebied van sommige
algemene en weinig kritische diersoorten uit onderstaande soortgroepen:
• 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 (soms) moeilijk nieuwe leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale
verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren,
reptielen en voor planten.

5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 15 februari 2021 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.
Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende
bronnen:
• veldbezoek door ervaren ecoloog;
• 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;
• NDFF Verspreidingsatlas;
Het weer tijdens het veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 2⁰C, wind 2-3 Bft.
Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is
matig geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. Sommige vogels vertonen in deze tijd van het jaar
territorium-indicerend gedrag (zingen/balts), maar slechts enkele vogelsoorten kunnen een bezet nest
hebben in deze tijd van het jaar (o.a. nijlgans, kerkuil, Turkse tortel en houtduif).
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Zomergasten houden zich in deze tijd van het jaar nog op in de overwinteringsgebieden. Standvogels, zoals
steenuil en huismus bevinden zich meestal nog wel in de directe omgeving van de nestplaats.
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. Grondgebonden diersoorten hebben doorgaans nog geen zogende jongen in deze tijd
van het jaar. Veel grondgebonden zoogdieren benutten de voortplantingsplaats ook als vaste rustplaats
buiten de voortplantingsperiode.
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 beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen omdat
vleermuizen in deze tijd van het jaar de winterverblijfplaats bezetten. Sommige vleermuissoorten bezetten
de winterverblijfplaats op enige afstand (>100km) van de zomerverblijfplaats. Sommige vleermuizen in
winterrust zitten diep weggekropen in gebouwen of bomen, maar er zijn ook vleermuizen die open en bloot
aan de binnenzijde van gebouwen hangen, zoals op tochtvrije zolders.
Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van
vleermuizen. Het plangebied is bezocht op een moment op de dag dat vleermuizen niet foerageren en geen
lijnvormige landschapselementen benutten als vliegroute. 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 en ongeschikt voor
onderzoek naar voortplantingswateren. Amfibieën bezetten de winterrustplaats in deze tijd van het jaar en
zitten dan weggekropen in de sliblaag van open water of diep weggekropen in holen en gaten in de grond,
of onder strooisel, bladeren, takken, rommel of opgeslagen goederen.
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.

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.
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Vogels
Het plangebied wordt beschouwd als functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten
het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels in de opgeslagen
bouwmaterialen in het plangebied. Vogelsoorten die mogelijk in de opgeslagen spullen nestelen zijn wilde
eend, merel en witte kwikstaart.

Mogelijk nestelen er vogels in de bouwmaterialen/opgeslagen spullen in het plangebied

Door het verwijderen van de opgeslagen spullen tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een bezet
vogelnest verstoord, beschadigd of vernield. Als gevolg van het beschadigen/vernielen van bezette
vogelnesten, worden mogelijk eieren beschadigd of vernield of worden (jonge) vogels verwond of gedood.
Door het inrichten van het plangebied als woningbouwlocatie, wordt de functie van het plangebied als
foerageergebied voor vogels niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen opgeslagen spullen tijdens 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- en/of voortplantingsplaats bezetten in het
plangebied, maar gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot
functioneel leefgebied van verschillende beschermde grondgebonden zoogdiersoorten als bosmuis,
veldmuis, rosse woelmuis, konijn, haas, vos, egel en steenmarter. Voorgenoemde soorten benutten het
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten veldmuizen, bosmuizen en rosse
woelmuizen er een vaste rust- en voortplantingsplaats. Voorgenoemde soorten bezetten doorgaans een
vaste rust- en voortplantingsplaats in holen en gaten in de grond. Er is in het plangebied geen potentiële
vaste rust- of voortplantingsplaats van de egel of steenmarter waargenomen. Ook wordt het plangebied niet
als potentieel leefgebied van kleine marterachtigen beschouwd.
Door het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en
wordt mogelijk een vaste rust- en/of voortplantingsplaats beschadigd en vernield. Door het inrichten van
het plangebied als woningbouwlocatie, wordt de functie van het plangebied als foerageergebied voor
sommige grondgebonden zoogdieren niet aangetast.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Uitvoeren grondverzet;
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Vleermuizen
Verblijfplaatsen
Er zijn tijdens het veldbezoek geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat
vleermuizen een vaste rust- of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten. Potentiële vaste rust- of
voortplantingsplaatsen, zoals gebouwen, andere bouwwerken en bomen met holen of losse schors
ontbreken in het plangebied.
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, 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 geschikt
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd. Vermoedelijke foerageren soorten als gewone
dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis boven het grasland en de jonge laanbomen. Gelet op
de inrichting, het gevoerde beheer en de kleine oppervlakte, wordt het plangebied niet als essentieel
foerageergebied voor vleermuizen beschouwd.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied
voor vleermuizen niet af.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen
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
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, maar gelet op de inrichting en het gevoerde
beheer, wordt het plangebied als functioneel leefgebied voor sommige algemene en weinig kritische
amfibieënsoorten beschouwd. Amfibieën als bastaardkikker, gewone pad, kleine watersalamander en bruine
kikker benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een
(winter)rustplaats. Geschikt voorplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied. Amfibieën kunnen een
(winter)rustplaats bezetten in holen en gaten in de grond en onder rommel, bouwmaterialen en opgeslagen
goederen. Het plangebied wordt niet als functioneel leefgebied van zeldzame amfibieënsoorten al
kamsalamander, rugstreeppad of poelkikker beschouwd.
Door het verwijderen van bouwmaterialen en het uitvoeren van grondverzet wordt mogelijk een amfibie
gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rustplaats beschadigd en/of vernield. Als gevolg van de
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voorgenomen activiteiten neemt de geschiktheid van het plangebied als foerageergebied van amfibieën niet
af.
Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Verwijderen bouwmaterialen;
- Uitvoeren grondverzet;
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.

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, 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 kracht1.
Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op doden mits er gewerkt wordt volgens een door de
Minister goedgekeurde Gedragscode. Dit kan de Gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting zijn van
Stadswerk (2016).
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.
1

Per 1-12-2019 is een aangepaste vrijstellingslijst van kracht.
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep
Vogels
Als gevolg van het verwijderen van opgeslagen spullen tijdens de voortplantingsperiode, wordt mogelijk een
bezet vogelnest beschadigd en vernield.
Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude nest
of de nestplaats. Voor het 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 vernielen van vogelnesten dienen daarom buiten de
voorplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om de voorgenomen
activiteiten uit te voeren is augustus-februari. Voorgenomen werkzaamheden mogen juridisch beschouwd
wel plaats vinden tijdens het broedseizoen van vogels, mits geen bezette vogelnesten beschadigd/vernield
worden. Indien de opgeslagen spullen verwijderd worden tijdens de voortplantingsperiode, dient een
broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Opgeslagen spullen verwijderen buiten de voortplantingsperiode (of broedvogelscan uitvoeren);
Vleermuizen
• Vaste rust- en voortplantingsplaats
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen vleermuis verstoord of gedood en wordt
geen vaste rust- of voortplantingsplaats verstoord, beschadigd of vernield. 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;
• Essentieel foerageergebied
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentieel foerageergebied van vleermuizen
aangetast. 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;
• Vliegroute
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten wordt geen essentiële vliegroute van vleermuizen
aangetast. 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;
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Grondgebonden zoogdieren
Mogelijk wordt een beschermd grondgebonden zoogdier gedood en wordt een vaste rust- of
voortplantingsplaats beschadigd of vernield, als gevolg van uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Voor
de beschermde grondgebonden zoogdieren, die een vaste rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied
bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepaling `doden’ en het
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaatsen’.
Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft een 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 het Wnb.
Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;
Amfibieën
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd amfibie gedood en wordt
mogelijk een (winter)rustplaats beschadigd of vernield. Voor de beschermde amfibieën, die een
(winter)rustplaats in het plangebied bezetten, en die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de
verbodsbepaling `doden’ en het `beschadigen/vernielen van vaste rust- en voorplantingsplaats’
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;
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.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.
Soortgroep

Functie

Beschermde
soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren
Grondgebonden
zoogdieren
Vogels

Foerageergebied

Diverse soorten

Geen

Vaste rust- en
voortplantingsplaats
Doden van dieren

Diverse soorten

Foerageergebied

Diverse soorten

Vogels

Bezette nesten (niet
jaarrond beschermd)
Jaarrond beschermde
nest- en rustplaats
Doden van dieren

Diverse soorten

Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; de
functionaliteit van een jaarrond
beschermd nest, wordt niet
aangetast
Art. 3.1 lid 2

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Diverse soorten

Art. 3.1 lid 1

Niet aanwezig

Niet van toepassing

Vleermuizen

Rust- of
voortplantingsplaats
Foerageergebied

Diverse soorten

Geen

Vleermuizen
Vleermuizen

Vliegroute
Doden van dieren

Amfibieën

Foerageergebied

Niet aanwezig
Niet van
toepassing
Diverse soorten

Niet van toepassing; wordt niet
aangetast
Niet van toepassing
Niet van toepassing

Geen

Amfibieën

Vaste rustplaats

Diverse soorten

Amfibieën
Amfibieën

Voortplantingsplaats
Doden van dieren

Niet aanwezig
Diverse soorten

Overige soorten

Dieren en overige
functies

Niet aanwezig

Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing
Niet van toepassing; vrijstelling
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling
Niet van toepassing

Vogels
Vogels
Vleermuizen

Diverse soorten

Geen
Geen
Geen

Werken buiten
voortplantingsperiode
Geen
Werken buiten
voortplantingsperiode
Geen

Geen
Geen

Geen
Geen
Geen
Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.
Soortgroep

Vaste rust- Voortplanplaats
tingsplaats

Vliegroute
Essentieel
(vleermuizen) foerageergebied

Wettelijke
consequenties

Nader
onderzoek
vereist

Ontheffing
vereist

Grondgebonden
zoogdieren
Vogels

ja

ja

n.v.t.

nee

nee

nee

nee, vrijstelling

nee

ja

n.v.t.

nee

ja

nee

Vleermuizen

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee, tenzij vogels
gedood, bezette
nest verstoord,
beschadigd of
vernield wordt
nee

ja

nee

n.v.t.

nee

nee

nee

Nee, vrijstelling

Amfibieën

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.
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HOOFDSTUK 6

CONCLUSIES
De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen
voorkomende en talrijke faunasoorten geldt in Overijssel een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden’,
en het opzettelijk ‘verstoren, beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingsplaats’, als gevolg van
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd2. Voor beschermde
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verstoren of te doden
en om opzettelijk de vaste rust- en voortplantingsplaats te mogen beschadigen en te vernielen. Afhankelijk
van de status van de beschermde soorten, kan soms ook gewerkt worden conform een door de Minister
goedgekeurde, en op de situatie toepasbare, gedragscode. In het kader van de zorgplicht moet rekening
worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren en moet er gekozen worden voor
een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden
als gevolg van de voorgenomen activiteiten.
Het plangebied behoort niet tot Natuurnetwerk Nederland of Natura 2000. Vanwege 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 in Overijssel. Een negatief effect
op Natura 2000-gebied, als gevolg van de uitvoering van voorgenomen activiteiten, kan op voorhand niet
volledig uitgesloten worden. Indien (juridische) zekerheid verkregen moet worden over de wettelijke
consequenties, dient een stikstofberekening uitgevoerd te worden.
De inrichting van het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten
beschermde grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en voortplantingsplaats, bezetten amfibieën er
een (winter)rustplaats en nesten er vogels in het plangebied. Vleermuizen bezetten er geen vaste rust-of
voortplantingsplaats.
Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden.
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de bouwplaats bouwrijp wordt gemaakt tijdens de
voortplantingsperiode, wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van
een bezet vogelnest uit te kunnen sluiten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- of voortplantingsplaats van een beschermd
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het plangebied bezetten, en
die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen `doden’ en het
`beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen’.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het plangebied als foerageergebied
voor de in het plangebied foeragerende beschermde dieren niet af.

2

De lijst met soorten waarvoor een vrijstelling geldt in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling, is per 1-12-2019 aangepast. Egel en kleine
marterachtigen vallen vanaf die datum niet meer onder de vrijstellingsregeling van de provincie Overijssel.
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Bijlagen
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht)
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:
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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.
Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een
provinciale verordening.
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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

24

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.

#

Deze soorten zijn per 1-12-2019 van de vrijstellingslijst gehaald.
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Bijlage 3. Fotobijlage
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Bijlage 4. 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/
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Het voornemen bestaat om de locatie aan het Brookhuis in Ootmarsum te herontwikkelen ten behoeve van
woningbouw. De nog onbebouwde gronden zijn door de gemeente aangewezen voor
woningbouwontwikkeling en maken onderdeel uit van het algemene woningbouwplan 'Brookhuis'. Concreet
gaat het om de bouw van 24 grondgebonden woningen met tuinen. Verder worden in het projectgebied
parkeerplaatsen, een speelveld, verschillende wadi's en een ontsluitingsweg aangelegd. De verdeling van de
woningen is als volgt:
•
•
•

12 rijwoningen
6 twee-onder-één-kap woningen
6 vrijstaande woningen

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan "Ootmarsum, Brookhuis"
(vastgesteld op 18 maart 2008), aangezien de benodigde bouw- en gebruiksmogelijkheden ontbreken. Om die
reden is een herziening van het bestemmingsplan vereist. In een bestemmingsplan waar deze m.e.r.beoordeling toe behoort wordt aangetoond dat de herziening van het bestemmingsplan ter plaatse in
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.
Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets aan het Besluit Milieueffectrapportage noodzakelijk. In dit
document worden de milieueffecten van deze ontwikkeling beschouwd. Eerst wordt een nadere toelichting op
de M.e.r.-beoordeling gegeven.
Het projectgebied ligt zoals hiervoor genoemd aan het Brookhuis, in het zuiden van de kern Ootmarsum. De
ligging van het projectgebied in Ootmarsum en ten opzichte van de directe omgeving wordt in afbeelding 1.1
weergegeven. De rode ster en de rode omlijning geven respectievelijk de locatie en indicatieve begrenzing van
het projectgebied weer.

Afbeelding 1.1

Ligging van het projectgebied (Bron: PDOK)

M.e.r.-beoordeling
De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in
de integrale ruimtelijke 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 het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);
BJZ.nu
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•

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 het 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. In voorliggend geval
gaat het om directe eindbestemmingen en is sprake van een 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.
Voorliggende ontwikkeling is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de
volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’.
De realisatie van 23 wooneenheden in de vorm van twee woongebouwen op deze locatie is als een stedelijk
ontwikkelingsproject aan te merken, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De
drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m² of meer.
In voorliggend geval is geen sprake van de ontwikkeling van een gebied van 100 hectare of meer, of van een
aaneengesloten gebied dat 2.000 of meer woningen omvat. Van een directe m.e.r.-plicht is dan ook geen
sprake. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel een vormvrije m.e.r.beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin.
Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling
Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s
noemt:
•
•
•

De kenmerken van de activiteit;
De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie);
De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het
project te verzamelen en te presenteren.
Betrokken partijen
Bij het project zijn de gemeente Dinkelland en ontwikkelende partijen betrokken. Voor het vaststellen van het
bestemmingsplan is de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland het bevoegd gezag. Daarnaast worden de
provincie Overijssel, het waterschap Vechtstromen en eventueel andere vooroverlegpartners gedurende het
proces bij het project betrokken.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven.
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HOOFDSTUK 2

KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN

Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling, de projectlocatie en eventuele (samenhangende)
ontwikkelingen in de omgeving waarmee rekening dient te worden gehouden.
Voorgenomen ontwikkeling en omvang van het project
Het voornemen zie concreet toe op de bouw van 24 grondgebonden woningen met tuinen. Verder worden in
het projectgebied parkeerplaatsen, een speelveld, verschillende wadi's en een ontsluitingsweg aangelegd. De
verdeling van de woningen is als volgt:
•
•
•

12 rijwoningen
6 twee-onder-één-kap woningen
6 vrijstaande woningen

Langs de Alleeweg wordt de bestaande bebouwingsstructuur met vrijstaande en twee onder een kap
woningen voortgezet. Langs het Brookhuis komen rijwoningen die aansluiten bij de bebouwingsstructuur van
het Brookhuis. De brede groenstrook langs het Brookhuis wordt doorgezet en uitgevoerd als een wadi. Op het
binnenterrein is ruimte voor enkele levensloopbestendige geschakelde woningen. Centraal op het
binnenterrein komt het speelveld. De wadi langs het Brookhuis is verbonden met de wadi op het binnenterrein
en eindigt bij de Alleeweg. Zo ontstaat een aanzienlijke oppervlakte aan groen ruimte die bij regenval gebruikt
kan worden als waterberging.
De huidige situatie ter plaatse van het projectgebied (rode omlijning) wordt in afbeelding 2.1 en 2.2 met
respectievelijk een luchtfoto en een straatbeeldfoto weergegeven. In afbeelding 2.3 is een uitsnede van dit
inrichtingsplan weergegeven.

Afbeelding 2.1

Luchtfoto ligging projectgebied (Bron: PDOK)
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Afbeelding 2.2

Straatbeeldfoto projectgebied (Bron: Google Streetview)

Afbeelding 2.3

Inrichtingsplan (Bron: Gemeente Dinkelland)
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Locatiekenmerken
Het projectgebied ligt ten zuiden van het centrum van Ootmarsum. Het projectgebied staat kadastraal bekend
als gemeente Ootmarsum, sectie C, nummer 3298. In afbeelding 1.1 is reeds de ligging van het projectgebied
in Ootmarsum en ten opzichte van de directe omgeving weergegeven. Het projectgebied is hierop aangeduid
met respectievelijk de rode ster en de rode omlijning.
Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen
Voor de realisatie van het nieuwe woningen en de bijbehorende voorzieningen zal zoveel mogelijk gebruik
worden gemaakt van natuurlijke hulpbronnen in de aanlegfase. Tijdens het bouw- en woonrijp maken is
grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase zullen elektriciteit en water nodig zijn. De woongebouwen zullen
gasloos gebouwd worden, conform de Wet Voortgang Energietransitie.
De productie van afvalstoffen betreffen voor de beoogde appartementen uitsluitend de huishoudelijke
afvalstoffen. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen
inzamelen en vervolgens verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie van gevaarlijk afval. De
afvalstoffen zullen conform de daarvoor van toepassing zijnde regelementen worden afgevoerd.
Verontreiniging en hinder
In de aanlegfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en
bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van en
naar het projectgebied. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de geschatte tijdsduur, is er
geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de
bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect tijdelijke hinder leidt
niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de woonfuncties geen
nadelige effecten op het milieu en de omgeving plaatsvinden.
Zoals in hoofdstuk 3 wordt geconstateerd is er geen sprake van een onevenredige aantasting van
beschermende natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse.
Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën
De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Door de realisatie van een nieuwe en passende
ontsluitingsroute, zal van verkeersonveiligheid geen sprake zijn.
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HOOFDSTUK 3

BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant.
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, gaat het om de ontwikkeling van de 24 woningen met
bijbehorende voorzieningen. Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, water, bodem,
externe veiligheid en ecologie waaronder ook specifiek de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In dit
hoofdstuk worden de te verwachten (tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder wordt ingegaan op
tijdelijke hinder als gevolg van de ontwikkeling. Voor een aantal van deze aspecten zijn onderzoeken
uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken zijn samengevat in onderstaande alinea’s.
Verkeer
De ontsluiting van de woongebouwen vindt plaats op de Roerdompstraat. Deze weg heeft voldoende
capaciteit om het verkeer afkomstig van het projectgebied op een vlotte en veilige manier af te wikkelen. De
beoogde ontsluiting van het projectgebied op de hiervoor genoemde weg is verkeersveilig. Immers is het
appartementengebouw voorzien op een locatie waar in de huidige situatie een parkeerplaats aanwezig is.
Om het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Toekomstbestendig
parkeren, publicatie 381 (december 2018)’ van het CROW. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:
•
•

Verstedelijkingsgraad: niet stedelijk;
Stedelijke zone: ‘rest bebouwde kom’.

Uitgegaan is van koopwoningen. Op basis van bovenstaande uitgangspunten ontstaat het volgende beeld:
Functie
Koop, huis, vrijstaand
Koop, huis, twee onder een
kap
Koop, huis, tussen/hoek
Totaal

Verkeersgeneratie
per woning
8,2
7,8

Aantal beoogde
woningen
6
6

Verkeersgeneratie per weekdag

7,4

12

88,8
185

49,2
46,8

De totale verkeersgeneratie van de woongebouwen komt neer gemiddeld afgerond 185 verkeersbewegingen
per weekdagetmaal.
Tevens dient te worden ingegaan op het aantal verkeersbewegingen in relatie tot eventuele toename van de
stikstofdepositie. Op de mogelijke milieugevolgen hiervan wordt nader ingegaan bij het thema ‘ecologie’ in het
vervolg van deze aanmeldnotitie.
De verkeerssituatie leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.
Geluid
Woningen zijn in beginsel niet aan te merken zijn als milieubelastende objecten. Echter zal wel sprake zijn van
enig geluid als gevolg van de woonfuncties (leefgeluiden), hiervoor gelden overigens geen normen.
Het voornemen leidt dan ook niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen op het gebied van geluid.
Luchtkwaliteit
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. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.
In de Wet luchtkwaliteit staan onder meer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
•
•

Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);
Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen).
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Besluit 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
luchtkwaliteit 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: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 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.
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 luchtkwaliteit nodig.
Beoordeling
Via de NIBM-tool berekening is onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in betekende mate bijdraagt aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit. In deze berekening zijn de vervoersbewegingen zoals aangegeven onder
het kopje verkeer overgenomen, waarbij vanwege de reguliere woonfunctie is uitgegaan van maximaal 5%
vrachtverkeer (worst-case berekening). De berekening laat het volgende beeld zien.

Afbeelding 3.1

Berekening NIBM-tool (Bron: ministerie van Infrastructuur en Milieu)

Uit de berekening blijkt dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de
luchtverontreiniging. Vervolgonderzoek naar de effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk.
Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het
kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'.
Het aspect luchtkwaliteit leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.
BJZ.nu
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Water
De beoogde ontwikkeling in het projectgebied resulteert in een beperkte toename van de verharding (< 1.500
m3), aangezien het terrein is op dit moment voor een groot deel verhard ten behoeve van de oorspronkelijk
beoogde ontsluitingsweg. De locatie bevindt zich daarnaast niet binnen een grondwaterbeschermings- of
waterwingebied. Voorgenomen ontwikkeling geen risicovolle functie voor de grondwaterkwaliteit.
De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding. In het kader
van het bestemmingsplan is een watertoets worden uitgevoerd. Waterschap Vechtstromen is geïnformeerd
over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe
geleidt dat de ‘normale procedure’ van toepassing is. Daarom wordt het waterschap in een vroeg stadium bij
de planvorming betrokken. In dit geval is voor de gewenste woningbouwontwikkeling door de gemeente
Dinkelland een waterstructuurplan opgesteld. Dit waterstructuurplan vormt de basis voor de wateraspecten
binnen het projectgebied en wordt bij de verdere uitwerking van de plannen toegepast.
Hieronder volgt aanvullend een beknopte toelichting van de relevante waterhuishoudkundige aspecten.
Waterhuishoudkundige aspecten
Hemelwater
Het hemelwater wordt opgevangen in het projectgebied. De afvoerpiek uit het projectgebied wordt afgevlakt
door berging van hemelwater in de aan te brengen wadi's.
Grondwater
Het projectgebied ligt niet in een grondwaterbeschermings- of intrekgebied zoals bedoeld in de
Omgevingsverordening Overijssel. Binnen het projectgebied zijn geen gevallen van grondwateroverlast
bekend. Bij het bouwplan zal rekening worden gehouden met voldoende ontwateringsdiepte zodat de kans op
grondwateroverlast minimaal is.
Oppervlaktewater
In de huidige situatie is in het projectgebied geen oppervlaktewater aanwezig en het voornemen voorziet niet
in de aanleg van nieuw en afwatering op oppervlaktewater.
Riolering
Het afvalwater (het zwarte afvalwater van toilet, het grijze afvalwater van keuken, wasmachine en douche en
het eventuele bedrijfsafvalwater) wordt afgevoerd naar de RWZI door middel van riolering.
Bodemkwaliteit
Binnen het voornemen worden geen functies gerealiseerd die negatieve effecten kunnen hebben op de
bodemkwaliteit. De voorgenomen ontwikkeling leidt ten aanzien van bodemkwaliteit dan ook niet tot mogelijk
belangrijke nadelige milieugevolgen.
Externe veiligheid
Binnen het projectgebied wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen. Het voornemen voorzien niet in
het toevoegen van een risicovolle inrichting. Het voornemen heeft ten aanzien van de externe veiligheid geen
mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.
Ecologie
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en het Nederlands
Natuurnetwerk. Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. Sinds 1 januari
2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de Wet
natuurbescherming.
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Gebiedsbescherming
Natura 2000-gebieden
Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de
Wet natuurbescherming beschermd.
In de Wet natuurbescherming heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale
wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen
worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ.
Het projectgebied ligt niet binnen Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden betreffen
het 'Springendal & Dal van de Mosbeek' en 'Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek', op een afstand van
respectievelijk 1,5 en 2,3 kilometer van het projectgebied. Om de stikstofdepositie op de Natura 2000gebieden in kaart te brengen zijn AERIUS-berekeningen uitgevoerd voor de aanlegfase en de gebruiksfase. Als
gevolg van de aanlegfase van de voorliggende bestemmingsplanwijziging er sprake van een tijdelijke depositie
van maximaal 0,01 mol N/ha/jaar gedurende twee jaar op Natura 2000-gebieden 'Achter de Voort,
Agelerbroek & Voltherbroek' én 'Springendal & Dal van de Mosbeek'. In de gebruiksfase is er geen sprake van
een permanente toename van stikstofdepositie
In opdracht van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen heeft TAUW Ecologische beoordeling stikstofdepositie1
uitgevoerd naar de consequenties van de Wet natuurbescherming (Wnb) voor de effecten van
stikstofdepositie als gevolg van de bestemmingsplanwijziging Ootmarsum, Brookhuis Noordwest. De
ontwikkeling kan alleen doorgaan als deze niet in strijd is met de bepalingen als opgenomen in de Wnb, of als
de benodigde vergunningen zijn verleend.
Uit de effectbeoordeling blijkt dat significante effecten als gevolg van de beoogde ontwikkeling overal zijn
uitgesloten. Een passende beoordeling of vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming is niet
noodzakelijk.
Opgemerkt wordt dat in het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), die op 1 juli 2021
in werking is getreden, het niet meer nodig is om de tijdelijke stikstofdepositie in de aanlegfase te bepalen. In
de Wsn is namelijk een partiële vrijstelling voor de bouwsector opgenomen. Dit houdt in dat de door de bouw
mogelijke veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing worden gelaten bij
een natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en
aanleg en ander werkzaamheden en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het
bouwwerk of werk als gevolg van bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een
weg rijdt.
Concreet betekent dit dat de aanlegfase sinds het in werking treden van de Wet stikstofreductie en
natuurverbetering niet meer berekend hoeft te worden. Deze vrijstelling is ook van toepassing op de
voorgenomen ontwikkeling. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is deze ecologische beoordeling
desondanks besproken in voorliggende aanmeldnotitie.
Natuurnetwerk Nederland (NNN)
Het Natuur Netwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. 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 projectgebied bevindt zich op circa 700 meter afstand van gebied dat is aangewezen als NNN. Gezien de
aard en omvang van het voornemen (wonen) wordt geconcludeerd dat er met de voorgenomen ontwikkeling
geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.

1

Ecologische beoordeling stikstofdepositie Ootmarsum, d.d. 6 juni 2021 – kenmerk R001-1281664-V01
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Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming bevat een algemene zorgplicht (artikel 1.11). Die vereist dat eenieder voldoende
zorg in acht neemt voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De zorgplicht
houdt in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige
gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is:
•
•
•

dergelijke handelingen achterwege te laten, dan wel,
indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden verlangd, de noodzakelijke maatregelen te
treffen om die gevolgen te voorkomen, of
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken.

Naast de algemene zorgplicht zijn in de Wet natuurbescherming verschillende verboden opgenomen. Zo is het
bijvoorbeeld verboden om bepaalde planten en bloemen te plukken, beschermde dieren te verontrusten of
doden, hun nesten te verstoren. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag dit wel wanneer
men in het bezit is van een vrijstelling of ontheffing.
In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van het projectgebied een quickscan
natuurwaardenonderzoek2 uitgevoerd. De inrichting van het gevoerde beheer maken het projectgebied niet
tot een geschikte groeiplaats voor beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van
verschillende beschermde diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het projectgebied hoofdzakelijk als
foerageergebied, maar mogelijk bezetten beschermd grondgebonden zoogdieren er een vaste rust- en
voortplantingsplaats, bezetten amfibieën er een (winter)rustplaats en nesten er vogels in het projectgebied.
Vleermuizen bezetten geen vaste rust-of voortplantingsplaats.
Van de in het projectgebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden.
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de beplanting verwijderd wordt tijdens de voortplantingsperiode,
wordt geadviseerd vooraf een broedvogelscan uit te voeren om de aanwezigheid van een bezet vogelnest uit
te kunnen sluiten.
Als gevolg van de voorgenomen activiteiten wordt mogelijk een beschermd grondgebonden zoogdier en
amfibie gedood en wordt mogelijk een vaste (winter)rust- of voortplantingsplaats van een beschermd
grondgebonden zoogdier of amfibie beschadigd en vernield. Voor de beschermde grondgebonden zoogdieren amfibieënsoorten, die een vaste (winter)rust- en/of voortplantingsplaats in het projectgebied bezetten, en
die mogelijk gedood worden, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden' en het
'beschadigen/vernielen van vaste rust- en voortplantingsplaatsen'.
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten neemt de betekenis van het projectgebied als
foerageergebied voor de in het projectgebied foeragerende beschermde dieren niet af.
Tijdelijke hinder
Met een ruimtelijke ontwikkeling kan ook tijdelijke hinder als gevolg van bouw- en aanlegwerkzaamheden
gepaard gaan. In voorliggend geval zal gedurende de ontwikkeling van het projectgebied enige hinder als
gevolg van bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en
bouwverkeer van en naar het projectgebied. Vanwege de ligging is er geen noodzaak om verkeer tijdelijke om
te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de genoemde
tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect ‘tijdelijke hinder’ leidt niet tot mogelijk belangrijke
milieugevolgen.
Cumulatie
Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd. Er zijn
geen ontwikkelingen in direct omliggende gebieden bekend waarbij sprake is van vergelijkbare effecten die in
dezelfde periode uitgevoerd zullen worden. Cumulatie is daarom niet aan de orde.

2

Quickscan natuurwaardenonderzoek Brookhuis te Ootmarsum (projectnr. 3210, versie 1.0, 8 maart 2021)
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HOOFDSTUK 4

CONCLUSIE

Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt.
1.
2.
3.
4.

De kenmerken van de activiteit;
De plaats van de activiteit;
De samenhang met andere activiteiten (cumulatie);
De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Kenmerken van de activiteit
Het voornemen betreft het realiseren van 24 woningen. Verder worden in het projectgebied tuinen,
parkeerplaatsen, een speelveld, verschillende wadi's en een ontsluitingsweg aangelegd. Bij de kenmerken van
de activiteit dient in het bijzonder in overweging te worden genoemd:
•
•

De omvang van het project;
hinder.

Omvang
De ontwikkeling is relatief gering van omvang. Het voornemen past in de stedelijke structuur van Ootmarsum.
Het voornemen past in het streven naar passende vervolgfuncties, behoud van de vitaliteit en
sociaaleconomische kwaliteit en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de kern Ootmarsum.
Geconcludeerd wordt dat dit project ver beneden de drempelwaarden van de m.e.r.-beoordelingsplicht blijft.
Hinder
Tijdens de uitvoering van het voornemen kunnen flora en fauna hinder ondervinden. Uit het ecologische
natuurwaardenonderzoek en het onderzoek naar stikstofdepositie is verder gebleken dat de voorgenomen
activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soort- of gebiedsbescherming leiden. Er hoeft
geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd te
worden in het kader van soort- of gebiedsbescherming.
Plaats van de activiteit
De projectlocatie ligt geheel binnen grondgebied van de gemeente Dinkelland, op een bestaande locatie met
een stedelijke functie (reeds bestemd voor wonen). De voorgenomen activiteit vindt niet plaats in beschermd
gebied natuur en water.
Samenhang met andere activiteiten ter plaatse
Er vinden in de directe omgeving van het projectgebied geen andere (grootschalige) ontwikkelingen plaats
waarmee rekening dient te worden gehouden.
Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen
Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet,
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:
•
•
•
•

Het bereik van het effect (geografische zone en de grootte van de getroffen bevolking);
Het grensoverschrijdende karakter van het effect;
De waarschijnlijkheid van het effect;
De duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect.

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten verkeer, geluid, luchtkwaliteit,
water, bodem, externe veiligheid en ecologie (waaronder stikstof) geen belangrijke structurele nadelige en
onomkeerbare milieugevolgen met zich meebrengt. De ontwikkeling gaat wel gepaard met tijdelijke hinder als
gevolg van bouwwerkzaamheden, maar deze zullen na afronding volledig vervallen.
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Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.
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Inleiding

In opdracht van Anacon-Infra heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau1, een
waterhuishoudkundig plan opgesteld inclusief geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op de
planlocatie Brookhuis Noordwest te Ootmarsum.
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de
voorgenomen nieuwbouw op de locatie en de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van
de locatie. In verband met de bestemmingsplanwijziging en de geplande woningbouw is het
nodig om de lokale waterhuishouding en de gevolgen van de herontwikkeling op de huidige
waterhuishoudkundige situatie in kaart te brengen.
Achtergrond
Om water bij ruimtelijke ontwikkeling een prominentere rol te geven, is op grond van het
besluit op de ruimtelijke ordening de watertoets verplicht gesteld. Dit komt er op neer dat bij
elk ruimtelijk plan vooraf moet worden aangegeven op welke wijze rekening wordt gehouden
met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding en dat onderlinge afstemming
plaatsvindt tussen ontwikkelaar en waterbeheerders (watertoetsproces). De doorvertaling
van het watertoetsproces zal in het bestemmingsplan worden opgenomen in de vorm van
een waterparagraaf, waarin verantwoording wordt afgelegd over de manier waarop
omgegaan is met de inbreng van de waterbeheerder.
Watertoets(proces)
De essentie van het watertoetsproces is een vroegtijdig contact tussen zogeheten initiatiefnemers en
waterbeheerders. Het doel van de watertoets is waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen
expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle relevante ruimtelijke
plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. De toets is verplicht voor ruimtelijke plannen
waarin 'waterbelangen' spelen. In een waterparagraaf wordt door de initiatiefnemer uitgelegd hoe wordt
omgegaan met de waterhuishouding binnen het plan (Bij grotere plannen wordt het opstellen van de
waterparagraaf veelal voorafgegaan door een vooroverleg met waterschap, gemeente en/of
Rijkswaterstaat). Het waterschap kijkt vervolgens of in het plan voldoende rekening is gehouden met de
waterhuishouding ter plaatse (beoordeling waterparagraaf) en geeft een wateradvies. Het resultaat van
het watertoetsproces is een tussen de initiatiefnemer en waterbeheerder afgestemde waterparagraaf in
het ruimtelijk plan.
Afhankelijk van de omvang van het plan alsmede relevante wateraspecten / -belangen komt het
watertoetsproces in aanmerking voor de korte procedure dan wel normale procedure.
Procedures:
Geen belang: Functiewijziging zonder relevante wateraspecten / -belangen;
Korte procedure: Klein plan met weinig of geen relevante wateraspecten / -belangen;
Normale procedure: Groot plan met meerdere relevante wateraspecten / -belangen.

Doel
Om goed onderbouwde en weloverwogen keuzes te kunnen maken bij het ontwerp van het
plangebied is het raadzaam om inzicht te hebben in de grondwaterhuishouding
(grondwaterstanden, fluctuaties en stromingsrichting) en bodemopbouw ter plaatse. De
resultaten van het onderzoek kunnen gebruikt worden als input voor de in een latere fase op
te stellen waterparagraaf. Tevens wordt de digitale watertoets reeds ingevuld, om te bepalen
welke procedure doorlopen moet worden dan wel een wateradvies te verkrijgen.
In het rapport komt het volgende aan de orde: het vooronderzoek en geohydrologisch
onderzoek, de veldwerkzaamheden inclusief gemeten doorlatendheid, de vigerende regels
voor de waterhuishouding bij ruimtelijke ontwikkeling en de interpretatie van de verzamelde
gegevens, de conclusies en het advies.
1

De opdrachtgever en terreineigenaar zijn geen zuster- of moederbedrijf en komen niet uit de
eigen organisatie zodat de onafhankelijkheid van het onderzoek is gewaarborgd.

Geofoxx is een handelsnaam van Geofox-Lexmond bv, statutair gevestigd te Oldenzaal en ingeschreven in het handelsregister
onder nr. 06056452. Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Geofox-Lexmond bv van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op geofoxx.nl.
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2
2.1

Locatiegegevens en onderzoeksopzet
Locatiegegevens

De onderzoekslocatie Brookhuis Noordwest is gelegen ten zuidoosten van het centrum van
Ootmarsum. De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Ootmarsum, sectie C, nummer
3298. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 12.000 m². Aan de
noordzijde is de Alleeweg aanwezig, aan de westzijde de Berend Vinckenstraat, aan de
zuidzijde Brookhuis.
Momenteel is op de locatie een asfaltverharding aanwezig, welke is aangebracht als
voorbereiding op het bouwrijp maken van de locatie. De overige terreindelen zijn
braakliggend. Ten zuidoosten van de locatie zijn de percelen reeds ontwikkeld tot woonwijk.

Tabel 2.1: Overzicht topografische gegevens
Topografische gegevens
Locatie
Gemeente
Waterschap
Huidig gebruik
Oppervlakte onderzoekslocatie
Coördinaten midden plangebied
Maaiveldhoogte1
Toekomstig gebruik
1

Brookhuis Noordwest te Ootmarsum
Dinkelland
Vechtstromen
Braakliggend/grasland/ asfalt
Circa 12.000 m2
XY: 25.8293 en 49.1677
25,8 tot 27,8 m+NAP
Wonen

Maaiveldhoogte op basis van AHN.nl, oplopend van oost naar west;

2.2

Gewenste herinrichting

Op de locatie is een herverdeling in 24 verschillende kavels voorzien (zie figuur 2.1). Te
midden van het plangebied is een wegtracé ingetekend om toegang te geven tot de centraal
gelegen percelen. Aan de randen (zuid en oostzijde) is ruimte voor waterberging voorzien.
Ten zuiden van het plangebied, grenzend aan de Brookhuis, stroomt het vrijkomende
hemelwater eveneens af op de wadi’s welke voorzien zijn binnen onderhavig plangebied. Dit
gebied (wegtracé en de kavels) zijn in onderstaande figuur rood gearceerd.

Figuur 2.1: Onderzoekslocatie huidige- en nieuwe situatie (respectievelijk links en rechts).
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Gebaseerd op de tekening aangeleverd door de opdrachtgever zal het verhard oppervlakte
binnen het plangebied in de toekomst circa 4.500 m2 bedragen. Daarnaast zal hemelwater
geborgen moeten worden van de woningen ten zuiden van het plangebied. Het verhard
oppervlak dat afstroomt bedraagt 1.775 m2 In onderstaande tabel is de toekomstige
verharding weergegeven.

Tabel 2.1: Oppervlaktes en kavelindeling (m2)
Situatie

Kavels

Voormalig
Toekomstig

-6 st. vrijstaand1
6 st. 2-onder-1-kap2
12 st. rijwoningen3

Globale
oppervlakte
12.000
12.000

Bestaande
9 st. rijwoningen3
2.750
bebouwing
(zuidelijk van
Brookhuis)
Totaal onverhard binnen plangebied
Totaal verhard binnen plangebied
1) 180 m2 verhard inclusief bestrating/ oprit
2) 140 m2 verhard inclusief bestrating/ oprit
3) 100 m2 verhard inclusief bestrating/ oprit

2.3

Onderzoeksopzet

2.3.1

Geohydrologisch onderzoek

Oppervlak
bebouwd
0
3.120

Oppervlak verharding

900

575 (rijbaan)
480 (voetpad
+parkeren)

0
690 (rijbaan)
490 (voetpad)
200 (parkeerplaatsen)

Totaal
verhard
0
4.500

1.955

7.440 (62%)
4.500 (38%)

Eerst zal een bureaustudie worden uitgevoerd waarbij op basis van alle beschikbare openbare
data (o.a. DINO-loket, Wateratlas Overijssel, Actueel Hoogtebestand Nederland) de lokale
bodemopbouw en geohydrologie wordt beschreven.
Omdat deze gegevens vaak van regionale aard zijn dienen deze te worden door vertaald naar
de lokale situatie. Hiervoor zijn aan verschillende openbare bronnen gegevens ontleend
omtrent de geohydrologie en waterhuishouding. De verzamelde gegevens zijn afkomstig van;










het Actueel Hoogtebestand van Nederland 3 (AHN 3);
KLIC-melding en relevante kadastrale kaarten van het Kadaster;
de database DINOloket van TNO;
Geofoxx, 20210030_B1RAP; Verkennend bodemonderzoek Brookhuis;
openbare datasets beschikbaar via het Nationaal Georegister;
Eerder uitgevoerde grondwatermonitoringen door Geofoxx;
openbare datasets van de Provincie Overijssel (Atlas van Overijssel);
Geofoxx, 20171120_d2BRF; 5e uitleesronde grondwatermeetnet Brookhuis.

Veld- en laboratoriumonderzoek
Op de locatie zijn al diverse bodemonderzoeken uitgevoerd in het verleden. Hiermee is inzicht
verkregen in de lokale bodemopbouw. Echter zijn er geen in situ doorlatendheidsmetingen
gedaan om de doorlatendheid van de bodem te bepalen.
Om inzicht te krijgen in de doorlatendheid (k-waarde) van de onverzadigde zone van de
bodem worden doorlatendheidsmetingen uitgevoerd. De k-waarde is van belang voor het
bepalen van de infiltratiemogelijkheden op de locatie. In lijn met de leidraad riolering Module
C2510 (Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage), met een GHG (gemiddeld
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hoge grondwaterstand >1,5 m-mv, zijn vijf doorlatendheidsmetingen (falling head testen)
uitgevoerd op verschillende dieptes van circa 0,5 tot 1,0 m-mv.
Op basis van de bij de boringen vrijkomende grond wordt een gedetailleerde boorbeschrijving
gemaakt (boorprofielen). Dit geeft inzicht in de bodemopbouw (samenstelling en
doorlatendheid). De ligging van de boorpunten is weergegeven op de situatietekeningen in
bijlage 1. Voor gedetailleerde boorstaten wordt verwezen naar bijlage 2.
Kwaliteitsborging
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder certificaat conform de richtlijnen en
kwaliteitseisen zoals genoemd in de Beoordelingsrichtlijn veldwerk voor milieuhygiënisch
bodem en waterbodemonderzoek van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging
Bodembeheer, nummer 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en
waterbodemonderzoek" (kortweg: BRL SIKB 2000) en vigerend protocol 2001 (Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen).

2.3.2

Digitale watertoets

In dit kader van de (verplichte) watertoets is het van belang om in de planvormingsfase na te
denken over de waterhuishoudkundige aspecten op de locatie. Een eerste stap hierin is het
doorlopen van de digitale watertoets. Met behulp hiervan kan worden bepaald welke
wateraspecten er spelen en welke procedure op basis hiervan moet worden doorlopen.
Ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing van de ontwikkeling dient in de
toelichting van het bestemmingsplan een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin
wordt een beschrijving gemaakt van onder andere de geohydrologische uitgangspunten, de
beleidsmatige uitgangspunten van gemeente en waterschap, de benodigde bergingsopgave,
infiltratiemogelijkheden en de toekomstige invulling van de waterhuishouding (op
hoofdlijnen). Afhankelijk van de uitkomsten van de digitale watertoets, wordt de
waterparagraaf in een later stadium geschreven. De resultaten van de digitale watertoets zijn
opgenomen in onderhavige rapportage.
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3

Beleid

In de navolgende paragraaf is het huidige beleid ten aanzien van stedelijk waterbeheer
beknopt toegelicht. Het stedelijk waterbeleid wordt ingevuld door de gemeente Dinkelland en
waterschap Vechtstromen.

3.1

Waterschap

Het waterschap heeft een aantal normen en uitgangspunten opgenomen in het document
‘duurzaam en veilig water in de stad’ alsmede ‘Waterbeheerplan 2015-2021, Waterschap
Vechtstromen’. Het algemene uitgangspunt van het waterschap Vechtstromen is dat het
omliggende watersysteem niet extra belast wordt door de ontwikkelingen op de locatie. Er
mag géén afwenteling op de omgeving (en in de tijd) plaatsvinden. Daartoe hanteert het
waterschap de volgende twee tritsen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit:
Vasthouden – bergen – afvoeren
De trits ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ houdt in dat in eerste instantie getracht dient te
worden het (gebiedseigen) water zo lang mogelijk – daar waar het valt – vast te houden
(infiltratie in de bodem). Indien dit niet mogelijk is dient het afstromend regenwater lokaal te
worden geborgen in vijvers en watergangen. Pas in laatste instantie - wanneer noch
vasthouden, noch bergen afdoende is - kan overwogen worden het water zo traag mogelijk
af te voeren naar de omgeving.
Schoon houden – scheiden – schoonmaken
De trits ‘schoon houden – scheiden – schoonmaken’ omvat ten eerste het niet toelaten dat
de waterkwaliteit verslechtert (schoon houden), vervolgens het scheiden van schone en vuile
waterstromen en als laatste het zuiveren (schoonmaken) van verontreinigd water. De
hydrologische ordeningsfuncties voor deze trits zijn:
 Cascadering, waarbij vuile gebiedsfuncties benedenstrooms van schone worden
gelegd;
 Buffering, waarbij tussen schone en vuile gebiedsfuncties een bufferzone wordt
aangelegd;
 Differentiatie per stroomgebied, waarbij elk (deel)stroomgebied een richtinggevende
functie krijgt.
Onder deze bovengenoemde trits heeft het waterschap Vechtstromen een aantal specifieke
uitgangspunten met betrekking tot het stedelijk waterbeheer:
 Voor de dimensionering hanteert het waterschap een maatgevende langdurige bui
die één keer in de 100 jaar (T=100+10%) op kan treden. Dit betreft een bui met
een omvang van 101 mm in 48 uur (minus afvoer via oppervlaktewater à 28 mm,
dient 74 mm geborgen te kunnen worden tot aan maaiveld. Daarnaast dient de
berging- en/of infiltratievoorziening een gezamenlijke minimale inhoud te hebben van
40 mm (op basis van een kortdurende piekbui T10+10%), waarbij het hemelwater
middels een knijpconstructie vertraagd afvoert richting het
oppervlaktewatersysteem;
 Ondergrondse infiltratievoorzieningen moeten worden voorzien van een
inspectiemogelijkheid en worden voorzien van blad- en zandvangers;
 Het hemelwater wordt bij voorkeur zichtbaar afgevoerd naar de berging- en/of
infiltratievoorziening;
 In het kader van duurzaam bouwen en vanwege de beoogde grond- en oppervlaktewaterkwaliteit mogen geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zink, koper, lood en
PAK-houdende materialen) worden toegepast. Er zijn voldoende milieuvriendelijke
alternatieven die vergelijkbaar zijn wat betreft uitstraling, gebruiksgemak, levensduur
en onderhoud. Indien de uitlogende materialen toch worden toegepast, dienen ze
jaarlijks gecoat te worden om diffuse verontreinigingen te voorkomen;
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3.2

Het waterschap is er voorstander van om zo min mogelijk schoon regenwater af te
voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Nieuw aan te leggen gebieden dienen
gescheiden gerioleerd te worden;
(Actualisatie van) rioleringsberekeningen dienen conform de C2100-module (van de
Leidraad Riolering) te worden uitgevoerd (inclusief de bepaling van verhard
oppervlakte);
Om afwenteling op de omgeving (o.a. piekafvoeren) te voorkomen mag de maximale
afvoer vanuit het (nieuwe) stedelijk gebied niet toenemen ten opzichte van de
oorspronkelijk in het onbebouwde gebied optredende agrarische afvoeren (hierna ook
wel “maatgevende landelijke afvoer” genoemd). Hiervoor dient een maatgevende
afvoernorm van 2,4 liter per seconde per hectare te worden gehanteerd;
Het waterschap hanteert als toelaatbare stroomsnelheden in watergangen en duikers
0,5 m/s respectievelijk 1,0 m/s. Ervan uitgaande dat deze optredende maxima van
kortdurende aard zijn. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat aan de
uitstroomzijde van de duiker bodem- en eventueel ook
oeverbeschermingsvoorzieningen getroffen moeten worden om uitspoeling te
voorkomen;
Het waterschap is geen voorstander van het creëren van nieuwe onderbemalingen
t.b.v. het realiseren van voldoende ontwateringsdiepte bij nieuwbouwprojecten. Om
voldoende ontwateringsdiepte te bereiken, en toch aan te sluiten bij bestaande
grond- en oppervlaktewaterpeilen kan overwogen worden het terrein integraal op te
hogen, dan wel om over te gaan op selectief ophogen in combinatie met
kruipruimteloos bouwen. Voor een overzicht van de gangbare ontwateringnormen
wordt verwezen naar het gemeentelijk beleid, paragaaf 3.2.

Gemeentelijk beleid

Hemelwater (HWA)
De planontwikkeling heeft na realisatie een hoeveelheid verhard oppervlak van 4.500 m2 tot
gevolg. Compenserende maatregelen zijn derhalve noodzakelijk (verhard oppervlak >1.500
m2). Daarnaast zal van de woningen welke zuidelijk van het plangebied zijn gesitueerd, het
water ook afstromen naar onderhavig plangebied. Het verhard oppervlak daarvan bedraagt
1.955 m2.
Om te voldoen aan het voorkeursbeleid van de waterbeheerders, wordt hemelwater van
verharding en bebouwing bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar een infiltratievoorziening.
Indien bovengrondse afvoer niet mogelijk of wenselijk is, dienen regenpijpen boven het
maaiveld te worden voorzien van een bladvanger welke tevens kan dienen als noodoverloop.
Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een minimale
berging van 40 mm (uitbreidingslocatie), minus 3 mm inloopverlies (= 37 mm). Het te
bergen hemelwater zal in de openbare ruimte geborgen moeten worden en waar mogelijk
ook infiltreren.
Ontwateringsdiepte
In figuur 3.1 zijn de definities van ontwateringsdiepte en drooglegging weergegeven.
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Figuur 3.1: Definities ontwateringsdiepte en drooglegging

De ontwateringsdiepte is het verschil tussen maaiveldhoogte2 en grondwaterstand. Het
uitgangspunt voor het stedelijk gebied is dat voldoende ontwateringsdiepte wordt
gerealiseerd voor de gewenste functie. In tabel 3.1 zijn de ontwateringsdiepten weergegeven
(de beoogde ontwateringsdiepte is geen vaste te garanderen grondwaterstand omdat de
grondwaterstand een sterk dynamisch karakter heeft).

Tabel 3.1: Gewenste ontwateringsdiepte per gebruiksfunctie
Gebruiksfunctie

Gewenste ontwateringsdiepte (m)*

Woningen/gebouwen met kruipruimte
1,0 m t.o.v. vloerpeil
Woningen/gebouwen zonder kruipruimte
0,5 m t.o.v. vloerpeil
Wegen
0,7 m t.o.v. maaiveld
Openbaar groen
0,5 m t.o.v. maaiveld
*Op basis van overleg met gemeente Dinkelland op 30-4-2021 te Tubbergen.

Bouwperiode
Bij de aanleg en het onderhoud van het gebouw en bestrating mag geen gebruik gemaakt
worden van uitloogbare bouwmaterialen, chemische bestrijdingsmiddelen en dient het
gebruik van strooizout te worden beperkt. Indien er toch uitlogende materialen worden
toegepast, dient het desbetreffende materiaal jaarlijks gecoat te worden om diffuse
verontreinigingen te voorkomen.
Inrichting
De straatpeilen dienen bij de straatpeilen in de omgeving van het plangebied aan te sluiten.
Rondom de bouwkavels is voldoende ruimte om hoogteverschillen met de omgeving op te
vangen. Het vloerpeil van de bebouwing dient normaal 0,2 m boven de kruin van de weg
gelegen te zijn, echter is dit eveneens afhankelijk van de inrichting van het straat tracé
(drempels, type wegprofiel, afstand tot straat etc).
In hoofdstuk 6.1 zal verder worden ingegaan op de vloerpeilen. Deze vloerpeilen zijn
gebaseerd op de minimale drooglegging en benodigde straatpeilen.

2

De maaiveldhoogte zelf heeft vrijwel geen directe invloed op de grondwaterstand (afhankelijk van een
bepaalde drooglegging werkt de maaiveldhoogte, via het oppervlaktewaterpeil, wel door in de
grondwaterstand). De maaiveldhoogte is wel van belang voor de ontwateringsdiepte.
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4
4.1

Geohydrologisch onderzoek
Maaiveldhoogte

Regionaal
Ootmarsum is gelegen op de (steile) oostelijke flank van de stuwwal Ootmarsum-Uelsen
(Duitsland). Ten westen van Ootmarsum ligt de Kuiperberg met een hoogte van circa +70 m
NAP. De maaiveldhoogte neemt in oostelijke richting af tot circa NAP +20 m in het
landelijke gebied buiten Ootmarsum. Het regionale maaiveldverhang is voor regionale
begrippen zeer groot. Dit is weergegeven in onderstaande figuur (maaiveldverloop van hoog
naar laag; rood/bruin naar blauw).

Figuur 4.1: Verloop maaiveldhoogten regionaal met planlocatie in rood (bron: AHN3)
Lokaal
Op de noordwestelijke begrenzing van het gebied is de maaiveldhoogte circa NAP +27,6 m.
Vanuit de westzijde loopt het maaiveld af naar het oosten circa NAP+26,4 m. Ter plaatse
van de oostzijde is reeds een wadi gesitueerd, deze heeft een bodemhoogte van circa 25,8
tot 25,6 m NAP. Het maaiveldverhang van west naar oost is circa 15 ‰, gelijk aan het
regionale verhang. In figuur 4.1 is tevens te zien dat het maaiveld oploopt in westelijke
richting.
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^:27,88 (1)

^:26,15 (3)
^:25,99 (2)

^:26,41 (4)

^:26,57 (5)

^:26,85 (6)
^:27,30 (7)

Figuur 4.2: Globale maaiveldhoogte in m NAP onderzoekslocatie (AHN3) en GPS

Tabel 4.1: Onderstaande hoogtes zijn gebaseerd op AHN3 en een lokale inmeting met GPS
nr

Locatie

1
2
3
4
5
6
7

Drempelvak
Aansluiting voetpad - Alleeweg
Kruin Alleeweg
Voetpad
Kruisingsvak (kruin)
Puthoogte kruising
Berend Vinckenstraat (rijbaan)
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4.2

Geologie

Het projectgebied ligt op de helling van het stuwwallencomplex, welke ten noordwesten van
Ootmarsum het hoogst gelegen is.
Een stuwwal ontstaat doordat gletsjertongen vanuit de rand van een landijsijskap een gebied
binnendringen. Daarbij schuren ze een diep glaciaal bekken uit. De sedimenten uit het bekken
worden opgestuwd tot een hoge stuwwal. De sedimenten worden daarbij niet alleen
verplaatst, maar ook sterk vervormd. Dichtbij de ijstong vormen zich in de stuwwal
dekbladachtige overschuivingen of dakpansgewijs gestapelde schubben. Verder van het
ijsfront vandaan is de druk minder groot en worden plooien gevormd die geleidelijk afnemen
in grootte.
In de vlakte voor het landijsfront worden waaiers van smeltwaterzanden afgezet door
smeltwaterstromen die zich steeds weer verleggen. Ook tijdens de stuwing kunnen zich
smeltwaterstromen vormen. Het water stroomt over de gestuwde afzettingen heen naar het
laagland buiten de stuwwal. De stuwwal wordt hierbij deels geërodeerd. Het grovere
materiaal uit de smeltwaterstromen wordt grotendeels aan de voet van de stuwwal als een
waaier afgezet, maar het kan ook al op de stuwwalflank achterblijven.
De stuwwal van Ootmarsum is ontstaan in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). In de laatste
ijstijd (Weichselien) werd Nederland niet bedekt door gletsjers, maar was de ondergrond wel
permanent bevroren (permafrost). Neerslag en sneeuwsmeltwater kon daardoor niet in de
bodem doordringen en er ontstonden oppervlakkige smeltwaterstromen. Vanaf de stuwwal
stroomden enorme hoeveelheden erosiemateriaal als een met water verzadigde brij het
laagland in, waardoor ruime en brede dalen ontstonden. Tevens zijn vanuit het noordwesten
met name de vlakke en westflanken van hellingen bedekt met een laag stuifzand (formatie
van Boxtel).
Toen de ondergrond ontdooid was en neerslag kon wegzakken in de bodem bleven op
nagenoeg alle stuwwallen in onze streken erosiedalen achter waarin geen beek meer
stroomde: de droge dalen. Door de bijzondere omstandigheden op de stuwwal van
Ootmarsum met z’n talrijke bronnen, bevatten de droge dalen hier kleine beken.
Het materiaal waaruit de stuwwal van Ootmarsum is ontstaan komt uit het bekken van
Nordhorn ten oosten van de stuwwal. Het gestuwde materiaal bestaat voor een belangrijk
deel uit slecht doorlatende Tertiaire kleien en uit Pleistocene rivierzanden. De kern van de
stuwwal bestaat voor het overgrote deel uit zeer ondoorlatend materiaal. Nabij het maaiveld
liggen geïsoleerde voorkomens van goed doorlatende afzettingen (meestal gestuwde en voor
latere erosie gespaard gebleven zanden van de Formatie van Appelscha) die op niet
doorlatende klei liggen. Dit verklaart het voorkomen van bronnen hoog op de stuwwal.

4.3

Bodemopbouw

Regionale bodemopbouw
De opeenvolging van slecht doorlatende lagen en goed doorlatende watervoerende pakketten
bepaalt de grondwaterstroming in een gebied. De opeenvolging wordt de geohydrologische
opbouw genoemd. In figuur 4.3 en tabel 4.2 is de geohydrologische opbouw weergegeven
(gebaseerd op het geohydrologische model van de DINO-Loket, REGIS v2.2). De afzettingen
zijn van met toenemende diepte (van jong naar oud) weergegeven.
Ter plaatse van het plangebied is sprake van gestuwde afzettingen tot circa 80 m-mv
(stuwwal). Er is sprake van een complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van leem,
zandige en kleiige afzettingen. Hieronder bevindt zich de eerste kleiige eenheid, de Formatie
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van Dongen, echter heeft deze geen invloed meer op het grondwatersysteem op de
projectlocatie.
Tabel 4.2: Regionale bodemopbouw
Diepte (m-mv)
0-4

Formatie
Formatie van Boxtel

Samenstelling
Zandige eenheid, hoofdzakelijk
bestaande uit midden en fijn zand

Geohydrologische eenheid
Dekzand

>4

Gestuwde afzettingen,
complexe eenheid

Leem, keileem, zand tot grind

Geohydrologische basis

planlocatie

Figuur 4.3: Regionale bodemopbouw (REGIS V2.2, DINO loket)
Lokale bodemopbouw
In het kader van de herontwikkeling is door Geofoxx een geohydrologisch onderzoek op de
locatie uitgevoerd. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 2. Uit de profielbeschrijvingen
van de grondboringen volgt dat op vrijwel de gehele locatie de bovenste twee meter bestaat
uit matig fijn zand met matig siltige en humeuse bijmenging. Er zijn geen eenduidige
roestlagen aangetroffen welke wijzen op de hoogte van de GHG.
Vanaf 1,5 tot 2 m-mv bestaat de bodem overwegend uit fijn tot zeer fijn zand. De mate van
siltige bijmenging neemt naarmate de diepte toeneemt, ook toe. De grondwaterstand ten
tijde van de veldwerkzaamheden (16 april 2021) is in het centrale en oostelijke deel van het
plangebied aangetroffen op circa 1,5 m-mv. in de peilbuizen aan de westzijde is een
grondwaterstand gemeten van 1m-mv.
Ter plaatse van de gerealiseerde asfaltverharding is geen humeuse grond aanwezig.
waarschijnlijk is deze ten tijde van het aanbrengen van de verharding ontgraven en
aangevuld met matig fijn, matig fijn zand.

Tabel 4.3: Lokale bodemopbouw
Diepte
(m-mv)
0,0 – 1,50
1,50 – 1,70
1,70 – 2,00

Bodemsamenstelling

Opmerkingen

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
tot matig humeus
Zand, matig fijn, matig siltig
Zand, zeer fijn, sterk siltig

Ter plaatse van de asfaltverharding zijn fundatielagen
aanwezig en is geen humeuse grond aanwezig.
-

projectnummer

datum

20210030/RREK

november 2021

11 / 28

Waterhuishoudkundig plan (incl. geohydrologisch onderzoek)

Brookhuis te Ootmarsum

4.4

Doorlatendheid

Onverzadigde zone:
Om een indruk te krijgen van de doorlatendheid (k-waarde) van de
onverzadigde zone is in vijf boringen een doorlatendheidsproef
uitgevoerd. De proeven zijn verricht verspreid uitgevoerd over het
terrein op verschillende dieptes in de aanwezige zandlaag. De
doorlatendheid van de onverzadigde bodemlagen is bepaald met behulp
van de Falling head-methode, ook wel omgekeerde Hooghoudmethode
genoemd. Bij de Falling head-methode wordt de grondwaterspiegel
eenmalig verhoogd waarna de daling van de grondwaterspiegel wordt
gemeten. De metingen worden uitgevoerd om een indicatie te
verkrijgen van de mogelijkheden voor de infiltratie van hemelwater in
de bodem.
De doorlatendheidsproeven zijn uitgevoerd in de onverzadigde zone
(boven de grondwaterstand) in de zandlagen.

Figuur 4.4:
Falling-Head

Tabel 4.4: Gemeten doorlatendheid onverzadigde zone (m/dag)
Boorpunt

Filtertraject
Samenstelling bodem
(m-mv)
20
0,4 – 0,9
Zand, matig fijn, matig siltig
21
0,7 – 1,2
Zand, matig fijn, matig siltig (gelaagd*)
22
0,6 – 1,1
Zand, matig fijn, matig siltig
23
0,6 – 1,1
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak humeus
24
0,5 – 1,0
Zand, matig fijn, matig siltig, matig humeus
Gemiddelde doorlatendheid
* bij het boren zijn afzonderlijke laagjes zand aangetroffen. Dit kan wijzen op de
grond.

K-waarde (m/dag)
0,3
0,5
0,3
0,1
0,1
0,2
gelaagde afzetting van de

Verzadigde zone:
In de peilbuizen op het terrein is een doorlatendheidsmeting (constant flow-head test volgens
module C2510 uit leidraad Riolering 2011) uitgevoerd voor het vaststellen van de
doorlatendheid in de verzadigde zone. De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande
tabel.

Tabel 4.5: Gemeten doorlatendheid verzadigde zone (m/dag)
Peilbuis

Filtertraject
(m-mv)
4
1,9 – 2,9
5
2,0 - 3,0
Gemiddelde doorlatendheid

4.5

Samenstelling bodem
Zand, matig fijn, matig/sterk sitlig, grindig
Zand, matig fijn, sterk sitig / klei zwak zandig

K-waarde
(m/dag)
0,3
<0,1
0,2

Grondwater

Regionale grondwaterstroming
Onderstaande tekst is overgenomen uit het rapport “Systeembeschrijving van de stuwwal
van Ootmarsum”( Provincie Overijssel, januari 2015).
Het grondwaterstandverloop op de stuwwal is grillig en laat steile gradiënten zien. Het is
praktisch onmogelijk om op basis van gemeten grondwaterstanden een isohypsenkaart te
maken, omdat er te weinig meetpunten beschikbaar zijn om de kleinschalige variatie goed
weer te geven.
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Als voorbeeld voor de complexe geohydrologische situatie, is in figuur 4.5 een conceptueel
beeld gegeven van de westzijde van de stuwwal van Ootmarsum. Ten westen van
Ootmarsum bestaat de gehele ondergrond uit gestuwde lagen, waardoor het grondwater
zeer ondiep/oppervlakkig zal afstromen. Tevens zullen boven Ootmarsum door het ontstaan
van grote stijghoogteverschillen bronbeken ontspringen. Beneden Ootmarsum bestaat de
bodem uit verschillende deklagen. De grondwaterstroming zal tevens voor een deel onder
invloed staan van ontwateringsvoorzieningen.

Globale locatie plangebied

Figuur 4.5: Dwarsprofiel stuwwal van Ootmarsum ter hoogte Ootmarsum - Tilligte (Van den
Berg & den Otter, 1993).
Grondwaterstanden grondwatermeetnetten
In de nabijheid van de planlocatie zijn meerdere grondwatermeetnetten aanwezig. De
grondwaterstanden in deze peilbuizen worden of zijn de afgelopen jaren dagelijks gemeten
en geregisterd. De ligging van de peilbuizen nabij het plangebied zijn weergegeven in figuur
4.6. Navolgend worden per meetnet de relevante data weergegeven.

Figuur 4.6: Grondwatermeetnet Commanderie (
grondwatermeetnet Brookhuis ( ).
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Gezien de verschillen in maaiveld en het sterke verhang van het grondwater zijn enkel
peilbuizen meegenomen welke op relatief korte afstand van de projectlocatie gelegen zijn.
Deze zijn opgenomen in tabel 4.6 en figuur 4.6.Van alle gemeten grondwaterstanden is per
peilbuis de gemiddeld hoogste, de gemiddelde en de gemiddeld laagste grondwaterstand
bepaald.

Tabel 4.6: Grondwaterstanden
Grondwatermeetnet

Peilbuis

GHG
GG
GLG
Meetreeks
Maaiveldhoogte
m+NAP
m+NAP
m+NAP
Jaartal
m+NAP
Commanderie
M1
31,4
30,9
30,2
2013 – 2021
32,71
M2
28,2
27,8
27,2
2013 – 2021
29,23
M3
26,8
26,6
26,2
2013 – 2021
27,70
M4
27,3
27,1
26,9
2013 – 2021
28,18
Twente
OOT106
24,1
23,7
23,4
2016 - 2020
25,00
OOT103
24,2
23,9
23,6
2016 - 2020
25,26
Brookhuis
1
25,51
25,11
24,74
2016 – 2020*
26,09
1
25,28
25,01
24,72
2018 – 2020*
26,09
2
24,11
23,60
23,17
2016 – 2017
24,94
3
24,60
24,01
23,55
2016 – 2017
25,70
4
27,09
26,62
26,12
2017 – 2020
27,59
5
26,71
26,26
25,65
2017 – 2020
27,42
* Ter plaatse van peilbuis 1 is eind 2017 een drain aangebracht, waardoor de grondwaterstanden gelijk
zakten. Dit is terug te zien in de uitgevoerde grondwatermonitoring in de bijlagen. De statistieken zijn bepaald
voor de gehele meetperiode (2016-2020)en de periode ná plaatsing van de drain (>2017).

Op basis van de gemeten grondwaterstanden kan worden geconcludeerd dat de
grondwaterstanden in westelijke richting (M1 / M2) relatief snel oplopen. De
grondwaterstroming op de projectlocatie is radiaal. Zowel in noordoostelijke (OOT103) als
zuidoostelijke richting (OOT 106 / 3) worden lagere grondwaterstanden dan binnen de
planlocatie (1, 4 en 5) aangetoond. Hieruit kan worden aangenomen dat de
grondwaterstroming overwegend oostelijk gericht is, maar lokaal kan afwijken naar het
noorden en/of zuiden. De fluctuatie van de grondwaterstand op de projectlocatie is 0,8 tot 1
m.
De GHG op de projectlocatie is bepaald op circa 27,1 (westelijk) tot 25,5 (oostelijk) m NAP.
Omgerekend naar de lokale maaiveldhoogten liggen deze waarden op circa 0,5 m-mv in het
westelijk plangebied en 0,9 m-mv in het oostelijk plangebied. De grondwaterstand fluctueert
over het algemeen 0,7 tot 1 meter.
Conclusie grondwaterstanden
Op basis van bovenstaande gegevens zijn de
maatgevende grondwaterstanden voor het
onderzoeksgebied bepaald. Vanwege de
verschillen in maaiveldhoogte en
geohydrologische situatie zijn lokaal grote
verschillen waarneembaar. Er is daarom
gekozen om voor het westelijk plangebied een
GHG hoogte van circa 0,5 m-mv aan te
houden (27,1 -26,7 m NAP) en voor het
oostelijk plangebied van circa 0,8 m-mv (25,3
m NAP).

Figuur 4.7: GHG situatie

projectnummer

datum

20210030/RREK

november 2021

14 / 28

Waterhuishoudkundig plan (incl. geohydrologisch onderzoek)

Brookhuis te Ootmarsum

4.6

Oppervlaktewater

Noordelijk van het projectgebied loopt de “Molenbeek”, welke wordt gevoed door
verschillende bronbeken welke ontspringen ten westen van Ootmarsum (hoger op de
stuwwal). Vanuit de stadskern Ootmarsum mondt de stadbeek ter plaatse van de
watermolen uit in de Molenbeek. De stadsbeek wordt voornamelijk gevoed door hemelwater.
Noordwestelijk van het projectgebied ligt het Commanderiecomplex met twee kleine
(zuidelijke) vijvers en een grotere (oostelijke) vijver. De vijvers hebben naast een recreatieve
functie (vissen, wandelen, etc.) ook de functie om piekafvoeren in de Molenbeek tijdelijk af
te vlakken. Het watersysteem op de projectlocatie staat volledig los van de vijvers en de
Molenbeek. Verdere uitwerking van de vijvers wordt dan ook niet noodzakelijk geacht en is
achterwege gelaten.
Het water binnen het plangebied (onderdeel van woonwijk Brookhuis) wordt in zuidoostelijke
richting geleid naar een vloeiveld / wadi. Een deel van het water wordt echter via de
noordzijde afgevoerd naar een watergang ten oosten van de woonwijk. Hier is ook de
bestaande wadi in het plangebied op aangesloten middels een drain (24,55 / 24,92 m NAP).
In navolgende figuur is het watersysteem weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat de
woonwijk niet geheel volgens onderstaand ontwerp is gerealiseerd, maar wel een goed beeld
geeft.

Figuur 4.8: Waterhuishoudingsplan Arionshof te Ootmarsum maart 2006 3

3

Fugro, 29 maart 2006, 1105-0080-000.R02 DEFINITIEF
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4.7

Riolering

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en afvoer van afvalwater en daarmee de
aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Het vuilwaterriool dient te
worden aangesloten op het bestaande stelstel gelegen in de straat ‘Brookhuis’. In de straat
is een vuil- en hemelwaterstelsel (draintransportleiding) aanwezig.
Ter plaatse van de wadi aan de oostzijde van het plangebied is een drain aanwezig op een
peil van 24,5 tot 24,9 m NAP. Deze stroomt af op het de draintransportleiding aan de
noordoostzijde. Daarnaast is aan de zuidzijde van de wadi een uitlegger aanwezig vanuit de
draintransportleiding. Deze is gelegen op 25,09 m NAP.

Figuur 4.9: Riolering Brookhuis
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4.8

Natuurgebieden

Het plangebied bevindt zich in Nationaal Landschap Noord-Oost Twente. Rondom en op
korte afstand van plangebied liggen diverse natuurgebieden welke zijn aangewezen als
onderdeel van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en/of zone Ondernemen Natuur en
Water (zie figuur 4.10). Er liggen geen Natura-2000 gebieden in de directe omgeving.

Figuur 4.10: Beschermde Natura 2000 of EHS nabij onderzoekslocatie

4.9

Grondwaterbeschermingsgebied

De locatie is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied danwel
een intrekgebied. In onderstaande figuur 4.11 is de globale situering van
ontwikkelingslocatie ten opzichte van de drinkwater-wingebieden in de omgeving
opgenomen.

Figuur 4.11: Situering onderzoekslocatie t.o.v. grondwaterbeschermingsgebieden
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4.10

Klimaatatlas

Kortdurende buien
Op basis van de klimaatatlas Twente wordt er bij extreme neerslag water op het maaiveld
verwacht (zie onderstaand figuur). De hoeveelheid neerslag op het maaiveld is minimaal (<
0,1 meter).

Figuur 4.11: Waterdiepte bij extreme neerslag (70 mm in één uur) (bron: Klimaatatlas
Twente).
Er vindt geen oppervlakkige afstroming plaats van omliggende percelen naar het plangebied.
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4.11

Vastgestelde geohydrologische situatie

Bodemopbouw
Ter plaatse van het plangebied is sprake van gestuwde afzettingen tot circa 80 m-mv. Er is
sprake van een complexe eenheid, bestaande uit een afwisseling van leem, zandige en
kleiige afzettingen. Uit de profielbeschrijvingen van de grondboringen volgt dat op vrijwel de
gehele locatie de bovenste twee meter bestaat uit matig fijn zand met matig siltige en
humeuse bijmenging. Vanaf circa 1,7 m-mv worden sterk sitlige zandlagen en/of kleilagen
aangetroffen.
Hoogteligging
Op de noordwestelijke begrenzing van het gebied is de maaiveldhoogte circa NAP +27,6 m.
Vanuit de westzijde loopt het maaiveld af naar het oosten circa NAP+26,4 m. Ter plaatse
van de oostzijde is reeds een wadi gesitueerd, deze heeft een bodemhoogte van circa 25,8
tot 25,6 m NAP. Het maaiveldverhang van west naar oost is circa 15 ‰, gelijk aan het
regionale verhang.
Grondwaterniveau
Op basis van gegevens uit eerder
uitgevoerde grondwatermonitoringen zijn
de grondwaterstanden voor het
onderzoeksgebied bepaald. Vanwege de
verschillen in maaiveldhoogte en
geohydrologische situatie zijn lokaal grote
verschillen waarneembaar. Er is daarom
gekozen om voor het westelijk
plangebied een GHG hoogte van circa 0,5
m-mv aan te houden (27,1 -26,7 m NAP)
en voor het oostelijk plangebied van
circa 0,8 m-mv (25,3 m NAP).

Figuur 4.12: GHG situatie

Doorlatendheid
De doorlatendheid van de zandlagen is “slecht tot nihil”. De gemeten k-waardes op basis van
doorlatendheidsproeven zijn <1 m/dag. Het terrein is vanuit dat oogpunt van nature niet
geschikt voor infiltratie.
Waterhuishoudkundige inrichting
Het water binnen het plangebied (onderdeel van woonwijk Brookhuis) wordt hoofdzakelijk in
zuidoostelijke richting geleid naar een vloeiveld / wadi. Aan de oostzijde van het plangebied
is reeds een wadi gesitueerd met een drain. Deze stroomt af in noordwestelijke richting
parallel aan de Alleeweg.
Het vuilwaterriool dient te worden aangesloten op het bestaande stelstel in de straat
Brookhuis aan de zuidzijde van het plangebied.
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5

Toekomstige situatie waterhuishouding

5.1

Algemeen

In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor het verwerken van hemelwater binnen de
plangrenzen bekeken.

5.2

Infiltratiemogelijkheden algemeen

De mogelijkheid voor het infiltreren van hemelwater in de bodem is onder ander afhankelijk
van de bodemopbouw, de doorlatendheid van de bodem en de heersende
grondwaterstanden. In figuur 5.1 is schematisch de afweging tussen het wel of niet
infiltreren van hemelwater in de bodem en de keuze voor een bepaalde infiltratietechniek
weergegeven. Het betreft een algemene beslismethodiek.
Infiltratiesysteem

- Doorbreken van

-

eventuele aanwezige
slecht doorlatende
lagen
verlagen gws
ophogen terrein

nee

GHG
> 0,7 m-mv t.p.v.
voorziening

ja

nee

k > 9 m/dag

ja

nee

Afvoer naar
oppervlaktewater infiltratie
niet zonder meer mogelijk
k > 2 m/dag

ja

- diepploegen
-

open verharding

grondverbetering
grondvervanging
ophogen terrein

Infiltratie:
- veld
- put *
- koffer / - krat
- riool
- greppel

nee

k > 0,4 m/dag

ja

wadi

nee
Afvoer naar oppervlaktewater

gws:
GHG:
m-mv:
k:
*

grondwaterstand
gemiddeld hoogste grondwaterstand
meter beneden het maaiveld
doorlatendheid van de bodem
voor een infiltratieput moet de grondwaterstand lager zijn dan 1,5 m-mv

Figuur 5.1: Mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater (bron: Hemelwater binnen
perceelgrens, SBR/ISSO, publicatie 70_1, mei 2002).
Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG)
De GHG is als eerste criterium toegepast bij de afweging tussen het infiltreren in de bodem,
het bergen van het hemelwater, óf het afvoeren van hemelwater naar elders. Indien de GHG
op de locatie hoger is dan 0,7 meter beneden maaiveld is infiltratie niet zonder meer mogelijk
en blijven de volgende mogelijkheden over:




bufferen en hergebruik van het hemelwater op de locatie;
het nemen van maatregelen ter verbetering van de geohydrologische omstandigheden;
het ophogen van de locatie;
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het afvoeren van hemelwater naar oppervlaktewater.

Doorlatendheid (k-waarde)
Indien de doorlatendheid van de bodem groter is dan 9 m/dag kunnen in principe alle typen
infiltratievoorzieningen worden toegepast. Indien de doorlatendheid van de onverzadigde
zone kleiner is dan 9 m/dag, maar groter dan 2 m/dag, kunnen infiltratietechnieken als een
infiltratieveld, -koffer, -riool en –greppel goed worden toegepast. Indien de doorlatendheid
van de bodem tussen de 2 en 0,4 m/dag ligt, kan het hemelwater met behulp van een wadi
in de bodem worden geïnfiltreerd. In geval van een doorlatendheid van minder dan 0,4
m/dag is het infiltreren van hemelwater niet goed mogelijk.

5.3

Infiltratiepotentie en geschiktheid hemelwaterinfiltratie

Op basis van de onderzoeksresultaten kan voor de locatie worden uitgegaan van de situatie
zoals opgenomen in onderstaande tabel.
Tabel 5.1 Infiltratiepotentie
Plangebied

GHG
m-mv
0,5 (westelijk) – 0,8 (oostelijk)

k-waarde zandlagen
m/dag
<1

Op basis van de GHG en de slechte doorlatendheid is infiltratie van hemelwater op de
planlocatie beperkt mogelijk. Door de matige bijmengingen met silt in de bodem, is de
doorlatendheid van de bodem zeer beperkt. Om hemelwater te infiltreren is op basis van de
aangetroffen geohydrologische situatie infiltratie middels wadi’s het meest geschikt.
5.4

Berging hemelwater

Op basis van het Gemeentelijk Riool Plan (GRP) kan worden uitgegaan van een waterberging
bij een uitbreidingslocatie. Dit betreft een minimale berging van 40 mm over alle verharde
delen, ongeacht het verhard oppervlak in de voormalige situatie minus 3 mm inloopverlies
(37 mm). Gebaseerd op de tekening aangeleverd door de opdrachtgever zal het verhard
oppervlakte in de toekomst circa 4.500 m2 bedragen. Dit bestaat uit circa 1.200 m2 voor de
toekomstige weg (inclusief voetpad en parkeerplaatsen) in het openbaar gebied.
Er wordt rekening gehouden met 1.955 m2 extra, vanwege de afstroming van het verhard
oppervlak gesitueerd ten zuiden van het plangebied.
Tabel 5.2 Berging
Verhard
oppervlak

Verhard oppervlak afgerond
(m2)
4.500 + 1.955
(bebouwing en verharding)
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5.5

Ontwerp watersysteem

De planontwikkeling heeft een toename van verhard oppervlak met 6.455 m2 tot gevolg.
Om te voldoen aan het voorkeursbeleid van de waterbeheerders, wordt hemelwater van
verharding en bebouwing bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar een infiltratievoorziening.
Indien bovengrondse afvoer niet mogelijk of wenselijk is, dienen regenpijpen boven het
maaiveld te worden voorzien van een bladvanger welke tevens kan dienen als noodoverloop.
Het planontwerp biedt ruimtelijk de mogelijkheid voor realisatie van diverse wadi’s in de
voorziene groenstroken. De wadi’s zullen met elkaar in verbinding staan middels in/uitstroomputten. De wadi’s hebben een verschillende bodemhoogten waardoor het water
afstroomt richting de meest oostelijke wadi’s (wadi 3+4).
Bovengrondse
afstroming
hemelwater
(blauwe pijl)

DWA riool (rood)
WADI 4
Bovengrondse
afvoergoot
hemelwater (blauw)

WADI 5

Bovengrondse
afstroming
hemelwater
(blauwe pijl)

Wadi (groen) met
drain (blauw)

Overstort HWA
Brookhuis

Aansluiten op
bestaande DWA
(oranje)

Figuur 5.2: Watersysteem planlocatie
Navolgend wordt per watersysteemonderdeel een korte uitwerking gegeven. Door de
opdrachtgever is tevens een technische ontwerptekening ter beschikking gesteld (bijlage 1).
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5.5.1

Verhard oppervlak en afstroming

Hemelwater vanuit kavels 1 t/m 5 dat afstroomt op openbaar terrein kan via de
bovengrondse afvoergoot aan de noordzijde in het voetpad naar wadi 4 worden geleid. Ter
plaatse van de westelijke kavels (15 t/m 24) wordt tevens naast het voetpad aan de
westzijde een bovengrondse afvoergoot aangelegd waarmee het hemelwater richting wadi 1
zal afstromen. De percelen in het midden van het plangebied 6, 7,8 en 9, waar vrijstaande
woningen komen, zullen oppervlakkig afstromen naar wadi 5. Perceel 10 t/m 14 zal direct
afstromen richting wadi 2.
De bestaande woningen gesitueerd aan ‘Brookhuis’ (nr 31 t/m 47) zullen afstromen op
wadi’s 1 t/m 3. Eventuele overstorten vanuit particulier terrein worden op de erfgrens –
bovengronds aangeboden, al dan niet middels een uitstroomput. Aanbevolen een
bladscheider aan te brengen in de regenpijp teneinde te allen tijde een afvoermogelijkheid te
behouden bij verstopping.
Dimensionering goten:
De goot met de grootst benodigde afvoercapaciteit is gelegen aan de westzijde van het
plangebied aan de voorzijde van kavels 15 t/m 24. Totaal dient circa 1.500 m2 verhard
oppervlak het hemelwater af te voeren middels deze goot.
Hierbij wordt het voetpad op één oor gelegd, met aan de lage zijde een gestrate molgoot.
Voor het afschot van het trottoir wordt 1% (breedteafschot) gehanteerd. Een gestrate
molgoot dient minimaal 0,5% lengte-afschot te hebben.
Om de goten in de richting van de wadi te dimensioneren wordt de capaciteit berekend ter
plaatse van kavel 15 (zuidwest hoek). De lengte van de goot is circa 100 m. Het afschot
over het traject is circa 0,5 m wat neerkomt op een verhang van 0,5 %. Dit is gelijk aan het
minimale benodigde (lengte)verhang. Uit berekeningen blijkt dat de molgoot minimaal 0,7
meter (7 klinkers) breed en 0,05 meter diep moet zijn bij een verhang van 0,5% om aan de
afwateringseisen te voldoen. De berekeningen zijn opgenomen in bijlage 3. Aanbevolen
wordt alle goten binnen het plangebied in dezelfde vorm (breedte, diepte, afschot) uit te
voeren.

5.5.2

Wadi

Bij de dimensionering van de wadi dienen de volgende uitgangspunten van kracht te zijn:
 De wadi mag een maximale waterstand van 30 cm bevatten met een minimale
wake van het waterpeil van 10 cm;
 De wadi moet in 24 uur weer leeg zijn doormiddel van infiltreren danwel vertraagd
afvoeren;
 Het talud mag een maximaal verhang bevatten van 1:3;
 Wadi’s dienen ten allen tijde voorzien te zijn van een overstort en drainage om de
infiltratiecapaciteit te bevorderen.
Wadi’s
Er zijn diverse wadi’s voorzien binnen het plangebied. In onderstaande tabel is per wadi
aangegeven wat de totale (bodem)oppervlakte en de bergingscapaciteit is. Tevens is de
bodemhoogte per wadi aangegeven.
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Tabel 5.1: Aanleggegevens-/ inhoud wadi’s
WADI

Bergingscapaciteit

Bodemhoogte

1
2
3
4
5
Totaal

m3
18
31
80
85
41
255 (afgerond)

m+NAP
26,40
26,10
25,90
25,70
25,90

Hoogte drainage
m+NAP
25,30
25,15
25,15
24,55 (bestaand)
24,95

De totale bergingscapaciteit van de wadi’s is 255 m3. Dit voldoet aan de benodigde
capaciteit voor de inbreidingslocatie waarbij 37 mm hemelwater geborgen moet worden.
Daar dient bij opgemerkt te worden dat tussen de wadi’s verbindingen gemaakt dienen te
worden zodat overstort van water mogelijk is. Dit is uitgewerkt in navolgende figuur.

Instroom wadi 4;
het instromende
water kan volledig
geborgen worden.

WADI 4
WADI 5

WADI 3

Instroom wadi 5;
het instromende
water kan volledig
geborgen worden.

Instroom wadi 3:
water vanuit wadi 2
en aanliggende
verharding. Er dient
overstort plaats te
vinden op wadi 4

Instroom wadi 2:
water vanuit wadi 1
en aanliggende
verharding. Er dient
overstort plaats te
vinden op wadi 3.

Instroom wadi 1:
er dient overstort
naar wadi 2
plaats te vinden.

Figuur 5.3: Waterstromen wadi’s
De diverse wadi’s zijn middels in- en uitstoomputten met elkaar verbonden. Daarnaast is het
stelsel voorzien van een slokop en drain zodat er bij waterstanden van > 0,3 m water
afgevoerd kan worden, en de leeglooptijd van de wadi’s wordt versneld.
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Middels in-/uitstroomputten op 0,3 m+wadibodem kan water vanuit de wadi’s 1 t/m 3 en 5
naar wadi 4 worden geleid, waar sprake is van overcapaciteit. Enkel op deze manier kan de
gehele watermassa geborgen worden binnen het plangebied.
In wadi 3 en 4 is reeds een drain aanwezig. Deze kan gedeeltelijk gehandhaafd blijven onder
wadi 4, het overige deel onder wadi 3 wordt afgedopt/ verwijderd. Aan de zuidoostzijde zal
een koppeling aangebracht worden op het hemelwatersysteem van Brookhuis middels een
slokop naar het draintransportriool (315 mm). Op deze uitlegger naar het IT-stelsel kan een
slokop vanuit wadi 4 aangesloten worden. Hierdoor stroomt het water in extreme situaties
(> 0,3 m waterhoogte) af richting de bergingsvijver aan De Poolboer (watersysteem
woonwijk Brookhuis).

5.5.3

DWA riool

Aan de zuidzijde wordt het rioolwater gekoppeld aan de bestaande riolering in de straat
Brookhuis. Het DWA riool heeft hier een b.o.b. hoogte van 25,11 m+NAP.
Toetsing buisvulling
Binnen het plangebied worden 24 woningen gerealiseerd. Uitgaande van een gemiddelde van
3 inwoners per woning komt het totaal aantal inwoners binnen de plangrenzen op 72. De
afvalwaterproductie per inwoner op 135 l/dag gesteld, met een maximale afvoer van 13,5
l/inw/uur. De totale hoeveelheid huishoudelijk afvalwater komt daarmee op 9,7 m3/dag, met
een maximum van 0,97 m3/uur. Opgemerkt dient te worden dat een deel van de woningen
rechtstreeks op het gemengde stelsel in de Berend Vinckenstraat en Alleeweg wordt
aangesloten.
De buisvulling van een leiding met een diameter van Ø 250 mm en een bodemverhang van
1:250 bedraagt, bij een debiet van circa 0,97 m3/uur, circa 7% van de buisdiameter.
Hiermee mag worden aangenomen dat een (minimale) diameter van Ø 250 mm ruim
volstaat.

Figuur 5.3: DWA
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6
6.1

Bouw- en woonrijp maken
Voorstel vloerpeilen

Op basis van de (toekomstige) maaiveldhoogtes, gemeten grondwaterstanden en vloerpeilen
van omliggende bebouwing is een voorstel gedaan voor de te hanteren vloerpeilen voor de
nieuwe vloer.

Tabel 6.1: Voorstel vloerpeilen
Kavelnummers

GHG

1

M NAP
26,3

Voorstel peilen (m
NAP)
vloerpeil
m + GHG
0,65
26,95

Nabijgelegen
Straatpeil

Huidig
maaiveldniveau
m NAP

Verschil met
vloerpeil

26,80

27,0

-0,05

2–3

26,0

26,75

0,75

26,55

26,8

-0,05

4–5

25,6

26,55

0,95

26,30

26,4

+0,15

6

26,9

27,45

0,55

27,15

27,3

+0,15

7

26,7

27,35

0,65

27,05

27,2

+0,15

8

26,5

27,20

0,70

26,90

27,2

--

9

26,3

27,20

0,90

26,90

26,8

+0,40

10 – 14

26,4

27,00

0,60

26,60

27,0

--

15 – 18

26,8

27,65

0,85

27,30

27,0 / 27,2

+0,65 /+ 0,45

19 – 21

26,9

27,80

0,90

27,55

27,2

+0,60

22 – 23

27,0

27,90

0,90

27,65

27,4

+0,50

24

27,1

28,00

0,90

27,80

27,4 / 27,6

+0,60 / +0,40

Op basis van de bovenstaande vloerpeilen is het niet mogelijk om te bouwen met
kruipruimten. Aanbevolen wordt om kruipruimteloos te bouwen. In bijlage 1 is een tekening
opgenomen met maaiveldhoogtes en voorgestelde vloerpeilen voor de bebouwing.
Op basis van de bovenstaande vloerpeilen en toekomstige inrichting van het plangebied is
voldoende ruimte aanwezig om aan te sluiten op de bestaande peilen op aangrenzende
percelen.

6.2

Aandachtspunten bouwrijp maken

Ophoging:
Door de ophoging van het maaiveld wordt de grondwaterstand (beperkt) beïnvloed. De
zandlagen in het gebied fungeren als buffer voor het vallende regenwater. Door de ophoging
zal de capaciteit van de tijdelijke buffer toenemen en de grondwaterstand in theorie enigszins
hoger worden (capillaire opstijging).
Opgemerkt dient te worden dat de aanwezigheid van leemlagen wel snel hangwater kan
optreden. In dergelijke gevallen wordt aanbevolen de leenlagen te doorbreken en aan te
vullen met zand.
In de tuinen moet grond worden verwerkt die geschikt is om vegetatie te laten groeien en
voldoende doorlatend is om regenwater voldoende snel te laten wegzakken. Als gevolg van
de bouwwerkzaamheden kan het voorkomen dat verslemping van de bodem optreedt met
wateroverlast (plasvorming) in de nieuwe situatie.
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Bebouwing:
Aanbevolen wordt om rondom de woningen voldoende doorlatend zand aan te brengen om
optrekkend vocht en eventueel hangwater te voorkomen. Daarnaast wordt het bouwen met
kruipruimte niet aanbevolen, gezien de beperkte ontwateringsdiepte in het gebied.
Infiltratievoorzieningen:
De bodem van de wadi’s moet een zodanige samenstelling hebben dat hierop vegetatie kan
groeien en het water voldoende snel kan wegzakken. De samenstelling van de wadibodem
moet daarom voldoen aan:
 Doorlatendheid bodem > 0,5 m/dag;
 Humusgehalte 3-5% ;
 Lutumgehalte <1% ;
 M50-getal 200-300 µm.
Omdat de doorlatendheid beperkt is, wordt aanbevolen onder de infiltratievoorziening
drainage aan te leggen. Op deze kan ten allen tijde de toestroming van overtollig grondwater
binnen het plangebied plaatsvinden. De drains dienen te worden aangevuld met grind
(grindkoffer), of drainzand (standaard RAW, permanent drainagezand).
Extreme situaties:
Wanneer de intensiteit van de regenval de ontwerpintensiteit overschrijdt, of de totale
neerslaghoeveelheid groter is dan de te bergen inhoud van de bergingsvoorzieningen
(bergingseis 40 mm), dan raakt het hemelwatersysteem overbelast.
Bij extreme regenintensiteit zal water vanuit de wadi’s worden overgestort naar het
watersysteem van Brookhuis ten zuidoosten van het plangebied. Water zal middels het
draintransportriool worden afgevoerd naar de bergingsvijver aan De Poolboer. De wegen, of
een deel daarvan, gaan dan ook als goot functioneren. In de praktijk betekent dit dat de
waterstroom op de wegen ontstaat. Het hemelwater stroomt af naar het laagste punt. De
ontwerphoogtes in het plan zijn zo gekozen dat het laagste punt op de rand van het
plangebied ligt.
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7

Samenvatting en conclusie

In opdracht van Anacon-Infra heeft Geofoxx, als onafhankelijk adviesbureau, een
waterhuishoudkundig plan opgesteld inclusief geohydrologisch onderzoek uitgevoerd op de
planlocatie Brookhuis Noordwest te Ootmarsum.
Aanleiding en doel
De aanleiding voor het laten uitvoeren van het onderzoek wordt gevormd door de
voorgenomen nieuwbouw op de locatie en de voorgenomen bestemmingsplanwijziging van
de locatie. In verband met de bestemmingsplanwijziging en de geplande woningbouw is het
nodig om de lokale waterhuishouding en de gevolgen van de herontwikkeling op de huidige
waterhuishoudkundige situatie in kaart te brengen.
Resultaten
Binnen het plangebied zullen 24 woonkavels worden gesitueerd en zal het hemelwater en
vuilwater (droogweerafvoer) gescheiden worden afgevoerd. Hierbij is gekozen om het
hemelwater over het maaiveld te laten afstromen naar diverse wadi’s, voornamelijk gelegen
aan de oost- en zuidzijde van het plangebied. De planontwikkeling voorziet niet in een extra
belasting van de waterkwaliteit.
Door de ontwikkeling is in het openbaar gebied straks circa 4.500 m2 verharding aanwezig.
Daarnaast stroomt ook een deel van de woonwijk welke ten zuiden gesitueerd is, af op
onderhavig plangebied. In lijn met de beringseis (37 mm) is binnen het plangebied 240 m3
bergingscapaciteit benodigd. Er zijn voldoende bergingsmogelijkheden aanwezig in de te
realiseren wadi’s, totaal is 255 m3 ruimte beschikbaar.
In tabel 6.1 zijn de vloerpeilen opgenomen. Aanbevolen wordt om maatregelen te nemen
teneinde versleping van de (onder)grond bij de bouwwerkzaamheden tegen te gaan.
Daarnaast wordt aanbevolen kruipruimteloos te bouwen, gezien de hoge grondwaterstanden
welke lokaal kunnen voorkomen.
Watertoets
Om vast te stellen welke waterbelangen spelen bij de planontwikkeling en welke procedure
in het kader van de watertoets moet worden gevolgd, is de digitale watertoets uitgevoerd op
de website www.dewatertoets.nl in november 2021.
De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale procedure van de
watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben invloed op de
waterhuishouding. De procedure in het kader van de watertoets is doorlopen. De aanvraag is
bijgevoegd in bijlage 5.

Disclaimer
Het onderzoek is op een zorgvuldige wijze uitgevoerd met behulp van de voor het onderzoek gangbare
technieken, inzichten en methodes. Bij het uitvoeren van onderzoek streven wij optimale representativiteit na.
Het blijft mogelijk dat er plaatselijk afwijkingen voorkomen in de samenstelling van grond of grondwater. Deze
afwijkingen komen door het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek niet aan het licht. Daar komt bij
dat onderzoek naar de bodem een momentopname is. Verandering van grond en grondwater o.a. als gevolg
van het bodemgebruik kan na het onderzoek plaatsvinden. Geofoxx is niet aansprakelijk voor schade die
voortkomt uit bovengenoemde aspecten.
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Bijlage 2: boorprofielen
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Boring:

B01

Boring:

B02

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

asfalt

10

Betonboor

25
30

Volledig menggranulaat,
Betonboor

1
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

5
20

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

100

100

B03

Boring:

B04

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

5

asfalt

Volledig menggranulaat,
Betonboor

2

Datum:

0

Betonboor

60

Boring:

0

asfalt

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

1
50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

2

100

0

0

0

0

Betonboor
Volledig menggranulaat,
Betonboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, laagjes zand,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

40
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes zand, licht bruingrijs,
Edelmanboor

1

100

100

Boring:

B05

Boring:

B06

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

50

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

50
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Boring:

B01

Boring:

B02

Datum:
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Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

asfalt

10

Betonboor

25
30

Volledig menggranulaat,
Betonboor

1
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

5
20

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

100

100

B03

Boring:

B04

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

5

asfalt

Volledig menggranulaat,
Betonboor

2

Datum:

0

Betonboor

60

Boring:

0

asfalt

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

1
50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

2

100

0

0

0

0

Betonboor
Volledig menggranulaat,
Betonboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, laagjes zand,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

40
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes zand, licht bruingrijs,
Edelmanboor

1

100

100

Boring:

B05

Boring:

B06

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

50

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

50
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Boring:

B07

Boring:

B08

Datum:

25-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

1
30

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, bruin,
Edelmanboor

2

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1
50
55

50

80

100

braak

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor

3
110

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

4
150

150

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijs, Edelmanboor

5

200

200

Boring:

B09

Boring:

B10

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, brokken
roest, donker zwartbruin,
Edelmanboor

1

40

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

50

50

50

2

100

105

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijs, Edelmanboor

3
150

4

200

200

Boring:

B11

Boring:

B12

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

40

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

50

50

getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 20210030

Projectnaam: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland

Boring:

B13

Boring:

B14

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1
50

50

0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50
70

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

2
120

3
150

150

4
175

200

Boring:

B15

Boring:

B16

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

braak

1
50

50

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

50

50

B17

Boring:

B18

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

50

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

braak

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

Boring:

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk roesthoudend, brokken
oer, Edelmanboor
Zand, zeer fijn, sterk siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor

5
200

0

Zand, matig fijn, sterk siltig,
matig humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor

50

getekend volgens NEN 5104
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Boring:

B19

Boring:

B20

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

20

1
50

50

2
85

100

3
110

braak

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
baksteenhoudend, donker
zwartbruin, Edelmanboor

45

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, laagjes zand,
bruingrijs, Edelmanboor
Zand, matig fijn, sterk siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

95

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

150

4

180

200

200

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
beige, Edelmanboor

Boring:

B21

Boring:

B22

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

braak

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
baksteenhoudend, donker
zwartbruin, Edelmanboor
50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50
65
70

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes zand, bruin,
Edelmanboor
100

100
115
120

Boring:

B23

Boring:

B24

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

Ronald Blokhuis

0

0

braak

0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

50
60

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, donkergrijs,
Edelmanboor
100

100
110
115

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104

Projectcode: 20210030

Projectnaam: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland

Boring:

B01

Boring:

B02

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

X:

258308,35

X:

258292,83

Y:

491671,32

Y:

491690,62

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

0

0

asfalt

10

Betonboor

25
30

Volledig menggranulaat,
Betonboor

1
50

50

0

5
20

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruingrijs, Edelmanboor

100

100

B03

Boring:

B04

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

X:

258283,73

X:

258293,92

Y:

491644,89

Y:

491635,04

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
5

Volledig menggranulaat,
Betonboor

2

Datum:

0

Betonboor

60

Boring:

0

asfalt

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

1
50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

2

100

Ronald Blokhuis

0

asfalt

Ronald Blokhuis
0

0

Betonboor
Volledig menggranulaat,
Betonboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, laagjes zand,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

40
50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes zand, licht bruingrijs,
Edelmanboor

1

100

100

Boring:

B05

Boring:

B06

Datum:

25-3-2021

Datum:

25-3-2021

X:

258316,16

X:

258327,48

Y:

491654,22

Y:

491639,92

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

50

Ronald Blokhuis
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
sporen kolengruis,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

braak

50

getekend volgens NEN 5104
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Projectnaam: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland

Boring:

B07

Boring:

B08

Datum:

25-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258341,20

X:

258329,93

Y:

491656,61

Y:

491671,36

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

1
30

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

0

50
55

50

80

100

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, bruin,
Edelmanboor

2

Ronald Blokhuis

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor

3
110

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijsbruin, Edelmanboor

4
150

150

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijs, Edelmanboor

5

200

200

Boring:

B09

Boring:

B10

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258334,63

X:

258319,70

Y:

491688,36

Y:

491708,06

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

Ronald Blokhuis
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, brokken
roest, donker zwartbruin,
Edelmanboor

1

40

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

50

50

50

2

100

105

Zand, matig fijn, matig siltig,
grijs, Edelmanboor

3
150

4

200

200

Boring:

B11

Boring:

B12

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258304,90

X:

258272,29

Y:

491725,04

Y:

491725,95

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

Ronald Blokhuis
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

40

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

50

50

getekend volgens NEN 5104
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Boring:

B13

Boring:

B14

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258241,48

X:

258263,06

Y:

491724,25

Y:

491700,18

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

0

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

1

50

50

Ronald Blokhuis

0

50
70

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

2
120

3
150

150

4
175

200

Boring:

B15

Boring:

B16

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258237,82

X:

258259,07

Y:

491697,49

Y:

491675,09

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

braak

1

0

50

50

Boring:

B17

Boring:

B18

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258248,36

X:

258252,67

Y:

491646,08

Y:

491620,66

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

50

Ronald Blokhuis
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

braak

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

1

50

50

Ronald Blokhuis

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donkerbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
sterk roesthoudend, brokken
oer, Edelmanboor
Zand, zeer fijn, sterk siltig,
licht beigebruin, Edelmanboor

5
200

0

Zand, matig fijn, sterk siltig,
matig humeus, donker
zwartbruin, Edelmanboor

50

getekend volgens NEN 5104
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Projectnaam: Planontwikkeling perc. Gem. Dinkelland

Boring:

B19

Boring:

B20

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258272,89

X:

258313,65

Y:

491632,79

Y:

491636,59

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

20

50

50

2
85

100

3
110

braak

Ronald Blokhuis
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, bruin,
Edelmanboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
baksteenhoudend, donker
zwartbruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

45

50

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, laagjes zand,
bruingrijs, Edelmanboor
Zand, matig fijn, sterk siltig,
matig humeus, donkerbruin,
Edelmanboor

95

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

150

4

180

200

200

Zand, zeer fijn, sterk siltig,
beige, Edelmanboor

Boring:

B21

Boring:

B22

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258341,36

X:

258327,83

Y:

491648,63

Y:

491689,03

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:
0

0

braak

Ronald Blokhuis
0

0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, zwak
baksteenhoudend, donker
zwartbruin, Edelmanboor

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen
baksteen, donker zwartbruin,
Edelmanboor

50

50
65
70

Zand, matig fijn, matig siltig,
bruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, matig siltig,
laagjes zand, bruin,
Edelmanboor
100

100
115
120

Boring:

B23

Boring:

B24

Datum:

26-3-2021

Datum:

26-3-2021

X:

258267,68

X:

258265,14

Y:

491700,12

Y:

491620,23

Boormeester:

Ronald Blokhuis

Boormeester:

0

0

braak

0

Ronald Blokhuis
0

Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

50

braak
Zand, matig fijn, matig siltig,
matig humeus, sporen puin,
donkerbruin, Edelmanboor

50
60

Zand, matig fijn, matig siltig,
zwak humeus, donkergrijs,
Edelmanboor
100

100
110
115

100

Zand, matig fijn, matig siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

getekend volgens NEN 5104
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Bijlage 3: Berekeningen / toetsingen

projectnummer

datum

20210030/RREK

november 2021

Bijlagen

Goten
Invoer ligging plangebied
Oppervlak
Ligging
Afvoer

1500
vlak gebied

m2
60 l/s/ha

9,00

l/sec

Breedte
Diepte
Afschot
Wandruwheid

0,7
0,05
0,5
0,005

m
m
%
m (normaal 5 mm)

afvoer

10,32

l/s

Toets

voldoet

Dimensionering goot

Hellend gebied

90 l/s/ha

vlak gebied

60 l/s/ha

Eektestraat 10-12
7575 AP Oldenzaal
Postbus 221
7570 AE Oldenzaal
0541 - 58 55 44

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
De heer E. Morsink
Postbus 21
7590 AA DENEKAMP

-/20171120_d2BRF
5e uitleesronde grondwatermeetnet
Brookhuis te Ootmarsum
20171120/RREK
21 september 2020
de heer ing. R.H. Rekveldt
r.rekveldt@geofoxx.nl
06 – 517 116 75

geofoxx.nl
info@geofoxx.nl
Overige vestigingen:
Gouda en Tilburg
NL06 RABO 0124 4585 13
kvk 06056452
btw nr. NL818295223B01

Geachte heer Morsink,
Hierbij ontvangt u de eindrapportage van de grondwatermonitoring, uitgevoerd op de
ontwikkelingslocatie “Brookhuis” te Ootmarsum.
Aanleiding en doel
Naar aanleiding van klachten van bewoners van de in aanbouw zijnde woonwijk ‘Brookhuis’
inzake grondwateroverlast, heeft de gemeente gedurende de periode mei 2016 tot juli 2017
middels 3 peilbuizen de grondwaterstanden in de wijk gemonitord. De peilbuizen waren
overwegend gesitueerd op het oostelijke deel van de wijk (peilbuizen 1, 2-a/b en 3).
Het bestaande meetnet is uitgebreid in westelijke richting, waar de woonwijk de komende
jaren verder ontwikkeld (bebouwd en ingericht) zal worden. Om in kaart te brengen of deze
ontwikkelingen effect hebben op de grondwaterstand binnen het gebied, wordt deze
gemonitord. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie peilbuizen (nummers 1, 4 en 5). In
onderstaande figuur is de ligging van de peilbuizen weergegeven. De kaart is tevens
bijgevoegd in bijlage 1.
Figuur 1: Ligging peilbuizen en ontwikkelingsgebied

Bestaande peilbuis
Geplaatste peilbuis
Ontwikkelingsgebied
projectnummer

20171120/RREK

datum

maart 2018

1/4

Uitgevoerde werkzaamheden
Op 8 augustus 2017 zijn op het westelijk gedeelte van de woonwijk twee peilbuizen geplaatst
(nr. 4 en 5). Van de boringen is tijdens de veldwerkzaamheden een gedetailleerde
profielbeschrijving gemaakt, deze zijn bijgevoegd in bijlage 2.
De hoogte van de bovenkant van de peilbuizen ten opzichte van NAP is gemeten door middel
van een waterpassing. De hoogte van de bestaande peilbuis (nr. 1) is hierbij tevens
gecontroleerd. Als uitgangspunt voor de metingen zijn de NAP-hoogten van de nabijgelegen
rioolputdeksels aangehouden. De hoogten zijn weergegeven in de tabellen in bijlage 3.
Op 22 augustus 2017 heeft een testuitlezing plaatsgevonden waarna halfjaarlijks de
dataloggers zijn uitgelezen en gecontroleerd op hun werking. Ter verificatie van de
meetresultaten is in de peilbuizen de grondwaterstand handmatig gepeild.
In onderstaande figuur is de globale ligging van de peilbuizen weergegeven. Aanvullend zijn in
bijlage 3 enkele foto’s opgenomen.
Figuur 2: Ontwikkelingslocatie Brookhuis.
Peilbuis 5

Peilbuis 1

Peilbuis 4

Ontwikkelingslocatie

Resultaten
Bodemprofiel
De bodem bestaat overwegend uit matig fijn, matig tot sterk siltig zand. In boring 5 is vanaf
1,7- tot 2,2 m-mv een kleilaag aangetroffen. Opgemerkt dient te worden dat de
bodemopbouw rondom Ootmarsum erg heterogeen is en wordt gekenmerkt door gestuwde
lagen, ten gevolg van de aanwezigheid van een stuwwal. Dit zorgt voor een afwisseling van
(grove)zand- en kleilagen, waarbij de bodemlagen niet enkel horizontaal maar ook schuin
voorkomen. Hierdoor is het niet mogelijk een eenduidig beeld van de bodemopbouw te geven.
Grondwater en peilbuizen
Ten tijde van de veldwerkzaamheden is het grondwater aangetroffen op circa 1,5 m-mv. De
filters zijn 0,5 meter onder de aangetroffen grondwaterspiegel geplaatst, op circa 2,0 tot 3,0
m-mv. Peilbuis 4 was in de eerste instantie afgewerkt met een schutkoker. Door beschadiging
ten tijde van maaiwerkzaamheden is de peilbuis later alsnog afgewerkt met een straatpot.
Peilbuis 5 is tevens afgewerkt met een straatpot.
Peilbuizen 4 en 5 zijn elk voorzien van dataloggers, welke 2 maal per dag de grondwaterstand
registreren. In peilbuis 1 was in het kader van voorgaande grondwatermonitoringen al een
datalogger aanwezig.

projectnummer

datum

20171120/RREK

september 2020

2/4

Berekening grondwaterstanden
De door de dataloggers gemeten grondwaterdruk is door middel van de gemeten luchtdruk op
KNMI-station ‘Twenthe’ omgerekend naar grondwaterstanden ten opzichte van maaiveld en
ten opzichte van NAP. De grondwaterstanden zijn weergegeven in grafieken (zie bijlage 5).
Controle meetwaarden
Controle van de meetwaarden vindt plaats door handmatige peilingen van de
grondwaterstand. De grondwaterstanden zijn tot nu toe vier keer handmatig gemeten: op de
dag van de installatie van de dataloggers, tijdens de testuitlezing en tijdens de 1e en 2e
reguliere uitleesronden. Op basis van de handmeting wordt geconstateerd of er afwijkingen
aanwezig zijn tussen de handmetingen en de datalogger waarden, en of er een correctie dient
te worden uitgevoerd op de meetdata. De afwijkingen zijn op basis van de huidige
handmetingen maximaal enkele centimeters. Derhalve is besloten geen correctie uit te voeren.
Grondwaterstatistieken
Op basis van de meetwaarden zijn de statistieken per peilbuis berekend, zoals de
representatieve hoogste en laagste grondwaterstand, de gemiddelde grondwaterstand en de
fluctuatie. Deze zijn in tabelvorm weergegeven in bijlage 4.
Navolgend staan de bijzonderheden per peilbuis beschreven:
• In peilbuis 1 zijn in de winterperiode van 2016 – 2017 grondwaterstanden
aangetroffen tot 25,9 m NAP. Eind 2017 is ter plaatse van peilbuis 1 drainage
aangelegd. Na het aanleggen van de drainage lijkt op basis van de eerste metingen de
grondwaterstand te fluctueren rond 25,2 m NAP. Dit komt overeen met 0,9 m-mv
(drooglegging wordt behaald). In de navolgende zomerperiodes is de grondwaterstand
gedaald tot 1,4 m-mv, in de winterperiode wordt het grondwater weer ”aangevuld”
tot 0,8 m-mv;
• Eind september 2017 is peilbuis 4 beschadigd geraakt door maaiwerkzaamheden. De
peilbuis is begin oktober 2017 gerepareerd en opnieuw afgewerkt met een straatpot.
Eind oktober 2017 is in peilbuis 4 geen grondwater aangetroffen, de reden hiervan is
onbekend. Op basis van de huidige metingen ligt de GHG rond 0,50 m-mv. Vanaf
november 2017 zijn geen bijzonderheden waargenomen in peilbuis 4. De gemiddelde
fluctuatie (jaarlijks) bedraagt 1 m.
• Betreffende de grondwatermonitoring in peilbuis 5 zijn geen bijzonderheden te
melden. De hoogst gemeten grondwaterstanden liggen rond 0,3 m-mv, de laagst
gemeten grondwaterstand op 1,9 m-mv.
Slot
Onderhavige briefrapportage is opgesteld naar aanleiding van de einduitlezing. De
grondwatermonitoring is beëindigd.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
Geofoxx

De heer R.H. Rekveldt
Adviseur bodem & water
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Hoogtekenmerken en statistieken
peilbuizen

Hoogtekenmerken en statistieken
BEREKENING O.B.V. BAROCOMPENSATIE KNMI TWENTHE

Gegevens monitoringspeilbuizen en dataloggers
Peilbuis

Filterstelling

Maaiveld

Kop buis

Kop buis

Lengte

Serienr.

m -mv

m +NAP

m +mv

m +NAP

ophang-

diver

Geplaatst

draad (m)
1

1,5 - 2,5

26,08

0,50

26,578

2,52

V0103

27-05-2016

2a

1,3 - 2,3

24,93

0,46

25,391

2b

2,9 - 3,4

24,95

0,40

25,353

3

1,85 - 2,85

25,70

-0,11

25,592

4

1,8 - 2,8

27,59

-0,05

27,550

2,61

V0198

08-08-2017

5

1,8 - 2,8

27,42

-0,06

27,365

2,40

V0402

08-08-2017

Analyse grondwatermeetreeksen
Afgeleide

Peilbuis 1

grondwaterstand /

m NAP

Peilbuis 4
m -mv

m NAP

Peilbuis 5
m -mv

m NAP

m -mv

fluctuatie
hoogst

25,98

0,10

27,54

0,05

27,10

0,32

gemiddeld hoogst*

25,51

0,57

27,09

0,50

26,71

0,71

gemiddeld

25,11

0,91

26,62

0,97

26,26

1,16

gemiddeld laagst*

24,74

1,34

26,12

1,47

25,65

1,77

laagst

24,60

1,48

24,81

2,78

25,44

1,98

fluctuatie max

1,38

1,38

2,73

2,73

1,66

1,66

fluctuatie gem

0,77

0,77

0,97

0,97

1,05

1,05

*8% percenti el wa arde
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Grafieken

grondwaterstanden t.o.v. maaiveld en t.o.v. NAP (8x)

•
•

Peilbuis 1 t.o.v. maaiveld
Peilbuis 1 t.o.v. NAP

•
•

Peilbuis 4 t.o.v. maaiveld
Peilbuis 4 t.o.v. NAP

•
•

Peilbuis 5 t.o.v. maaiveld
Peilbuis 5 t.o.v. NAP

•
•

Alle peilbuizen t.o.v. maaiveld incl. neerslag
Alle peilbuizen t.o.v. NAP incl. neerslag
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Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C25101
(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens
project
projectnummer
boorpunt
meetdatum
waarnemer

<=
<=
<=
<=
<=

Brookhuis noordwest
20210030
20
16-4-2021
R. Blokhuis

Input basisparameters
bovenkant peilbuis / trechter
diepte boorgat
straal van het boorgat
filtertraject
L (m)

<=
<=
<=
<=
<=

89
90
2,5
40-90
179

toelichting
cm t.o.v. mv (+ = boven maaiveld)
cm-mv
cm
cm-mv
lengte peilbuis (cm)

h (t)

h(t)+rw/2

Meetgegevens/tussenberekeningen
tijd
waterstand
waterstand
(sec)
0
60
120
180
240
300
420
600
900

cm-bkpb
95
98
102
103
105
107
110
114
119

cm-mv
6
9
13
14
16
18
21
25
30

=>

=>
84
85,25
81
82,25
78
78,75
76
77,25
74
75,25
72
73,25
70
70,75
66
66,75
61
61,75
Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

doorlatendheid (k)

Resterende
waterkolom

(m/dag)

%
0,6
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
-

100%
96%
92%
90%
88%
86%
83%
78%
72%
-

Verloop infiltratie in de tijd
90,00
Traject voor berekening kwaarde

(ver)hoogde waterkolom in boorgat (cm)

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

tijd (sec)

Geselecteerde meetgegevens
h'0 (m)+rw/2
<=
t' (s)
<=
h'(t)+rw/2
<=

66,75
300
61,75

toelichting
hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 600 seconden
referentietijdstip (grafisch)
hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf
600
seconden
Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende
voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
Horizontale doorlatendheid

<=

0,3

m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C25101
(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)
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project
projectnummer
boorpunt
meetdatum
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Input basisparameters
bovenkant peilbuis / trechter
diepte boorgat
straal van het boorgat
filtertraject
L (m)

<=
<=
<=
<=
<=

59
120
2,5
70-120
179

toelichting
cm t.o.v. mv (+ = boven maaiveld)
cm-mv
cm
cm-mv
lengte peilbuis (cm)

h (t)

h(t)+rw/2

Meetgegevens/tussenberekeningen
tijd
waterstand
waterstand
(sec)
0
60
120
180
240
300
420
600
900

cm-bkpb
100
107
111
115
118
120
125
131
138

cm-mv
41
48
52
56
59
61
66
72
79

=>

=>
79
80,25
73
73,75
68
69,25
65
65,75
62
62,75
59
60,25
54
55,25
49
49,75
42
42,75
Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

doorlatendheid (k)

Resterende
waterkolom

(m/dag)

%
1,5
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
-

100%
92%
86%
82%
78%
75%
68%
61%
53%
-

Verloop infiltratie in de tijd
90,00
Traject voor berekening kwaarde

(ver)hoogde waterkolom in boorgat (cm)
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0,00
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tijd (sec)

Geselecteerde meetgegevens
h'0 (m)+rw/2
<=
t' (s)
<=
h'(t)+rw/2
<=

49,75
300
42,75

toelichting
hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 600 seconden
referentietijdstip (grafisch)
hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf
600
seconden
Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende
voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
Horizontale doorlatendheid

<=

0,5

m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C25101
(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens
project
projectnummer
boorpunt
meetdatum
waarnemer
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<=

Brookhuis noordwest
20210030
22
16-4-2021
R. Blokhuis

Input basisparameters
bovenkant peilbuis / trechter
diepte boorgat
straal van het boorgat
filtertraject
L (m)

<=
<=
<=
<=
<=

69
110
2,5
60-110
179

toelichting
cm t.o.v. mv (+ = boven maaiveld)
cm-mv
cm
cm-mv
lengte peilbuis (cm)

h (t)

h(t)+rw/2

Meetgegevens/tussenberekeningen
tijd
waterstand
waterstand
(sec)
0
60
120
180
240
300
420
600
900

cm-bkpb
110
117
120
122
123
125
128
131
136

cm-mv
41
48
51
53
54
56
59
62
67

=>

=>
69
70,25
63
63,75
60
60,75
58
58,75
56
57,25
55
55,75
52
52,75
48
49,25
44
44,75
Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

doorlatendheid (k)

Resterende
waterkolom

(m/dag)

%
1,7
1,3
1,1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
-

100%
91%
86%
83%
81%
79%
75%
70%
63%
-

Verloop infiltratie in de tijd
80,00
Traject voor berekening kwaarde

(ver)hoogde waterkolom in boorgat (cm)
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tijd (sec)

Geselecteerde meetgegevens
h'0 (m)+rw/2
<=
t' (s)
<=
h'(t)+rw/2
<=

49,25
300
44,75

toelichting
hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 600 seconden
referentietijdstip (grafisch)
hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf
600
seconden
Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende
voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
Horizontale doorlatendheid

<=

0,3

m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C25101
(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens
project
projectnummer
boorpunt
meetdatum
waarnemer
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<=
<=
<=
<=

Brookhuis noordwest
20210030
23
16-4-2021
R. Blokhuis

Input basisparameters
bovenkant peilbuis / trechter
diepte boorgat
straal van het boorgat
filtertraject
L (m)

<=
<=
<=
<=
<=

69
110
2,5
60-110
179

toelichting
cm t.o.v. mv (+ = boven maaiveld)
cm-mv
cm
cm-mv
lengte peilbuis (cm)

h (t)

h(t)+rw/2

Meetgegevens/tussenberekeningen
tijd
waterstand
waterstand
(sec)
0
60
120
180
240
300
420
600
900

cm-bkpb
85
86
86
87
87
88
89
90
92

cm-mv
16
17
17
18
18
19
20
21
23

=>

=>
94
95,25
93
94,55
93
94,05
92
93,45
92
92,85
91
92,35
90
91,25
89
90,05
87
88,25
Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

doorlatendheid (k)

Resterende
waterkolom

(m/dag)

%
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-

100%
99%
99%
98%
97%
97%
96%
94%
93%
-

Verloop infiltratie in de tijd
100,00

Traject voor berekening kwaarde

(ver)hoogde waterkolom in boorgat (cm)

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0
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200
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400
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600

700

800

900

1000

tijd (sec)

Geselecteerde meetgegevens
h'0 (m)+rw/2
<=
t' (s)
<=
h'(t)+rw/2
<=

90,05
300
88,25

toelichting
hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 600 seconden
referentietijdstip (grafisch)
hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf
600
seconden
Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende
voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
Horizontale doorlatendheid

<=

0,1

m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Falling head test conform C25101
(ook genoemd: slug test, omgekeerde hooghoudtproef, omgekeerde boorgatproef, porchetproef, omgekeerde pompproef, omgekeerde putproef)

Administatieve gegevens
project
projectnummer
boorpunt
meetdatum
waarnemer

<=
<=
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<=

Brookhuis noordwest
20210030
24
16-4-2021
R. Blokhuis

Input basisparameters
bovenkant peilbuis / trechter
diepte boorgat
straal van het boorgat
filtertraject
L (m)

<=
<=
<=
<=
<=

79
100
2,5
50-100
179

toelichting
cm t.o.v. mv (+ = boven maaiveld)
cm-mv
cm
cm-mv
lengte peilbuis (cm)

h (t)

h(t)+rw/2

Meetgegevens/tussenberekeningen
tijd
waterstand
waterstand
(sec)
0
60
120
180
240
300
420
600
1020

cm-bkpb
95
97
98
99
100
101
103
105
109

cm-mv
16
18
19
20
21
22
24
26
30

=>

=>
84
85,25
83
83,75
81
82,25
80
81,25
79
80,25
78
79,25
76
77,25
74
75,25
71
71,75
Formule doorlatendheid: 1,15 x rw ( (log(h'0 + 0,5 x rw) - log(h't + 0,5 x rw) )/ t - t'0

doorlatendheid (k)

Resterende
waterkolom

(m/dag)

%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
-

100%
98%
96%
95%
94%
93%
90%
88%
84%
-

Verloop infiltratie in de tijd
90,00
Traject voor berekening kwaarde

(ver)hoogde waterkolom in boorgat (cm)

80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

200

400

600

800

1000

1200

tijd (sec)

Geselecteerde meetgegevens
h'0 (m)+rw/2
<=
t' (s)
<=
h'(t)+rw/2
<=

75,25
420
71,75

toelichting
hoogte waterkolom +straal/2 bij berekening vanaf 600 seconden
referentietijdstip (grafisch)
hoogte waterkolom + straal/2

Berekening doorlatendheid vanaf
600
seconden
Laatste deel van de proef (33% resterende waterkolom) is meest representatief voor de doorlatendheid aangezien dan voldoende
voorverzadiging heeft plaatsgevonden. Daarom laatste deel handmatig selecteren.
Horizontale doorlatendheid

<=

0,1

m/d

1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

1

Bepaling horizontale doorlatendheid m.b.v. Constant flow - head test conform C2510 en NEN-EN-ISO 22282-2
(ook genoemd: constant debietproef, constant rate test, steady state proef, putproef, stopproef)

Administatieve gegevens
project
<=
projectnummer
<=
meetdatum
<=
waarnemer
<=

Brookhuis noordwest
20210030
16-04-21
R. Blokhuis

Meetgegevens/tussenberekeningen
Peilbuis filter
nummer lengte
(cm)
1
4

100
100

Diameter
boorgat
(cm)

top peilb.
(cm+mv)

10
10

massa
lege
emmer (kg)

4
5

waterstand
voor pompen
(cm)

0,3
0,3

89
59

waterstand
bij pompen
(cm)
284
131

minuten
gepompt
10

massa
water +
emmer (kg)
3,5

Geometrische factor
Situatie 7, 8 of 9
voor Hvorslev/Dachler

k
(m/dag)
Hvorslev/Dachler

k
(m/dag)
C2510

GW
(m-mv)

8
8

#WAARDE!
0,3
-

#WAARDE!
0,3
-

0,85
0,54
-

-

Formule van Hvorslev/Dachler: K = (((Q x 100) / 6 )) / (2 x pi x L x ^h)) x F
waarin:

^h

= verlaging tijdens pompen

(cm)

D

= diameter boorgat

(cm)

F

= geometrische factor conform nevenstaand Dachler figuur

K

= doorlatendheid

(cm/s)

L

= effectieve filterlengte

(cm)

Q

= debiet

(l/min)

Formule van C2510 K = (Q / F x ^h) en Europese norm NEN-EN-ISO 22282-2:2012
waarin:

^h

= verlaging tijdens pompen

(m)

D

= diameter boorgat

(m)

F

= geometrische factor conform bijlage 5 C2510, berekend o.b.v. D en L

K

= doorlatendheid

m/dag

L

= effectieve filterlengte

(m)

Q

= debiet

(m3/dag)

Opgemerkt wordt dat in afwijking van de C2510 alleen de waterhoogte en het debiet (vrijkomende hoeveelheid water in een bepaalde periode) wordt vastgesteld van de periode zodra zowel debiet als waterhoogte constant (in
evenwicht) zijn. De metingen om een evenwichtssituatie te creeeren zijn niet relevant voor de doorlatendheid en worden derhalve niet opgenomen. Een andere afwijking betreft de gehanteerde meetperiode vanaf de verkregen
evenwichtssituatie. Conform de C2510 dient hiervoor minimaal een half uur een evenwichtssituatie aanwezig te zijn alvorens gemeten kan worden. Geofox-Lexmond hanteerd hiervoor het uitgangspunt dat gemeten mag worden
zodra minimaal één minuut een evenwichtssituatie aanwezig is.
1) Conform Module C2510, Doorlatendheidsonderzoek voor infiltratie en drainage, Leidraad Riolering, februari 2011

versie 1
20-2-2013

Bijlage 4: De watertoets

projectnummer

datum

20210030/RREK

november 2021

Bijlagen

Digitale Watertoets
Res ultaat van de check gedaan op 12-11-2021

Digitale watertoets in
De watertoets helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een
aantal vragen te toets en of u de belangen van het Waters chap raakt. Indien dit het
geval is krijgt u teks t en uitleg over het vervolg proces .

VOOR DE ACTIVITEIT DIGITALE WATERTOETS IN DE GEMEENTE IS OP BASIS VAN DE
GEGEVEN ANTWOORDEN NODIG:
1.

Normale procedure

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE

12-11-2021, 12:52
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Digitale Watertoets
VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE CHECK
1.

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uits luitend een functiewijziging van bes taande
bebouwing inhoudt?
nee

2.

Worden in het plan meer dan 10 wooneenheden gerealis eerd?
ja

3.

bargerveen
nee

4.

beekhers tel
nee

5.

grondwaterbes _en_s tiltegebied
nee

6.

ruimtevoorvecht
nee

7.

verbods zone diepe boringen
nee

8.

zoekgebied
nee

9.

primaire watergebieden
nee

10.

RWZ I
nee

11.

s trokenkaart
nee

12-11-2021, 12:52
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Digitale Watertoets
12.

pers leidingen
nee

13.

rioolgemalen
nee

14.

keurzone
nee

15.

gewijzigd klimaat
nee

16.

huidig klimaat
nee
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Digitale Watertoets
DETAILS
1.

Normale procedure
Op bas is van uw locatie en gegeven antwoorden blijkt dat u waters chaps belangen
raakt.

Wat moet ik doen?
"datum dos s iercode
Geachte heer/mevrouw ,
U heeft het Waters chap Vechts tromen geïnformeerd over het plan door gebruik te
maken van de digitale watertoets (www.dewatertoets .nl). De beantwoording van de
vragen heeft er toe geleid dat de Normale procedure van het watertoets proces
moet worden doorlopen.
Watertoets proces :
Op grond van artikel 12 uit het bes luit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke
plannen zijn voorzien van een waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de
watertoets worden doorlopen. Bij het watertoets proces gaat het om het hele proces
van vroegtijdig meedenken, informeren, advis eren, afwegen en uiteindelijk
beoordelen van de waterhuis houdkundige as pecten in ruimtelijke plannen en
bes luiten. Waters chap Vechts tromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuis houding is en geeft een wateradvies . Daarbij toets t het waters chap het
plan aan het voorkeurs beleid dat is geformuleerd. Voor het verdere proces is het
van belang om de RO advis eur van het waters chap te betrekken bij het plan. Wij
verzoeken u ons te informeren over de wijze waarop het plan verder zal worden
voorbereid. Daarvoor kunt u contact opnemen met de, voor des betreffende
gemeente, aangewezen RO advis eur.
Ben van Veenen b.van.veenen@vechts tromen.nl
gemeente Hardenberg
gemeente Los s er
gemeente Ommen
Frits Huttenhuis f.huttenhuis @vechts tromen.nl
gemeente Borne
gemeente Coevorden
gemeente Hellendoorn
gemeente Oldenzaal
Els Boerrigter e.boerrigter@vechts tromen.nl
gemeente Dinkelland
gemeente Ens chede
gemeente Tubbergen

12-11-2021, 12:52
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Digitale Watertoets
Heral Hes s elink h.hes s elink@vechts tromen.nl
gemeente Almelo
gemeente Rijs s en-Holten
gemeente Wierden
Henry Legtenberg h.legtenberg@vechts tromen.nl
gemeente Borger-Odoorn
gemeente De Wolden
gemeente Emmen
gemeente Hoogeveen
gemeente Midden-Drenthe
gemeente Twenterand
Wim Geerdink w.geerdink@vechts tromen.nl
gemeente Berkelland
gemeente Haaks bergen
gemeente Hengelo
gemeente Hof van Twente
Telefonis ch bereikbaar via mailverzoek of algemeen telefoonnr. 088-2203333.
Algemene info: In de procedurebepalingen van de Wro voor het bes temmings plan is
opgenomen dat de kennis geving wordt toegezonden aan de ins tanties die bij het
overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bes temmings plan kunt u zenden
aan kennis gevingwro@vechts tromen.nl.
Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets .nl//. Dit document is
gegenereerd via de webs ite http://www.dewatertoets .nl//. Het document mag alleen
worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is oms chreven. De
informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de
genoemde datum in dit document."

Waar moet ik op letten?
Achtergrondinformatie
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Bijlage 10 Reactienota zienswijzen

318

bestemmingsplan Ootmarsum, Brookhuis Noordwest

REACTIENOTA ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘Brookhuis Noordwest, Ootmarsum ’.
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WIJZIGINGEN
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1.

INLEIDING

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Ootmarsum, Brookhuis Noordwest’ behandeld. Na voorafgaande publicatie op 15 juli 2022 is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 16 juli 2022 het
ontwerpbestemmingsplan ‘Ootmarsum, Brookhuis Noordwest’ voor een ieder ter inzage gelegd.
Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de openingsuren in
het gemeentehuis worden ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 24 woningen te realiseren op basis van een nieuw
stedenbouwkundig ontwerp. De locatie was reeds bestemd voor woningbouw maar het geactualiseerde stedenbouwkundige ontwerp past niet binnen de regels zoals deze in het bestemmingsplan waren vastgelegd.
Zienswijzen
Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Er zijn 3 reclamanten die gebruik hebben gemaakt van het recht om een
zienswijze in te dienen.
Belangenafweging wel of niet vaststellen bestemmingsplan
De raad heeft bij het bepalen van de keuze om wel of geen medewerking te verlenen aan een
herziening van het bestemmingsplan beleidsruimte om te bepalen of een bepaalde ontwikkeling
met de daarbij behorende maatvoeringen uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening
acceptabel is. Een dergelijk besluit is immers in belangrijke mate afhankelijk van de inzichten die
bij ons bestaan over de wenselijk geachte planologische ontwikkelingen in het betrokken gebied.
Bepaalde beoordelingsmarges mogen echter niet worden overschreden en het recht mag ook
niet onjuist worden toegepast. Tevens dienen de in het geding zijnde (individuele) belangen op
een zorgvuldige wijze te zijn afgewogen.
De gevolgen van het vast te stellen bestemmingsplan zijn niet alleen beoordeeld aan de hand
van het vast te stellen bestemmingsplan, maar alle relevante belangen zijn in de afweging betrokken. Het vast te stellen bestemmingsplan levert in onze optiek een wenselijk planologische
situatie op, welke wij vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar achten. Gelet op de aspecten die in
de plantoelichting zijn opgenomen en de belangen van omwonenden en omliggende bedrijven,
levert het vast te stellen bestemmingsplan geen onaanvaardbare aantasting van deze belangen
op.
Opzet reactienota
In hoofdstuk 2 worden de ingekomen zienswijzen tegen het bestemmingsplan samengevat en
vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elke zienswijze afgesloten
met een conclusie.
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2.

BEHANDELING ZIENSWIJZEN

2.1 Reclamant 1
Datum brief: 21 augustus 2022
Datum ontvangst: 24 augustus 2022

1 Huisnummering Alleeweg
Huisnummering van de Alleeweg is in de huidige situatie niet op orde. Ook in navigatiesystemen
als Google Maps worden adressen verkeerd weergegeven. Bij post- en pakketbezorgdiensten
gaat geregeld wat mis, zelfs ambulances en verloskundigen staan aan het verkeerde adres. Door
nieuwe woningen aan de Alleeweg toe te voegen wordt de situatie nog onlogischer omdat deze
lager zouden moeten zijn dan Alleeweg 2. In het vorige bestemmingsplan zouden de woningen
gericht zijn op de Duus. De plannen voor de 2 twee-onder-een-kapwoning en een vrijstaande
woning aan de Alleeweg vinden we mooi, maar we hopen dat deze alsnog aan de Dus kunnen
worden aangesloten zodat de situatie qua huisnummers niet nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt.
Gemeentelijk standpunt
De gemeente is bekend met de problemen betreft huisnummering aan de Alleeweg. Hiervoor
wordt een oplossing gezocht. Huisnummering is geen onderdeel van het bestemmingsplan.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.

2 Waterhuishoudkundig plan
Door een fout in het verleden is veel wateroverlast ontstaan op plan Brookhuis. Om de overlast
op te lossen is een extra wadi aangelegd tussen Brookhuis en de Alleeweg, ter hoogte van Alleeweg 2. Dit heeft de situatie enigszins verbeterd. Uit bijlage 9 blijkt dat de wadi’s uiteindelijk
allemaal afvoeren op wadi 4, waarvan de bestaande wadi een deel betreft. Een deel van de afvoerbuis onder de bestaande wadi zal worden afgesloten en er wordt bovengronds afgevoerd
naar wadi 4. Er zal dus veel water richting wadi 4 gaan, waar minder pijpleiding beschikbaar is
voor afvoer, dit klinkt als een verslechtering van de huidige situatie en dat zal problemen gaan
veroorzaken.
Gemeentelijk standpunt
De gemeente is bekend met de waterhuishoudkundige gevoeligheden op plan Brookhuis en de
zorgen bij bewoners hieromtrent. Wij zijn van mening dat met het voorliggende plan de
waterhuishouding voor zowel het onderhavige plandeel als voor het reeds ontwikkelde plandeel
van Brookhuis goed is ontworpen. Dat gesteld wordt dat alle wadi’s uiteindelijk kunnen afvoeren
op wadi 4 is in die zin correct dat alle wadi’s gekoppeld zijn (samenwerken). Deze koppeling is
nodig om de totale hoeveelheid te bergen water te verdelen over de wadi’s. Wij voldoen daarbij
aan het beleid om 40mm neerslag te bergen. Wadi 4 zal met name bij zwaardere buien water via
de andere wadi’s water aangevoerd krijgen, omdat de andere wadi’s eerst zelf (deels) gevuld

3

moeten zijn alvorens verder water af te voeren. Bij hevige neerslag zullen de wadi’s overstorten
op de aanwezige afvoerleiding langs Brookhuis richting de wadi aan de Poolboer. Daar kan het
overtollige water worden geborgen of eventueel overstorten in de naastgelegen afvoersloot. Het
advies van reclamant om onder alle wadi’s een drainage aan te leggen is in lijn met ons ontwerp:
onder alle wadi’s wordt een drainageleiding aangelegd.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.
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2.2 Reclamant 2
Datum brief: 24 augustus 2022
Datum ontvangst: 25 augustus 2022

1 Huisnummering
Huisnummering van de Alleeweg is in de huidige situatie niet op orde. Ook in navigatiesystemen
als Google Maps worden adressen verkeerd weergegeven. Bij post- en pakketbezorgdiensten
gaat geregeld wat mis, zelfs ambulances en verloskundigen staan aan het verkeerde adres. Door
nieuwe woningen aan de Alleeweg toe te voegen wordt de situatie nog onlogischer omdat deze
lager zouden moeten zijn dan Alleeweg 2. In het vorige bestemmingsplan zouden de woningen
gericht zijn op de Duus. De plannen voor de 2 twee-onder-een-kapwoning en een vrijstaande
woning aan de Alleeweg vinden we mooi, maar we hopen dat deze alsnog aan de Dus kunnen
worden aangesloten zodat de situatie qua huisnummers niet nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt.
Gemeentelijk standpunt
De gemeente is bekend met de problemen betreft huisnummering aan de Alleeweg. Hiervoor
wordt een oplossing gezocht. Huisnummering is geen onderdeel van het bestemmingsplan.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.

2 Waterhuishoudkunigplan
Door een fout in het verleden is veel wateroverlast ontstaan op plan Brookhuis. Om de overlast
op te lossen is een extra wadi aangelegd tussen Brookhuis en de Alleeweg, ter hoogte van Alleeweg 2. Dit heeft de situatie enigszins verbeterd. Uit bijlage 9 blijkt dat de wadi’s uiteindelijk
allemaal afvoeren op wadi 4, waarvan de bestaande wadi een deel betreft. Een deel van de afvoerbuis onder de bestaande wadi zal worden afgesloten en er wordt bovengronds afgevoerd
naar wadi 4. Er zal dus veel water richting wadi 4 gaan, waar minder pijpleiding beschikbaar is
voor afvoer, dit klinkt als een verslechtering van de huidige situatie en dat zal problemen gaan
veroorzaken.
Gemeentelijk standpunt
De gemeente is bekend met de waterhuishoudkundige gevoeligheden op plan Brookhuis en de
zorgen bij bewoners hieromtrent. Wij zijn van mening dat met het voorliggende plan de
waterhuishouding voor zowel het onderhavige plandeel als voor het reeds ontwikkelde plandeel
van Brookhuis goed is ontworpen. Dat gesteld wordt dat alle wadi’s uiteindelijk kunnen afvoeren
op wadi 4 is in die zin correct dat alle wadi’s gekoppeld zijn (samenwerken). Deze koppeling is
nodig om de totale hoeveelheid te bergen water te verdelen over de wadi’s. Wij voldoen daarbij
aan het beleid om 40mm neerslag te bergen. Wadi 4 zal met name bij zwaardere buien water via
de andere wadi’s water aangevoerd krijgen, omdat de andere wadi’s eerst zelf (deels) gevuld
moeten zijn alvorens verder water af te voeren. Bij hevige neerslag zullen de wadi’s overstorten
op de aanwezige afvoerleiding langs Brookhuis richting de wadi aan de Poolboer. Daar kan het
overtollige water worden geborgen of eventueel overstorten in de naastgelegen afvoersloot. Het
advies van reclamant om onder alle wadi’s een drainage aan te leggen is in lijn met ons ontwerp:
onder alle wadi’s wordt een drainageleiding aangelegd.
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Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.
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2.3 Reclamant 3
Datum brief: 24 augustus 2022
Datum ontvangst: 25 augustus 2022
1 Waterhuishoudkundigplan
Wij hebben met name onze bedenkingen over het (gedeeltelijk) afdoppen van wadi 3 zoals beschreven in het ontwerpbestemmingsplan. Er zal wateroverlast ontstaan omdat het water niet kan
doorstromen naar wadi 4 en ophoopt in wadi 3. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen met
‘hoog’ water, veel kleine kinderen en de schoolroute die langs de wadi loopt. We zien graag dat
de wadi niet wordt afgedopt maar dat het drainage systeem in takt blijft.
Gemeentelijk standpunt
Door omvormen van de bestaande, tijdelijke wadi langs het voetpad naar de voorziene wadi’s 3 en 4 is
het wenselijk om het aanwezige drainagesysteem ook enigszins aan te passen. Onder elke wadi wordt
echter een adequaat drainagesysteem aangelegd, zodat regenwater voldoende kan infiltreren en worden
afgevoerd. Geïnfiltreerd water wordt voor het overgrote deel afgevoerd naar de wadi aan de Poolboer.
Wadi 3 kan ‘bovengronds’ overstorten op wadi 4, zodat alle wadi’s in het plangebied kunnen samenwerken om de aanwezige bergingscapaciteit ten volle te benutten. De waterstand in alle wadi’s wordt middels
zogenaamde slokops (overstortputten) beperkt tot maximaal 30 cm.
Conclusie
Deze zienswijze leidt niet tot het niet vaststellen van het bestemmingsplan.
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3.

WIJZIGINGEN

Mede naar aanleiding van de zienswijzen worden de volgende wijzigingen doorgevoerd.
Regels
In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht:
- Het begrip ‘Peil’ wordt aangepast:
‘Peil: het peil in meters boven Normaal Amsterdams Peil dat per bouwvlak is aangeduid op
de plankaart’
- Het vloerpeil wordt in de regels bouwregels opgenomen;
‘het vloerpeil van een hoofdgebouw moet de ter plaatse van de aanduiding ‘vloerpeil (m NAP)’
aangegeven hoogte bedragen.

Verbeelding
Op de verbeelding worden aanduidingen opgenomen per kavel met de vloerpeilen (m NAP) per
kavel, conform onderstaande tabel.
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