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1. AANLEIDING EN DOEL
Op de locatie Schotbroekweg 2 in Denekamp is de eigenaar voornemens het huidige
gemengde bedrijf met zowel varkens als melkvee om te zetten naar een melkveebedrijf
met diverse faciliteiten voor dagrecreatie.
Voor de voorgenomen ruimtelijke ingrepen is een toetsing aan de Flora- en faunawet
noodzakelijk.
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet (Ff-wet) van kracht. Middels deze wet wordt
een groot aantal plant- en diersoorten beschermd.
Als er plannen zijn om bepaalde handelingen uit te voeren of wijzigingen aan te brengen
in het bestemmingsplan, zal er onderzocht moeten worden of deze plannen, of
onderdelen hiervan, nadelige effecten kunnen hebben op aanwezige, of mogelijk
aanwezige, beschermde flora en fauna. Middels een natuurtoets kan worden bepaald of
dier- en plantsoorten negatieve gevolgen kunnen ondervinden van de werkzaamheden dan
wel dat er gezocht moet worden naar mitigerende en/of compenserende maatregelen.
Hiervoor zullen eventueel ontheffingen moeten worden aangevraagd bij Dienst Regeling
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen, die gesteld wordt in de Flora- en faunawet, is
aan Ecochore Natuurtechniek opdracht gegeven voor de uitvoering van een quickscan
natuurtoets om zo de mogelijk negatieve effecten op flora en fauna in kaart te brengen.
Middels een quickscan wordt een indruk verkregen van de mogelijke waarden van een
gebied voor flora en fauna en kan worden beoordeeld of voldoende verspreidingsgegevens
van mogelijk aanwezige beschermde dieren en planten voorhanden is of dat nader
onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Dit rapport beschrijft de bevindingen en
consequenties.

Ecochore Natuurtechniek
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2. INVENTARISATIEOPZET EN GEBIEDSBESCHRIJVING
Voor de quickscan is de locatie op 12 december door een medewerker van Ecochore
Natuurtechniek bezocht om zo een verwachting uit te kunnen spreken van het voorkomen
van, dan wel het gebruik maken door, beschermde dier- en plantsoorten in het gebied,
zoals vermeld in de Flora- en faunawet, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en Rode Lijsten.

2.1 Onderzoeksmethodiek
Iedere dier- en plantgroep behoeft zijn eigen methode van inventarisatie om zo een zo
goed mogelijk beeld te krijgen van de betekenis van het gebied voor de betreffende
soorten of groepen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Er is zowel globaal gekeken
naar de daadwerkelijk aanwezige flora en fauna, als naar de mogelijke waarden die het
gebied herbergt in andere tijden van het jaar die tijdens een éénmalig bezoek niet
kunnen worden vastgesteld.
Tijdens het onderzoek zijn de aanwezige ecotopen intensief geïnspecteerd op
aanwijzingen van beschermde of Rode lijstgenoteerde flora en fauna.
Als aanvulling op het veldbezoek zijn verspreidingstabellen en verspreidingsatlassen, met
waarnemingen voor de locatie geraadpleegd op het voorkomen van beschermde of Rode
Lijstgenoteerde soorten.
Aan de hand van de resultaten van het quickscanonderzoek kan worden aangegeven of
nadere inventarisaties gewenst zijn of dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de
effecten op aanwezige (beschermde) flora en fauna geen bedreiging opleveren en of
ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk zijn.
Bezoekdata
12-12-2014

starttijd
dagbezoek

weersgesteldheid
bewolkt, regenachtig, windkracht 6, 7 ºC

Onderzoeker
Rody Schröder

2.2 Gebiedsbeschrijving
Het onderzoeksgebied is gelegen ten noordoosten van de bebouwde kom van Denekamp
aan de Schotbroekweg 2 in de gemeente Dinkelland.
Het plangebied ligt in een vrij open agrarisch gebied met verspreid enkele houtwallen,
kavelgrensbeplantingen, laanbeplantingen en kleine percelen bos. De hoofdboomsoort in
het landschap is de zomereik.
De boerderij ligt ingeklemd tussen het kanaal Almelo-Nordhorn met parallel de
Schotbroekweg in het noorden, het Omleidingskanaal langs de westzijde en agrarische
percelen aan de overige zijden.
Het agrarisch bedrijf betreft een gemengd bedrijf met zowel varkens (zeugen en biggen)
als melkvee. Op het bedrijf wordt momenteel ook melk tot ijs verwerkt en verkocht in de
ijssalon De IJskuip. Ook is er de mogelijkheid voor dagrecreanten om ijs ter plekke te
nuttigen. Hiervoor zijn zowel buiten als binnen faciliteiten aangelegd.
Op het perceel zijn een tiental gebouwen te onderscheiden. Zie figuur 1. Van de
aanwezige objecten zijn er 2 die gesloopt zullen worden: de mestsilo (3) en een
varkensschuur (6). Mogelijk wordt de kapschuur met paardenstallen eveneens gesloopt
(1), dit is echter in deze fase nog niet zeker. Schuur 8 is ten tijde van het veldbezoek
reeds gesloopt.
De mestsilo is opgetrokken uit een stalen constructie zonder dak. De te slopen
varkensschuur betreft een uit stenen opgetrokken schuur met golfplaten dak. De schuur is
in gebruik als varkensschuur met drie afdelingen. Aan deze schuur zit een aanbouw als
ingang en kleedruimte. Dit deel wordt eveneens gesloopt.
Op het erf is geen opgaande beplanting aanwezig. Langs de Schotbroekweg staat een
singel met tweerijige laanbeplanting en ondergroei met bosplantsoen.
Het onderzoek heeft zich in hoofdzaak gericht op de te slopen elementen (nummers 1, 3
en 6 in figuur 1) en directe omgeving; zoals dit ter plaatse is doorgesproken met dhr. E
Kuiper.
Zie voor gebiedsligging figuur 1 en een gebiedsimpressie bijlage 2.
Ecochore Natuurtechniek
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2.3 Natuurbeschermingswet 98, Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden
(waaronder de Natura2000 gebieden) waarin de natuur (plant en dier) voorrang heeft en
wordt beschermd. Hiermee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te
liggen, dieren en planten uitsterven en dat de natuurgebieden zo hun waarde verliezen.
De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.
Natura2000 is een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat binnen de Europese Unie
wordt opgezet. Het Natura2000 netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden
(natuurlijke habitats) als de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de
lidstaten. Deze Natura2000-gebieden vormen de kerngebieden van de EHS zoals deze in
Nederland wordt vormgegeven, zie bijlage 1.
Het dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Habitatrichtlijngebied Dinkelland. Dit
Natura2000 gebied bestaat uit enkele verspreid liggende natuurterreinen ten zuidoosten
van het plangebied. De begrenzingen van deze natuurgebieden liggen op 2 kilometer van
de planlocatie.
Overige gebieden zijn niet op korte afstand aanwezig.
De planlocatie is niet gelegen binnen een ecologische verbindingszone (evz). Op de kaart
in figuur 3, bijlage 1, is de begrenzing weergegeven van verbindingszones in de omgeving.
Ten oosten van het plangebied stroomt de Rammelbeek op circa 1,5 kilometer afstand.
Deze beek, deels gelegen op de landsgrens, is aangewezen als natte verbindingszone
tussen de natuurterreinen in het Denekamperveld, waaronder de natuurterreinen
Stroothuizen, Beuninger Achterveld, Lutterzand en andere gebieden in het zuiden en de
Bergvennen en Forst Bentheim in het noorden.
De geplande werkzaamheden zullen geen toename van verstorende invloeden hebben op
Natura2000 gebieden of EHS en evz aangezien het plangebied niet ligt binnen de grenzen
van voornoemde gebieden (EHS, evz en Natura2000) of invloedssfeer (Natura2000). Zowel
de werkzaamheden als de toekomstige inrichting zullen geen negatieve gevolgen hebben
op de beschreven gebieden, aanwezige habitats of kwalificerende soorten. Verdere
toetsing aan deze gebieden is hierdoor niet noodzakelijk.
Zie bijlage 1 voor de ligging van het gebied ten opzichte van de dichtstbijzijnde
Natura2000 gebieden (figuur 2) en de ecologische verbindingszone (figuur 3).

2.4 Geplande werkzaamheden
De voorgenomen ontwikkeling betreft het slopen van enkele schuren en de uitbreiding van
de melkveehouderij en dagrecreatie als nevenactiviteit.
Voor de ontwikkelingen zal de bestaande melkveestal worden getransformeerd tot
melkstal en deels tot een multifunctionele groepsruimte.
In de ruimte waarin nu De IJskuip is ondergebracht, komt een bezoekerscentrum met een
winkel- en documentatiecentrum. De bestaande varkensstallen worden gerenoveerd en
een deel zal plaats maken voor een ruimte met ‘aaibare’ dieren en een uitloopweide. Dit
deel zal dus het karakter van een kinderboerderij krijgen.
Om bezoekers die met de auto komen te kunnen ontvangen, worden op eigen terrein 26
parkeerplaatsen gecreëerd. Daarnaast wordt er een fietsenstalling gerealiseerd.
Er worden geen opgaande beplantingen gerooid.
De werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als Ruimtelijke Ingrepen. Op deze
definitie is de afweging in het kader van de Flora- en faunawet (hoofdstuk 4) gebaseerd.

2.5 Volledigheid inventarisatie
Het onderzoek is volgens de genoemde protocollen uitgevoerd. Een inventarisatie blijft
echter uiteraard een steekproef. Het is dan ook mogelijk dat soorten en functies niet
waargenomen zijn, terwijl dat ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig zijn. Dit is echter
acceptabel, de Flora- en faunawet vraagt een initiatiefnemer om alles te doen wat
redelijkerwijs van hem verwacht kan worden. Met de gekozen methode en inspanning is
dan ook voldoende invulling gegeven aan artikel 2 (Zorgplicht, zie kader bijlage 2, blz. 16)
van de Flora- en faunawet. Wat betreft het (voor)onderzoek heeft de initiatiefnemer dan
ook gedaan wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden.
Wel moet hierbij worden opgemerkt dat de houdbaarheid van verspreidingsgegevens aan
een maximale periode zijn gebonden. Voor de verspreidingsgegevens van licht
Ecochore Natuurtechniek
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beschermde soorten, of het juist ontbreken hiervan, wordt veelal een
bruikbaarheidsperiode van circa 5-6 jaar gehanteerd, zoals de meeste gegevens in het
quickscanrapport. Voor zwaar beschermde soorten als vleermuizen en vogels geldt een
bruikbaarheidperiode van circa 2-3 jaar. Na deze periode zijn de gegevens verouderd en
dient beoordeeld te worden of de gegevens voldoende up-to-date zijn om te gebruiken bij
ruimtelijke ingrepen. Voor dit alles geldt wel dat de planlocatie niet drastisch veranderd
waardoor nieuwe leefsituaties kunnen zijn ontstaan. Dit is hier echter, behoudens de
voorgenomen sloop en renovatie, niet het geval.

Figuur 1. Ligging onderzoeksgebied.
Bron: Google Earth.

Ecochore Natuurtechniek

7

Quickscan natuuronderzoek Schotbroekweg 2

3. ONDERZOEKSRESULTATEN
In dit hoofdstuk worden kort de bevindingen van het veldbezoek weergegeven. In het
volgende hoofdstuk worden de wettelijke consequenties en eventuele aanbevelingen gegeven. Voor verwijzingen naar tabelgenoteerde soorten in het kader van de Flora- en
faunawet (Ff-wet) zoals in de tekst wordt beschreven, wordt verwezen naar de toelichting
in bijlage 3. Ter aanvulling op de onderzoeksresultaten zijn verspreidingsatlassen
geraadpleegd voor het kilometerhok: 266-490.

3.1 Flora
In het plangebied zijn weinig soorten aangetroffen. De aanwezige planten zijn alle
algemene soorten die kenmerkend zijn voor matig rijke tot rijke gronden en veelal
kenmerkend voor pioniersituaties, verstoorde situaties en agrarisch gebied. Het betreft
soorten als: ronde ooievaarsbek, Canadese fijnstraal, paardenbloem, speerdistel, witte
klaver, vogelmuur, grote bandnetel, gewone vlier, straatgras, Engels raaigras ed.
Daarnaast zijn enkele borders aangeplant met sierbeplanting.
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde of Rode lijstgenoteerde soorten aangetroffen. Gezien de intensiteit van de inventarisatie zullen er enkele soorten zijn gemist.
Aan de hand van de opbouw van het plangebied zijn echter geen zwaar beschermde
soorten te verwachten.
Verspreidingskaarten van Floron en verspreidingsdatabanken op internet laten één
beschermde soort zien binnen het kilometerhok waarin het plangebied gelegen is. Het
betreft enkele groeiplaatsen van gewone vogelmelk. In aangrenzende kilometerhokken
zijn waarnemingen bekend van beschermde soorten als en brede wespenorchis en
grasklokje.

3.2 (Broed)vogels
Het veldbezoek heeft plaatsgevonden middels een eenmalig bezoek buiten het
broedseizoen van de meeste vogelsoorten.
De aanwezige ecotopen op de planlocatie (bebouwing, erf en agrarisch gebied) bieden
potentiële broedgelegenheden voor soorten uit ecologische vogelgroepen als:
struiken, struwelen en heggen
bebouwing en overige groepen
Agrarische gebieden
(uit: broedvogels en beheer – H. Sierdsema - SOVON)

Tijdens het veldbezoek zijn geen territoriale vogelsoorten in het gebied aangetroffen. Wel
zijn nestlocaties aangetroffen van boerenzwaluw en huiszwaluw en mogelijke
broedlocaties van huismus.
Op het erf broeden jaarlijks huiszwaluwen in natuurlijke nesten en aangebrachte
kunstnesten waarvan in 2014 12 nesten bezet waren. De nestenkommen zitten aan de
stenen gevel onder het overhangende dak van varkensschuur nummer 7 in figuur 1. Deze
schuur, en daardoor ook de zwaluwkommen, blijft gehandhaafd.
Daarnaast zijn enkele losse waarnemingen verricht van de soorten koolmees, ekster,
houtduif (uitwerpselen) en huismus. Door de periode in het jaar (winter) en de vrij
slechte weersomstandigheden zullen diverse vogelsoorten niet zijn waargenomen die in
andere perioden van het jaar wel aanwezig zijn.
Het beschermingsregime van de groep vogelsoorten is opgedeeld in 5 categorieën waarbij
de nestlocaties leidend zijn. In bijlage 3 is een toelichting op de 5 verschillende
categorieën en bijhorende soorten beschreven.
Van de categorieën 1-4 zijn waarnemingen van één soort in het plangebied verricht:
Huismus (categorie 2)
De groep huismussen, bestaande uit enkele tientallen vogels, zijn waargenomen in de
omgeving van de schuur nummer 4 in figuur 1. Door de periode in het jaar waren de
mussen niet territoriaal. Het plangebied is door het aanbod aan foerageergebied, dekking
en broedlocaties geschikt leefgebied voor deze soort. In de te slopen gebouwen zijn
echter geen geschikte broedlocaties aanwezig. Er zijn dan ook geen aanwijzingen
Ecochore Natuurtechniek
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gevonden van oude nesten. Broedlocaties van deze soort zullen vermoedelijk aanwezig
zijn in de woning en ijssalon, gebouwen 9 en 10 in figuur 1.
Nestlocaties van overige categorie 1-4 soorten zijn niet op de planlocatie aanwezig. De
kapschuur (nummer 1 in figuur 1) biedt in potentie een geschikte broedlocatie of
rustlocatie voor kerk- of steenuil. Ondanks gericht zoeken zijn geen aanwijzingen
gevonden voor aanwezigheid (braakballen, schijt of veren) van een van beide soorten.
Ook inspectie van enkele specifieke, potentieel geschikte, broedplekken in de schuur
leverde geen sporen van deze soorten op. Hierdoor kan een broed- of rustlocatie van deze
soorten in de te slopen schuren worden uitgesloten.
Er zijn drie soorten uit categorie 5 aangetroffen in relatie tot de planlocatie: koolmees,
ekster en boerenzwaluw. Voor deze soorten zijn potentiële nestlocaties aanwezig op of
direct in de nabijheid van het erf. Van koolmees en ekster zijn echter geen nestlocaties
vastgesteld. Van de boerenzwaluw zijn in de melkveestal enkele nestkommen
aangetroffen.
Literatuur
De atlas van Nederlandse broedvogels laat in het kilometerhok waarbinnen het plangebied
ligt een groot aantal algemene broedvogels zien. Hierbij zijn ook enkele categorie 1-4
soorten als huismus, sperwer, kerkuil, steenuil en buizerd.

3.3 Herpetofauna en vissen
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen verricht van soorten uit deze groepen.
Voor beschermde amfibieën, reptielen en vissen ontbreekt het aan geschikt voortplantingshabitat binnen de begrenzing van het plangebied.
De verspreidingskaarten van RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland)
laten enkele beschermde soorten amfibieën en reptielen in het kilometerhok, en direct
aangrenzende hokken, zien waarbinnen het plangebied gelegen is. Het betreft licht
beschermde soorten als kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker en
bastaardkikker en zwaar beschermde soorten als levendbarende hagedis (2003-2012),
kamsalamander (2003-2012), heikikker (2003-2012) en poelkikker (2003-2012).

3.4 Zoogdieren
Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn enkele uitwerpselen van muizen en graafsporen van mol
aangetroffen. Overige sporen van zoogdieren zijn niet gevonden. Volgens de eigenaar zijn
wel diverse bruine ratten en muizen spec. op het erf aanwezig.
De planlocatie, en de directe zone hier omheen, biedt enkele algemene zoogdiersoorten
een potentieel geschikt leefgebied. Hierbij moet met name gedacht worden aan soorten
als: ware muizen, (algemene) spitsmuizen, konijn, egel en algemene marterachtigen.
Onder de zwaarder beschermde soorten zijn twee soorten mogelijk in het gebied aan te
treffen: de steenmarter en eekhoorn. Van beide soorten zijn echter geen aanwijzingen in
de vorm van een vaste verblijfplaats aanwezig. De locatie is voldoende overzichtelijk om
aanwezigheid van verblijfplaatsen van deze soorten uit te kunnen sluiten. Het is echter
aannemelijk dat in de omgeving territoria van beide soorten aanwezig zijn waardoor
foeragerende dieren op de planlocatie kunnen worden waargenomen.
De zoogdieratlas.nl maakt enkele meldingen van beschermde soorten: steenmarter,
eekhoorn en boommarter (aangrenzende kilometerhokken). Overige zwaar beschermde
grondgebonden soorten zijn niet bekend binnen het kilometerhok waarbinnen het
plangebied zich bevindt.
Vleermuizen
Het plangebied is matig geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Met name het
omliggende gebied, laanbeplantingen in combinatie met water, biedt geschikte
foerageermogelijkheden en vliegroutes.
De 3 te slopen elementen zijn niet geschikt voor verblijfplaatsen van vleermuizen door
het ontbreken van (toegankelijke) spouwmuren, dakbeschot en dergelijke waardoor
geschikt microklimaat voor verblijfplaatsen niet aanwezig is. Zie ook bijlage 2.
Er zijn dan ook geen sporen van vleermuizen aangetroffen.

Ecochore Natuurtechniek
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Op het erf zijn wel potentieel geschikte verblijfslocaties aanwezig. Met name de woning
en de ijssalon bieden geschikte verblijfslocaties waarbij gedacht moet worden aan
ruimten onder de dakpannen, in spouwmuren, achter betimmeringen ed.
Binnen het plangebied zijn geen geschikte boomholten met, potentieel geschikte, holten
aanwezig. Er kan dan ook worden gesteld dat er geen verblijfplaatsen van
boombewonende vleermuizen aanwezig zijn.
Door de ligging van de planlocatie binnen een bebouwd erf, vormen de te slopen
bouwwerken geen onderdeel van lijnvormige elementen en kan worden gesteld dat de
locatie geen belangrijke schakel in een vliegroute van vleermuizen vormt. Hierdoor kan
het plangebied niet worden aangemerkt als essentieel leefgebied.
Verspreidingsatlassen van vleermuizen laten aanwezigheid van verschillende soorten in
het kilometerhok zien: baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis, bruine grootoorvleermuis en rosse vleermuis.

3.5 Ongewervelden
Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen beschermde soorten uit deze groep
aangetroffen. Het plangebied is niet geschikt voor beschermde of Rode Lijstgenoteerde
insectensoorten.
Binnen de planlocatie liggen geen ecotopen die beschermde ongewervelden een goede
leefomgeving bieden. Het voorkomen van beschermde ongewervelden, als libellen,
vliegend hert, gestreepte waterroofkever, platte schijfhoren en dergelijke, is derhalve
uitgesloten.
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4. TOETSING FLORA- EN FAUNAWET
4.1 Algemeen
Sinds het in werking treden van de AMvB artikel 75, 26 feb. 2005, is de beschermde status
van dieren en planten opgedeeld in 3 tabellen, zie kader.
Soorten die vermeld staan op Tabel 1 zijn vrijgesteld van ontheffing indien de
werkzaamheden aan te merken zijn als Ruimtelijke Ontwikkelingen. Tabel 2 en 3 soorten
zijn zwaarder beschermd en hiervoor is nader onderzoek of toetsing noodzakelijk.
Voor vogels geldt dat alle inheemse soorten beschermd zijn. Verstoring of verontrusting
van broedende vogels is niet toegestaan. Daarnaast zijn er enkele soorten die jaarrond
gebruik maken van dezelfde broedlocaties of die afhankelijk zijn van specifieke locaties;
deze locaties zijn jaarrond beschermd.
De groep vogels wordt niet specifiek aangegeven in de tabelverdeling. Voor deze groep is
slechts ontheffing mogelijk voor belangen die betrekking hebben op bescherming van flora
en fauna, veiligheid voor het vliegverkeer of volksgezondheid.
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de
Europese Habitatrichtlijn. In Nederland is de soortbescherming verankert in de Flora- en
faunawet en zijn de soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn opgenomen in tabel 3
van de AMvB artikel 75. Hierdoor zijn alle vleermuissoorten zwaar beschermd.
Zie voor een uitgebreide toelichting van de Flora- en faunawet (Ff-wet) bijlage 3.
Tabelindeling Flora- en faunawet
Tabel 1: Algemene soorten: algemene vrijstelling of
ontheffing/lichte toets
Tabel 2: Overige soorten: vrijstelling met gedragscode
of ontheffing/lichte toets
Tabel 3: Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en
in bijlage 1 van de AMvB: vrijstelling met gedragscode of
ontheffing/uitgebreide toets

4.2 Flora
In het gebied zijn tijdens de quickscan geen beschermde plantensoorten waargenomen.
Gezien de gebiedsopbouw zijn geen zwaar beschermde soorten te verwachten. De in het
kilometerhok aangetroffen gewone vogelmelk, zoals in verspreidingsatlassen vermeld, kan
in de directe omgeving een groeiplaats hebben. Deze soort is echter niet aangetroffen.
Daarnaast staat deze soort vermeld op Tabel-1 Ff-wet waardoor een vrijstelling geldt voor
Ruimtelijke Ontwikkelingen en Ingrepen.
Aangezien zwaar beschermde soorten ontbreken, is nader onderzoek of ontheffing niet
noodzakelijk.

4.3 (Broed)vogels
Alle te verwachten vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en faunawet en de
Vogelrichtlijn. Ontheffing voor deze diergroep is in de meeste gevallen niet mogelijk.
Dit betekent dat het verstoren, verontrusten, doden en anderszins van vogels en nesten
niet is toegestaan. Deze overtredingen zijn mogelijk door het uitvoeren van de geplande
werkzaamheden.
Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het meest gevoelig zijn voor
verstoring. De rest van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige effecten door
de werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Hierdoor is het sterk aan te
bevelen buiten het broedseizoen te starten met de werkzaamheden waardoor bij aanvang
van het broedseizoen het verstoringeffect op vogels minimaal is.
Globaal kan worden gezegd dat de broedperiode, voor de mogelijk aanwezige soorten, ligt
tussen 15 maart en 15 juli. Hierbij dient wel te worden op gemerkt dat indien broedende
vogels in een andere periode van het jaar worden aangetroffen, hierbij zorgvuldig dient te
worden omgegaan zodat verstoring van de broedende vogels wordt voorkomen.
Niet alle vogels maken jaarlijks een nieuw nest om te broeden. Een deel van de soorten
gebruikt jaarlijks hetzelfde nest of dezelfde locatie om hun jongen groot te brengen. Ook
zijn er soorten die jaarrond gebruik maken van vaste verblijfplaatsen. Voor deze soorten
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geldt dat de nest- of verblijflocaties jaarrond beschermd zijn en dat inzichtelijk gemaakt
moet worden welke gevolgen de werkzaamheden voor deze soorten hebben.
Door het ministerie van LNV is een lijst opgesteld met vogelsoorten waarvan de nesten
jaarrond beschermd zijn: ‘Aangepaste lijst beschermde vogelnesten’ van het ministerie
van LNV 2009 – zie ook bijlage 3. De nestlocaties en vaste verblijfplaatsen van de hierin
beschreven soorten zijn ook in perioden beschermd als er tijdelijk geen gebruik van de
nestlocatie wordt gemaakt. De betreffende soorten zijn verdeeld in 5 categorieën, zie
bijlage 3.
Categorie 1-4 soorten
Er zijn geen soorten uit categorie 1-4 aangetroffen of te verwachten in relatie tot de te
slopen elementen (nummers 1, 3 en 6 in figuur 1). Potentiële broedlocaties van
huismussen zijn met name in gebouwen als de woning en de ijssalon aanwezig en mogelijk
in nummers 4 en (aanbouw) 5. Doordat deze gebouwen behouden blijven zullen geen
broedlocaties verdwijnen. Indien deze gebouwen worden verbouwd en hierdoor
werkzaamheden aan het dak of dakbeschot worden gedaan, is een nadere afweging ten
aanzien van broedende huismussen wel van belang.
Categorie 5 soorten
Er zijn op het erf mogelijke effecten te verwachten op soorten van categorie 5 waarvan
de nestlocatie alleen beschermd is indien ecologische afwegingen dat rechtvaardigen,
bijvoorbeeld wanneer er geen alternatieven in de directe omgeving voorhanden zijn.
Mogelijke broedvogels op het erf van categorie 5 zijn koolmees, pimpelmees, spreeuw,
ekster ed. Ook soorten als boerenzwaluw en huiszwaluw vallen in deze categorie.
Voor de meeste soorten zal de populatie echter geen negatieve effecten ondervinden van
de geplande ingrepen. Specifiek in de te slopen gebouwen zijn nauwelijks geschikte
broedlocaties voor deze soorten voorhanden. De populatie huiszwaluwen blijft behouden
doordat deze schuur niet gesloopt wordt en de nestkommen functioneel behouden blijven.
Boerenzwaluw
De aangetroffen nesten van boerenzwaluw bevinden zich in de melkveestal. Gezien de
geplande ontwikkelingen blijft de melkveestal gehandhaafd en kunnen de nestlocaties
blijven functioneren. Indien deze nestlocaties wel zullen verdwijnen door eventuele
verbouw of sloop, dient beoordeeld te worden welk aantal nesten in het broedseizoen
2015 in gebruik is en zal verdwijnen. Aan de hand hiervan kan beoordeeld worden of,
hoeveel en waar (bij voorkeur op het erf) nieuwe nestgelegenheden kunnen worden
gerealiseerd.
Voor de sloop van bouwwerken 1, 3 en 6 en inpandige verbouw van de ijssalon is geen
nader vogelonderzoek noodzakelijk.
Indien nestlocatie van boerenzwaluwen verdwijnen of werkzaamheden aan daken van
overige gebouwen worden uitgevoerd, is ten aanzien van de huismus een nader afweging
noodzakelijk. Hiervoor dient een telling van de broedlocaties in het broedseizoen en een
afweging van de effecten te worden uitgevoerd.

4.4 Herpetofauna en vissen
Zwaar beschermde amfibieën, reptielen en vissen ontbreken op de planlocatie.
Doordat zwaar beschermde soorten niet aanwezig zijn, is geen nader onderzoek of
ontheffing noodzakelijk.

4.5 Zoogdieren
Tijdens het onderzoek zijn enkele sporen aangetroffen van ware muizen (uitwerpselen) en
mol (graafsporen).
Naast de aangetroffen soorten kunnen in het plangebied diverse soorten worden
aangetroffen als: ware muizen, spitsmuizen, konijn, egel, algemene marterachtigen enz.
De aangetroffen soorten en de mogelijk aanwezige soorten, (behoudens de steenmarter
en eekhoorn), staan vermeld op Tabel-1 Ff-wet waardoor een vrijstelling geldt voor
Ruimtelijke Ontwikkelingen en Ingrepen en geen nader onderzoek of ontheffing
noodzakelijk is. De bruine rat is niet opgenomen als beschermde soort waardoor eveneens
geen nadere afweging voor deze soort noodzakelijk is.
Verblijflocaties van zwaar beschermde soorten als steen- en boommarter en eekhoorn zijn
niet aanwezig. Hierdoor is voor deze groep geen nader onderzoek of ontheffing
noodzakelijk.
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Vleermuizen
Van deze soortgroep zijn geen sporen of verblijfplaatsen aangetroffen. Door het slopen
van de drie bouwwerken zullen geen verblijfplaatsen worden verwijderd. Ook zal de
ingreep geen negatieve invloed hebben op eventuele verblijfplaatsen in gebouwen
(woning en schuren) in de omgeving.
Verblijfplaatsen van boombewonende soorten zijn eveneens niet aanwezig. Ook worden
door de geplande werkzaamheden geen negatieve effecten op eventueel aanwezige vliegroutes of foerageerfunctionaliteit verwacht maar kan worden aangenomen dat door de
nieuwe inrichting de locatie op gelijke wijze blijft functioneren voor eventuele
foeragerende soorten.
Op het erf zijn de woning en de ijssalon wel als ‘gebouwen met potentiële
verblijfslocaties’ aan te merken. Indien werkzaamheden aan deze gebouwen aan het dak,
delen met spouwmuren of gevelbetimmering worden uitgevoerd, is een nadere
vleermuisinspectie noodzakelijk.
Voor de sloop van de drie bouwwerken is geen nadere vleermuisinventarisatie
noodzakelijk.

4.6 Ongewervelden
Het gebied is niet geschikt als voortplantings- en leefgebied voor beschermde en Rode
lijstgenoteerde vlinders, libellen en overige insecten. Beschermde soorten zijn niet te
verwachten aangezien de soorten van deze groepen veelal erg kritisch zijn op het biotoop.

4.7 Consequenties tijdens de sloopactiviteiten en de zorgplicht
Het verdient aanbeveling om sloopmateriaal en eventuele zandhopen slechts korte tijd op
te slaan. Hierdoor wordt voorkomen dat er nieuwe situaties ontstaan voor dieren en
planten om zich vestigen waardoor nieuwe afwegingen noodzakelijk kunnen zijn. Voor alle
dier- en plantsoorten, wel of niet beschermd, geldt de algehele zorgplicht, zie kader in
bijlage 3.
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5. CONCLUSIE
Op de planlocatie is een natuuronderzoek uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Aan
de hand van de hierdoor verkregen gegevens, aangevuld met literatuuronderzoek, is een
goed beeld ontstaan van de waarde van de planlocatie voor beschermde dier- en
plantsoorten.
De geplande ingrepen in het gebied zullen bestaan uit het slopen van een drietal
bouwwerken op het erf aan de Schotbroekweg 2 in Denekamp. Daarnaast zullen enkele
inpandige verbouwingen plaatsvinden in de ijssalon en melkveestal.
Er zijn geen beschermde planten, dieren of vaste verblijfplaatsen aangetroffen in relatie
tot de te slopen bouwwerken. Gezien de opbouw van het gebied worden deze eveneens
niet verwacht. Hierdoor zal door het uitvoeren van de werkzaamheden voor zwaar
beschermde soorten geen overtreding plaatsvinden met de Flora- en faunawet mits de
werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels uitgevoerd of speciale aandacht
wordt besteed aan voorkoming van verstoring van broedende vogels.
Indien de nestlocaties van boerenzwaluwen in de melkveestal worden aangetast (of
ontoegankelijk worden), of werkzaamheden aan de daken, gevelbetimmeringen en
spouwmuren van de overige gebouwen worden uitgevoerd zijn nadere afwegingen voor
vogels (huismus en boerenzwaluw) en vleermuizen noodzakelijk.
Gezien het bovenstaande is geen nader onderzoek noodzakelijk voor de sloop van de drie
bouwwerken en kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd zonder verdere toetsing
aan de Flora- en faunawet. Voor mogelijke verbouwingen aan overige gebouwen is een
nadere afweging noodzakelijk zoals in deze rapportage beschreven.
Ter voorkoming van verstoring van broedende vogels dienen de werkzaamheden wel
buiten het broedseizoen te worden gestart of zal moeten worden gewaarborgd dat geen
broedende vogels op de planlocatie of directe omgeving worden verstoord.
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BIJLAGE 1: LIGGING NATURA2000 EN EHS

Figuur 2: ligging Natura2000 gebieden ten opzichte van het plangebied. Ten zuidoosten van het gebied
liggen de Habitatrichtlijngebieden Dinkelland op ruim 2 kilometer afstand (gele arcering). De rode
cirkel betreft de ligging van de onderzoekslocatie. Bron: provincie Overijssel.

Figuur 3: ligging verbindingszones ten opzichte van het plangebied.
De rode cirkel betreft de ligging van de onderzoekslocatie.
Bron: provincie Overijssel.
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BIJLAGE 2: IMPRESSIE PLANGEBIED

Element 1. (zie figuur 1 blz. 7) Deze schuur is opgetrokken uit
stenen muren, gebinten en onbeschoten kap.

Element 3. stalen mestsilo.

Element 6. Hermetisch afgesloten varkensstallen.
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BIJLAGE 3: TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Deze wet is de soortgerichte
implementatie van de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Daarbij worden in deze wet
de bepalingen samengevoegd die voorheen in verschillende wetten waren gebundeld: Vogelwet
1936, Jachtwet, Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming), Nuttige
Dierenwet 1914 en Wet Bedreigde uitheemse dier- en
plantsoorten.
De Flora- en faunawet is in beginsel gericht op de bescherming van flora en fauna op
soortniveau. Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten zijn
verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook
altijd zaak om, waar mogelijk, activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren
en planten aan te brengen. De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende
dieren. In de wet is dan ook een zorgplicht opgenomen: iedereen moet voldoende zorg' in acht
nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten (niet alleen de beschermde) en
hun leefomgeving, Artikel 2 Flora- en faunawet.
Naast de aandacht voor beschermde soorten geldt voor alle in het wild levende dieren
en planten artikel 2 van de Flora- en faunawet.
Artikel 2
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren
en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten
nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht
is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan
worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van
hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor
zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te
beperken of ongedaan te maken.

Voor de in deze rapportage gemaakte toetsing zijn met name de verbodsbepalingen artikel 8
t/m 12 van toepassing.
Artikel 8
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op
enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.
Artikel 9
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te
verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Artikel 10
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te
verontrusten.
Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van
dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit
te halen, weg te nemen of te verstoren.
Artikel 12
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te
zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Op 23 februari 2005 is de “AmvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking getreden. In dit
besluit is een vrijstelling voor specifieke activiteiten en soorten geregeld. Tevens introduceert
de AmvB de gedragscode. De AmvB verdeelt alle beschermde soorten (met uitzondering van
vogels) in drie groepen - Tabellen. Voor vogelsoorten geldt een andere regeling.

Beschermde so orten

Zonder gedragscode

Met gedragsco de

Licht beschermde soorten – Tabel 1

Algemene vrijstelling

Algemene vrijstelling

Overige beschermde soorten - Tabel 2

‘Lichte’ toetsing

Vrijstelling

Streng beschermde soorten – Tabel 3

Uitgebreide toetsing

Uitgebreide toetsing

Tabel: toetsingscriteria voor ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
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Tabel 1
Voor soorten die zijn opgenomen in Tabel 1 geldt een algehele vrijstelling wanneer
de werkzaamheden vallen onder:
bestendig beheer en onderhoud, ook in landbouw en bosbouw;
bestendig gebruik;
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als deze soorten op de locatie
voorkomen, en het werk valt onder de werkzaamheden zoals hierboven beschreven, dan geldt
daarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Als geen sprake
is van werkzaamheden zoals beschreven, dient een ontheffing te worden aangevraagd. De
aanvraag wordt dan onderworpen aan de lichte toets. Toetsingscriteria daarbij zijn of de
gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is, en of de activiteit een
redelijk doel dient. Uiteraard geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht; Artikel 2.
Tabel 2
Deze soorten krijgen een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is
van werkzaamheden zoals beschreven bij Tabel 1 én indien wordt gehandeld volgens een
gedragscode die is goedgekeurd door de Minister van LNV.
Valt het werk niet onder de werkzaamheden zoals beschreven bij Tabel 1, dan dient een
ontheffing te worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets.
Hierbij moet aangetoond worden dat de werkzaamheden er niet toe mogen leiden dat het
voortbestaan van de soorten in gevaar wordt gebracht. Er mag geen afbreuk gedaan worden
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. De populatie in het gebied mag geen
gevaar lopen uit te sterven. Hiervoor moeten maatregelen getroffen worden, die opgenomen
worden in een ecologisch werkprotocol.
Ook hier geldt de algemene zorgplicht.
Tabel 3
De soorten uit Tabel 3 zijn de zwaarst beschermde soorten. Ook wanneer werkzaamheden
vallen onder een van de bij Tabel 1 genoemde categorieën, geldt niet zonder meer een
vrijstelling. Enkel bij bestendig beheer en onderhoud is een vrijstelling mogelijk wanneer
gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode. Werkzaamheden die in een van de
andere categorieën vallen en welke negatieve effecten op beschermde soorten (kunnen)
hebben, zijn ontheffingsplichtig. Voor het verstrekken van een ontheffing wordt deze
onderworpen aan een zware toets wanneer:
er geen andere bevredigende oplossing voor de geplande activiteit is;
de geplande activiteit geen afbreuk doet aan de gunstige staat van instandhouding van
de soort;
er sprake is van een in of bij de wet genoemd belang.
Bij soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn moet tevens sprake zijn van een door de
Habitatrichtlijn erkend belang:
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale
of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten;
bescherming van flora en fauna;
openbare veiligheid.
Wanneer soorten uit tabel 3 voorkomen in een gebied dienen er maatregelen getroffen te
worden om behoud van de lokale populatie, bescherming van individuen en de functionaliteit
van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te garanderen. Hiervoor dienen
mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen getroffen te worden. Om zeker te zijn of
de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden door Dienst
Regelingen. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt aan de
Flora- en faunawet. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld nodig als iemand
bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Flora- en faunawet.
Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale
populatie dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet voldoende kan worden
gegarandeerd, dienen compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een
ontheffing te worden aangevraagd bij Dienst Regelingen. Voor deze soorten geldt echter dat
alleen ontheffing wordt verleend op grond van een wettelijk belang genoemd in de
Habitatrichtlijn of Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantsoorten.
Vogels
Met ingang van 26 augustus 2009 heeft het Ministerie van LNV een nieuw beleid ten aanzien
van broedvogels ingezet. Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Flora- en faunawet
beschermd. Tijdens werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen
van vogels. De Flora- en faunawet kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat
erom of er een broedgeval is. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn
in staat om een nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen
tijdens het broedseizoen onder de bescherming van artikel 11 van de Flora- en faunawet. Voor
deze soorten is geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten het broedseizoen.
Ecochore Natuurtechniek
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Quickscan natuuronderzoek Schotbroekweg 2

Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond
beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar
terug naar hetzelfde nest. Deze groep is opgedeeld in enkele categorieën waarop de
verbodsbepalingen van artikel 11 van de Flora- en faunawet jaarrond van kracht zijn:
1.
2.

3.

4.

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het
broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust en verblijfplaats.
Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en
die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
beschikbaar.
Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
beschikbaar.
Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of
nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen.

Het betreft de vogelsoorten:
Boomvalk
Buizerd
Gierzwaluw
Grote gele kwikstaart
Havik
Huismus
Kerkuil
Oehoe
Ooievaar
Ransuil
Roek
Slechtvalk
Sperwer
Steenuil
Wespendief
Zwarte wouw

(Falco subbuteo)
(Buteo buteo)
(Apus apus)
(Motacilla cinerea)
(Accipiter gentilis)
(Passer domesticus)
(Tyto alba)
(Bubo bubo)
(Ciconia ciconia)
(Asio otus)
(Corvus frugilegus)
(Falco peregrinus)
(Accipiter nisus)
(Athene noctua)
(Pernis apivorus)
(Milvus migrans).

Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het
broedseizoen niet strikt beschermd.
5.

Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich
elders te vestigen.

Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische
omstandigheden dat rechtvaardigen.
Wanneer een jaarrond beschermd nest wordt aangetroffen, dan dient altijd een omgevingscheck
uitgevoerd te worden. Een deskundige dient te onderzoeken of er voor de soort in de omgeving
voldoende plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf een vervangende locatie te vinden en een
vervangend nest te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient een vervangende nestlocatie
aangeboden te worden. Wanneer dit ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing aangevraagd
te worden. Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de
Vogelrichtlijn. Wettelijke belangen zijn:
bescherming van flora en fauna;
veiligheid van het luchtverkeer;
volksgezondheid of openbare veiligheid.
Gedragscode
Werken volgens een gedragscode kan (soms) een vrijstelling voor soorten van Tabel 2 en Tabel
3 geven. Voorwaarde is wel dat gewerkt dient te worden volgens een door de minister
vastgestelde gedragscode. Hierbij is het van belang dat de gedragscode op de juiste wijze is
geïmplementeerd in de organisatie of in het totaalplan van de werkzaamheden.
Voor meer informatie over de toepassing van de Flora- en faunawet in relatie tot
gedragscodes: zie de brochure van het ministerie van LNV: “Buiten aan het werk”.
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Inleiding
In

deze

memo

wordt

ingegaan

op

de

verkeerskundige

gevolgen

van

de

bestemmingsplanwijziging voor het bedrijf aan de Schotbroekweg 2 te Denekamp.
Op basis van de functiewijziging (vervangen bepaald aantal vierkante meters functie door
een aantal vierkante meters nieuwe functie) wordt bepaald wat de effecten zijn voor de
verkeersafwikkeling en parkeersituatie.
Als eerste wordt ingegaan op de verkeerskundige situatie met betrekking tot de
categorisering en intensiteiten op de weg. Daarna worden relevante gegevens vanuit het
beleid van de gemeente weergegeven. Vervolgens worden de huidige en toekomstige
functies binnen het bedrijf uiteengezet, gevolgd door de verkeersgeneratie en het parkeren
voor de huidige en toekomstige bedrijfsfuncties. Afgesloten wordt met een conclusie ten
aanzien van de verkeersgeneratie en het parkeren.
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Verkeerskundige situatie
Categorisering Schotbroekweg
De Schotbroekweg ligt buiten de bebouwde kom, ten noordoosten van Denekamp
(afbeelding 1) en is in het GVVP gecategoriseerd als een erftoegangsweg B. De weg maakt
geen onderdeel uit van een hoofdfietsroute of andere routes met specifieke verkeerskundige
kenmerken.

Afbeelding 1: Locatie Schotbroekweg

De weg bestaat uit een asfaltverharding met een breedte van 3,10 meter met aan beide
zijden bermverharding door middel van grasbetonklinkers. Op deze weg geldt een maximum
snelheid van 60 km/uur. In afbeelding 2 is de weginrichting weergegeven ter hoogte van de
aansluiting van de Schotbroekweg met de N342 Nordhornsestraat.

Afbeelding 2: Weginrichting Schotbroekweg
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Intensiteit
Het is voor de bestemmingsplanwijziging van belang om aan te kunnen geven wat het effect
is

van

een

mogelijke

toename

van

het

verkeer

voor

het

functioneren

van

de

Schotbroekweg.
Van de Schotbroekweg zijn bij de gemeente Dinkelland geen intensiteiten bekend. Om over
de effecten van de bestemmingsplanwijziging, m.b.t. het verwerken van het verkeer
inclusief mogelijke toename, een uitspraak te kunnen doen, is de huidige intensiteit
gemeten.
Hiervoor is een camera geplaatst op de kruispunt Schotbroekweg – Kanaalweg. Uit deze
meting blijkt dat er op een werkdag (dinsdag) in totaal 180 motorvoertuigen per etmaal
rijden. Het aandeel middelzwaar en zwaar verkeer heeft met 14 motorvoertuigen een
aandeel van 7,7%. Op dezelfde dag zijn 207 fietsers per etmaal geregistreerd.
Op erftoegangswegen zijn intensiteiten tot 5.000 à 6.000 mvt (motorvoertuigen) algemeen
geaccepteerd (bron: handboek wegontwerp, CROW). De gemeten intensiteit blijft hier ver
onder.
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Gemeentelijk beleid
Verkeersgeneratie
Voor zo ver mogelijk is voor het bepalen van de verkeersgeneratie gebruik gemaakt van
kencijfers van het CROW (publicatie 305 en 317). Op basis van de adresdichtheid (publ.
317) valt het bedrijf aan de Schotbroekweg in het gebied ‘landelijk wonen’. Voor functies
die niet in de publicaties opgenomen zijn, maar wel van toepassing zijn, is gebruik gemaakt
van de ervaringscijfers van de eigenaar. Deze aannames worden nader toegelicht.
Parkeren
Bij het beoordelen van bouwaanvragen en ruimtelijke ontwikkelingen, wordt door de
gemeente Dinkelland gebruik gemaakt van de beleidsnotitie “Bouwen & Parkeren 2014”.
Hierin staat omschreven dat de parkeerbehoefte van een bouwplan wordt bepaald door het
vermenigvuldigen van de parkeernorm met de bruto vloeroppervlakte of met een aantal. Dat
kan op grond van de afzonderlijke ruimtes in een bouwwerk of op grond van het totale
bouwwerk als het om één functie gaat. Het berekende aantal parkeerplaatsen is de “nieuwe”
parkeerbehoefte van het bouwplan. Bij verbouw of wijziging van een bestaand bouwwerk,
mag de parkeerbehoefte van de bestaande (oude) situatie in mindering worden gebracht.
Hierdoor wordt voorkomen dat een nieuw bouwplan bezwaard wordt met tekortkomingen uit
het verleden (b.v. te weinig parkeerplaatsen bij het bestaande gebouw of functie). In het
kader van een bouwplan hoeft alleen de toename van de parkeerdruk, die het gevolg is van
het bouwplan zelf, te worden gecompenseerd door de aanvrager.
In de beleidsnotitie “Bouwen & Parkeren 2014” is in bijlage I het volgende opgenomen:
“In CROW publicatie 317 worden de parkeerkencijfers onderscheiden in diverse categorieën.
Uit

de

parkeerkencijfers

kunnen

parkeernormen

bepaald

worden.

Voor

andere

gebruiksfuncties dan opgenomen in de tabellen, wordt naar publicatie 317 CROW verwezen.
Ook voor locaties in het buitengebied geeft publicatie 317 kencijfers die als basis voor
(informatief) advies kunnen dienen.”
Voor bedrijventerreinen en voor locaties buiten de bebouwde kom is het parkeeradvies
(wat betreft het aantal te realiseren parkeerplaatsen) informatief van aard.
Voor de berekenwijze van het benodigd aantal parkeerplaatsen, wordt in alle bebouwde
kommen van Dinkelland en Tubbergen het gemiddelde parkeerkencijfer aangehouden.
Opsommingspunt

twee

wordt

ook

toegepast

voor

het

berekenen

van

het

aantal

parkeerplaatsen voor deze bestemmingsplanwijziging in het buitengebied.
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Bedrijfsfuncties huidig en toekomstig
Voor het bepalen van de verkeerskundige effecten van deze bestemmingsplanwijziging is het
noodzakelijk de huidige functies van het bedrijf te vergelijken met de toekomstige situatie.
Hieronder is een opsomming weergegeven voor beide situaties.
Huidige bedrijfsfuncties
Momenteel bestaat het bedrijf uit:
Varkenshouderij (ca. 3000 stuks);
Rundvee 25 stuks;
IJssalon;
Wielerclinics;
Boerderij-educatie, (bezoek kinderen basisschool);
Zorgboerderij voor twee jongeren;
Vermindering van functies
In de toekomstige bedrijfsvoering zal geen varkenshouderij van (ca. 3.000 varkens)
meer aanwezig zijn. De melkveehouderij wordt uitgebreid van 25 naar 100 koeien.
Aangenomen is dat hierdoor geen toename van het verkeer ontstaat. Voor varkens is er
meer transport i.v.m. voer en voor de melkveehouderij zal er regelmatig melk worden
opgehaald, dit is gelijk gesteld aan elkaar.
Uitbreidingen met toekomstige functies
Voor uitbreiding van de functies binnen het bedrijf, worden de volgende onderdelen aan de
bedrijfsvoering toegevoegd:
Multifunctionele

groepsruimte:

vergaderingen,

workshops,

lezingen,

wielerclinics,

informatiebijeenkomsten, fietstochten, wandeltochten;
Bezoekerscentrum: is uitbreiding van de ijssalon met winkel- en documentatiecentrum,
toeristisch informatiepunt;
Kinderboerderij: geen commerciële doelstelling, enkele kippen, geiten, een paard,
luchtkussen en zandbak;
Expositieruimte; permanente expositie kanaal Almelo – Nordhorn en Omleidingskanaal
Dinkel + expositie loopbaan Hennie Kuiper + expositie wisselende thema’s;
Verhuur en reparatie MTB’s;
Toename melkveehouderij van 25 naar 100 koeien.
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Verkeersgeneratie
Huidige situatie
De huidige functies genereren verkeersbewegingen door gemotoriseerd verkeer. Op basis
van deze functies en beschikbare kencijfers of ervaringscijfers, is de verkeersgeneratie
bepaald. In tabel 1 is het resultaat van de verkeersgeneratie voor de huidige situatie
weergegeven. De onderbouwing van de ervaringscijfers/aannames zijn onder de tabel
weergegeven.
beschrijving
functie

bron kencijfers

Wonen

CROW

Varkens- en
rundveehouderij

Aannames

eenheid

norm
min

norm
max

totaal
min

totaal
max

vrijstaand

7,8

8,6

7,8

8,6

10,0

10,0

10,0

10,0

6,0

8,0

34,8

46,4

2

IJssalon

CROW, horeca

145 m bvo

Wielerclinics

Aannames

-

-

1,3

1,3

Boerderij educatie
basisschool

Aannames

-

-

0

0

Zorgboerderij

Aannames

4,0

4,0

58

70

Totaal (afgerond)
Tabel 1: Verkeersgeneratie huidige situatie

Aannames
Voor de functie van agrarisch bedrijf zijn geen kencijfers beschikbaar voor het bepalen van
de verkeersgeneratie. Er wordt aangenomen dat er 4 personeelsleden werkzaam zijn en dat
er dagelijks 1 leverancier het bedrijf bezoekt. Dit levert 5 aankomsten en 5 vertrekken op >
10 verkeersbewegingen per dag.
Horeca: uitgaande van café/bar/cafetaria (rest bebouwde kom), met een parkeerkencijfer
(CROW, publicatie 317) van minimaal 6 en maximaal 8 per 100 m2 bvo (bruto
vloeroppervlak), met een turnover van maximaal 2 (turnover: het aantal keren dat een
parkeerplaats gebruikt wordt) 145/100 = 1,45*(6,0 of 8,0)*2 = minimaal 17,4 en maximaal
23,2 auto’s per dag op. Een aankomst en een vertrek > minimaal 17,4*2= 34,8 en
maximaal 23,2*2= 46,4 verkeersbewegingen per dag.
Aangenomen wordt dat de wielerclinics 1 keer per maand gehouden worden. Stel dat aan
deze wielerclinics 50 wielrenners deelnemen waarvan 75% met de auto komt. Dit resulteert
in 50 * 75% = 37,5 (stel 2 personen per auto) / 2 = 18,75 verkeersbewegingen. Voor een
gemiddelde dag (gedeeld door 30 dagen) is dat 0,625 auto’s per dag. Dit is 1 aankomst en 1
vertrek en levert (0,625*2) 1,25 >1,3 verkeersbewegingen per dag op.
Het bedrijf ontvangt ook leerlingen van basisscholen uit de omgeving. Deze kinderen komen
veelal onder begeleiding met de fiets naar het bedrijf en zijn derhalve niet meegenomen
voor het bepalen van de verkeersgeneratie.
Het bedrijf fungeert ook als zorgboerderij voor jongeren. Op dit bedrijf zijn twee jongeren
werkzaam, ze worden in de ochtend gebracht en in de middag opgehaald. Dit levert 2
aankomsten en 2 vertrekken op (2*2) > 4 verkeersbewegingen per dag op.
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Toekomstige situatie
De uitbreiding of toepassing van nieuwe bedrijfsfuncties heeft effect op het aantal voertuigen
dat in de toekomst van en naar het bedrijf gaat rijden.
Voor de omvang van de verschillende functies is uitgegaan van aangeleverde informatie
aangeleverd via onderstaande tekening: ‘De IJskuip, nieuwbouw ligboxenstal Schotbroekweg
2 te Denekamp.’

Afbeelding 3: Aangeleverde tekening met oppervlakten per functie in nieuwe situatie

In

Tabel

2

is

de

berekening

van

de

verkeersgeneratie

weergegeven.

Eventuele

ervaringscijfers zijn onder de tabel weergegeven met een onderbouwing.
beschrijving
functie

bron kencijfers

eenheid

norm
min

norm
max

totaal
min

totaal
max

Wonen

CROW, vrijstaand

Woning

7,8

8,6

7,8

8,6

Melkveehouderij

Aannames

4
medewerk
ers

10,0

10,0

10,0

10,0

Entree/bezoeker
scentrum

Aanname museum

145 m2
bvo

-

-

5,5

5,5

Sportieve
voorziening

CROW,
bedrijf arbeidsintensief
werkplaats (winkel MTB’s
reparatie)

115 m2
bvo

2,1

2,6

2,4

3,0

Tentoonstellings
ruimte/

Aanname museum

156 m2
bvo

-

-

5,5

5,5

Speelhoek

CROW,
Indoorspeeltuin
kinderspeelhal,
gemiddeld en kleiner

64 m2 bvo

4,4

12,9

2,8

8,3

Horeca

CROW,
cafe/bar/cafetaria

194,6 m2
bvo

6,0

8,0

46,7

62,3
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IJsbereiding

Aanname museum

Boerderij
educatie
basisschool

Aannames

Zorgboerderij

Aannames

59,8

-

-

5,5

5,5

-

-

0

0

4,0

4,0

Totaal

96

119

Tabel 2: Verkeersgeneratie toekomstige situatie

Aannames
Voor de functie van agrarisch bedrijf zijn geen kencijfers beschikbaar voor het bepalen van
de verkeersgeneratie. Er wordt aangenomen dat er 4 personeelsleden werkzaam zijn en dat
er dagelijks 1 leverancier het bedrijf bezoekt. Dit levert 5 aankomsten en 5 vertrekken op >
10 verkeersbewegingen per dag.
De tentoonstellingsruimte, ijsbereiding en bezoekerscentrum worden allen afzonderlijk
vergeleken met een museum. Voor deze functies zijn geen kencijfers voor de
verkeersgeneratie beschikbaar. Wat betreft het aantal bezoekers is aangenomen dat dit
vergelijkbaar is met bijvoorbeeld het Nationaal Historisch Orgelmuseum Elburg (1.000
bezoekers per jaar, bron: CROW 305). Dit levert een verwachte verkeersgeneratie op van:
bezoekers, stel dat 100% met de auto komt, waarbij de gemiddelde bezetting 2 personen is
1.000/2= 500 voertuigen. Stel deze ruimtes zijn 6 maanden per jaar open >180 dagen) >
500/180= 2,8 auto’s per dag op. Een aankomst en een vertrek > 2,8 *2 = 5,6
verkeersbewegingen per dag.
Horeca: uitgaande van café/bar/cafetaria (rest bebouwde kom), met een parkeerkencijfer
(CROW, publicatie 317) van minimaal 6 en maximaal 8 per 100 m2 bvo (bruto
vloeroppervlak), met een turnover van maximaal 2 (turnover: het aantal keren dat een
parkeerplaats gebruikt wordt) 194/100 = 1,94*(6,0 of 8,0)*2 = minimaal 23,3 en maximaal
31,0 auto’s per dag op. Een aankomst en een vertrek > minimaal 23,3*2= 46,6 en
maximaal 23,2*2= 62,3 verkeersbewegingen per dag.
Het bedrijf ontvangt ook leerlingen van basisscholen uit de omgeving. Deze kinderen komen
veelal onder begeleiding met de fiets naar het bedrijf en zijn derhalve niet meegenomen
voor het bepalen van de verkeersgeneratie.
Het bedrijf fungeert ook als zorgboerderij voor jongeren. Op dit bedrijf zijn twee jongeren
werkzaam, ze worden in de ochtend gebracht en in de middag opgehaald. Dit levert 2
aankomsten en 2 vertrekken op > 4 bewegingen per dag.
Uit bovenstaande tabel blijkt, dat er met de voorgenomen wijzigingen minimaal 96 en
maximaal 119 ritten ontstaan.
Conclusie verkeersgeneratie
De wijzigingen in functies zal tot gevolg hebben dat er door de nieuwe functies meer verkeer
wordt

aangetrokken.

De

toename

is

de

toekomstige

verkeersgeneratie

–

huidige

verkeersgeneratie: 119 – 78 = 41 bewegingen extra per etmaal.
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Parkeren
In hoofdstuk 2 uit het rapport ‘Toelichting bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp’
van FarmConsult wordt beschreven welke uitbreiding wordt toegepast. Hieronder is
aangegeven wat deze uitbreiding is en welk verkeerskundig effect dit heeft op het benodigd
aantal parkeerplaatsen. Eerst wordt ingegaan op de huidige situatie.
De gemeente hanteert de gemiddelde parkeerkencijfers uit de CROW-publicatie 317 in
kernen, tenzij anders opgenomen in de beleidsnotitie “Bouwen & Parkeren 2014”. Voor
toepassing

van

parkeerkencijfers

in

het

buitengebied

is

eveneens

het

gemiddelde

parkeerkencijfer uit CROW-publicatie 317 aangehouden. Bij gebrek aan kencijfers voor het
buitengebied is ‘rest bebouwde kom’ aangehouden.
Parkeren huidige situatie
Het parkeren van medewerkers en bezoekers vindt nu plaats op eigen terrein van het
bedrijf. Parkeerplaatsen zijn niet als afgebakende vakken zichtbaar. Er wordt gebruik
gemaakt van bestaande verharding.
Beschrijving
functie

Bron kencijfers

Wonen

CROW, vrijstaand

Varkens- en
rundveehouderij

Aanname

IJssalon

CROW, café/bar/cafetaria

Wielerclinics

Aannames

Boerderij
educatie
basisschool

n.v.t.

Zorgboerderij

Aanname

Gemiddeld
kencijfer

totaal

1,9

1,9

4

4

7,0

10,2

0,63

0,63

-

-

0

-

-

0

Eenheid
Woning
4 medewerkers
145 m2 bvo

Totaal

17

Tabel 3: Benodigd aantal parkeerplaatsen huidige situatie

Aannames
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie is het volgende aangenomen:
Melkveehouderij: 4 personen personeel, komen allen met de auto, 4 parkeerplaatsen
benodigd.
De wielerclinics worden 1 keer per maand gehouden. Aan deze wielerclinic nemen ongeveer
50 wielrenners deel, aangenomen wordt dat 75% met de auto komt met een bezetting van 2
wielrenners per auto. Voor een gemiddelde dag komt dit neer op 50*0,75= 37,5 /2 renners
per auto = 18,8 parkeerplaatsen > verdeelt over 30 dagen = 0,63 parkeerplaatsen.
In deze berekening wordt alles berekend naar een gemiddelde dag. In de praktijk zal het
aantal parkeerplaatsen op een dag worden gebruikt.
Voor wat betreft de boerderij-educatie wordt er van uitgegaan dat basisscholen op de fiets
naar de boerderij komen, hiervoor zijn geen parkeerplaatsen noodzakelijk.
Voor de zorgboerderij zijn eveneens geen parkeerplaatsen noodzakelijk, de jongeren worden
gebracht en later op de dag weer opgehaald, een parkeerplaats is hiervoor niet nodig.
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Parkeren toekomstige bedrijfsfuncties
De gemeente hanteert de gemiddelde parkeerkencijfers van het CROW. Voor wat betreft het
aantal benodigde parkeerplaatsen is onderstaande tabel opgesteld, hierin is per functie het
gerekend met het gemiddeld benodigd aantal parkeerplaatsen.
Beschrijving
functie

Bron kencijfers

Wonen

CROW, vrijstaand

Melkveehouderij

Aanname

Entree/bezoeker
scentrum
Sportieve
voorziening
Tentoonstellings
ruimte

Eenheid

Gemiddeld
kencijfer

totaal

1 woning

2,4

2,4

4 medewerkers

1,0

4,0

CROW, museum

145 m2 bvo

1,1

1,6

CROW, bedrijf arbeidsintensief
werkplaats (winkel MTB’s
reparatie)

115 m2 bvo

2,4

2,8

CROW, museum

156 m2 bvo

1,1

1,7

64 m2 bvo

5,1

3,3

194,6 m2 bvo

7,0

13,6

59,8 m2 bvo

1,1

0,7

Speelhoek

CROW, indoorspeeltuin,
kinderspeelhal, gemiddeld en
kleiner

Horeca/ijssalon

CROW, café/bar/cafetaria

IJsbereiding

CROW, museum

Totaal

31

Tabel 4: Benodigd aantal parkeerplaatsen toekomstige situatie

Aannames
Voor het bepalen van de verkeersgeneratie is het volgende aangenomen:
Melkveehouderij: 4 personen personeel, komen allen met de auto, 4 parkeerplaatsen
benodigd.
Voor de tentoonstellingsruimte, ijsbereiding en bezoekerscentrum wordt uitgegaan van de
kencijfers voor een museum.
Ontwerp parkeerplaatsen
In de ‘Toelichting bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp’ wordt aangegeven dat er
26 parkeerplaatsen gerealiseerd worden.
Een gemeente zal ook beoordelen op de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen. Op dit
moment is er geen (schets)ontwerptekening met maatvoering beschikbaar. Hierdoor is niet
te bepalen of de parkeerplaatsen aan de juiste afmeting voldoen en of deze goed bereikbaar
zijn.
Conclusie parkeren
In de nieuwe situatie zijn 31 parkeerplaatsen benodigd, aangezien de huidige functies ook in
de toekomst aanwezig zijn levert dit 31 -17 = 14 parkeerplaatsen die voor de nieuwe
situatie aanwezig moeten zijn.
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Conclusie
Verkeersgeneratie
De gemeten intensiteit in de huidige situatie op de Schotbroekweg is 181 mvt/etmaal. Voor
een erftoegangsweg is een intensiteit van 6.000 mvt/etmaal acceptabel. De intensiteit is
gering. Daarnaast is de toename van het verkeer met maximaal 88 motorvoertuigen ook
dusdanig dat er qua verkeersafwikkeling geen problemen worden verwacht.
Parkeren
In het plan is opgenomen dat er 26 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Gezien de
berekening, met genoemde aannames, voldoet het aantal van 26 parkeerplaatsen aangezien
het tekort in de huidige situatie niet gecompenseerd hoeft te worden. Hierdoor is het
benodigde aantal parkeerplaatsen 14 stuks. Het theoretische overschot van het aantal
parkeerplaatsen kan goed gebruikt worden voor het opvangen van piekmomenten van
bijvoorbeeld wielerclinics.
Conclusie
Door de wijziging en toename van het aantal functies binnen het bestemmingsplan, zal er in
de toekomst meer verkeer van en naar het bedrijf gaan rijden. De huidige intensiteit, plus
de effecten van de uitbreiding, zijn dusdanig klein te noemen, dat deze toename van het
verkeer goed door de huidige infrastructuur verwerkt kan worden. Aanpassingen aan wegen
of kruispunten zijn dan ook niet noodzakelijk.
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Kuiper VOF
t.a.v. Dhr. E. Kuiper
Schotbroekweg 2
7591 ND Denekamp
Betreft: Verkennend bodemonderzoek

Geachte heer Kuiper,
Bij deze ontvangt u de rapportage van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek.
Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.
Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.
Hopende u van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groeten,

Niek Hesselink
Terra Agribusiness BV
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1
Inleiding
In opdracht van Erik Kuiper. heeft Terra Agribusiness BV een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd op de locatie Schotbroekweg 2 te Denekamp. De regionale ligging van de locatie is
weergegeven in bijlage I.
Aanleiding van het onderzoek is als eindsituatie-onderzoek in het kader van de Wet
Milieubeheer en ten behoeve van de voorgenomen bestemmingswijziging en bijbehorende
nieuwbouwplannen.
Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit van de grond op de locatie. Het onderzoek
is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.
Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen:
- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij
verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2009);
- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond
(NEN5740:2009);
- VKB Protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen”
- VKB Protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de
monsters aan een erkend laboratorium.
Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness
Bodem & Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken
projectlocatie, zowel in juridische, financiële of personele sfeer.
De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven:
- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid;
- opstellen van een hypothese;
- opstellen van een onderzoeksstrategie;
- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek;
- conclusies, aanbevelingen en samenvatting.

2014-128FC-Kuiper

-4-

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

2
Vooronderzoek
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit:
AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland)
Gemeente Dinkelland
informatie opdrachtgever
grondwaterkaart Dienst Grondwaterverkenning TNO
historische kaarten www.watwaswaar.nl
bodemloket
2.1 Locatie gegevens
Opdrachtgever:

Kuiper VOF

Contactpersoon:

Dhr. E. Kuiper

Adres:

Schotbroekweg 2

Pc + woonplaats:

7591 ND Denekamp

Telefoon:

06-53550796

Uitvoering veldwerk:

16 december 2014

Locatie gelegen aan:

Schotbroekweg 2 te Denekamp

Reden v/h onderzoek:

als nulsituatie-onderzoek in het kader van de Wet
Milieubeheer en ten behoeve van de voorgenomen
bestemmingswijziging en bijbehorende
nieuwbouwplannen.

Oppervl. onderzoekslocatie:

20.000 m2

Gemeente:

Kad. Denekamp

Sectie:

P

Nummer(s):

1903

Projectleider:

Niek Hesselink

Veldwerkers:

Remco Woertman, Niek Hesselink en Gijs Teselink (in
opleiding)

2.2 Algemene informatie locatie
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de schotbroekweg tussen Denekamp en NoordDeurningen. Ten noorden van de locatie bevindt zich het Almelo-Nordhorn Kanaal. Ten westen
van de onderzoekslocatie bevindt zich het Omleidingskanaal.
Op de locatie is een gecombineerd agrarisch bedrijf gevestigd met melkvee en varkens. In het
noorden van de onderzoekslocatie is in het verleden een bovengrondse dieseltank aanwezig
geweest.
Er is verder geen bodemrelevante informatie van de onderzoekslocatie bekend bij de
geraadpleegde bronnen.
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2.3 Directe omgeving locatie
Er is geen bodemrelevante informatie van de directe omgeving van de onderzoekslocatie
bekend bij de geraadpleegde bronnen.
2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen
voorgaande bodemonderzoeken plaatsgevonden.
2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de "Geologische Overzichtskaart van Nederland
TNO"
diepte (m-mv)
0 - 13
13 - 19
19 - 46
46 >

omschrijving
middelfijn tot uiterst fijn
Pakket: formatie van Twente
afwisselend klei en fijn zand
uiterst grof tot middel grof zand
klei

De onderzoekslocatie bevindt zich circa 27.7 meter boven NAP. De regionale
grondwaterstroming is noordwestelijk.
Het grondwater onder de onderzoekslocatie is onderhevig aan invloeden van buitenaf.
mogelijke opwaartse waterstuwing van het kanaal.
2.6 Vooronderzoek 5707 Asbest
Er is geen asbest relevante informatie van de locatie bekend.
Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek is de locatie geen verdachte locatie m.b.t.
asbest in grond. Hierdoor is er geen analytisch laboratorium onderzoek nodig van de grond op
de aanwezigheid van asbest.
Mocht er echter tijdens de boringen asbest verdacht materiaal aangetroffen worden, dan
wordt er alsnog overgegaan tot analyse van de grondmonsters op asbest.
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3

Onderzoeksprogramma

3.1 Hypothesestelling
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek zijn voor de locatie één of meer hypotheses
geformuleerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging. De volgende deellocaties
en hypotheses worden aangehouden:
Tabel 3.1: Deellocaties en hypothese
Locatie:
1. Vml Dieseltank
2. Overig terrein

Hypothese
Verdacht
Grootschalig onverdacht

Verdachte stoffen:
minerale olie, PAK

3.2 Boorstrategie en uitvoering
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 16 december 2014 (plaatsing peilbuis en
monstername grond), 23 december 2014 (monstername grondwater), 9 januari 2015 (hermonster grondwater). De positie van de boorlocaties zijn weergegeven in bijlage III.
Op basis van de gestelde hypothese is de onderzoeksopzet vervolgens uitgewerkt:
Tabel 3.2: Onderzoeksopzet
Locatie

Aantal boringen
Aantal
Analyses grond
(excl. peilbuizen)
peilbuizen
Vml Dieseltank
2 tot ± 0,50 m-mv
1
1 AS3000-pakket grond
Overig terrein
17 tot ± 0,50 m-mv
3*
4 AS3000-pakketten grond
4 tot ± 2,00 m-mv
* Peilbuis 1 en analyse WM1 gecombineerd voor deellocatie 1 en 2

Analyses water
1 AS3000-pakket grondwater
3* AS3000-pakketten grondwater

3.3 Bemonsteringsstrategie en uitvoering
In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven:
Tabel 3.3: Verrichte werkzaamheden
Locatie
Vml Dieseltank
Overig terrein

2014-128FC-Kuiper

Aantal boringen (excl. peilbuizen)
2 boringen (B25, B26) tot ± 0,50 m-mv
17 boringen (B8 t/m B24) tot ± 0,50 m-mv
4 boringen (B4 t/m B7) tot ± 2,00 m-mv

-7-

Aantal peilbuizen
1 peilbuis (B1) filterstelling 2,00-3,00 m-mv
2 peilbuizen (B2, B3) filterstelling 2,00-3,00 mmv
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3.4 Analysestrategie en uitvoering
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters
samengesteld. In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt.
Tabel 3.4: Analyse onderzochte monsters
Locatie

Monster

Samenstelling

Vml Dieseltank

BM1
PB1*
BM2

1-1 (8-50), 25-1 (8-50), 26-1 (8-50)

Overig terrein

BM3

OM1

OM2

4-1 (0-50), 5-1 (0-50), 10-1 (0-50), 11-1 (050), 12-1 (0-50), 13-1 (0-50), 14-1 (0-50),
15-1 (0-50), 16-1 (0-50), 17-1 (0-50), 18-1
(0-50), 24-1 (0-50)
2-1 (0-50), 3-1 (0-50), 6-1 (0-50), 7-1 (0-50),
8-1 (0-50), 9-1 (0-50), 19-1 (0-50), 20-1 (050), 21-1 (0-50), 22-1 (0-50), 23-1 (0-50)
1-2 (50-100), 1-3 (100-150), 1-4 (150-200),
4-2 (50-100), 4-3 (100-150), 4-4 (150-200),
5-2 (50-100), 5-3 (100-150), 5-4 (150-200)
2-2 (50-100), 2-3 (100-150), 2-4 (150-200),
3-2 (50-100), 3-3 (100-150), 3-4 (150-200),
6-2 (50-100), 6-3 (100-150), 6-4 (150-200),
7-2 (50-100), 7-3 (100-150), 7-4 (150-200)

PB2
PB3
* Peilbuis 1 en analyse WM1 gecombineerd voor deellocatie 1 en 2

Traject
(m-mv)
0,08-0,50
2,00-3,00
0,50

Analyse

0-0,50

AS3000-pakket grond

AS3000-pakket grond
AS3000-pakket grondwater*
AS3000-pakket grond

0,50-2,00 AS3000-pakket grond

0,50-2,00 AS3000-pakket grond

2,00-3,00 AS3000-pakket grondwater
2,00-3,00 AS3000-pakket grondwater

Alle monsters zijn geanalyseerd door Analytico Milieu BV te Barneveld. Alle analyses zijn
AS3000 erkende verrichtingen.
Omdat er geen asbest aan de oppervlakte en in de boringen is aangetroffen, is er geen
grondmonster op asbest geanalyseerd.
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4

Onderzoeksresultaten

4.1 Bodemopbouw en visueel onderzoek
In bijlage IV zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven.
Veldwaarnemingen
Er is sprake van een zandige bodem. Bovenlaag bestaat uit een (voormalige) bouwvoor die nog
gedeeltelijk herkenbaar is. Hieronder bevind zich zeer doorlatend zand.
In de opgeboorde grond van de boringen zijn door zintuiglijke waarnemingen geen afwijkingen
gevonden die wijzen op het vóórkomen van een potentiële verontreiniging in de bodem van de
onderzoekslocatie.
Grondwater
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst,
waarna de dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet
om instroom van oppervlaktewater te voorkomen.
In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen:
Tabel 4.1: Metingen grondwater
Code

Plaatsingsdatum

Bemonsteringsdatum

PB1 WM1
PB2 WM1
PB3 WM1
PB3 WM2

16-12-2014
16-12-2014
16-12-2014

23-12-2014
23-12-2014
23-12-2014
9-1-15

Filterstellin
g
(m-mv)
2,00-3,00
2,00-3,00
2,00-3,00
2,00-3,00

Grondwater
-stand
(m-mv)
1,50
1,50
1,50
1,50

Zuurgraad
pH
5.7
5.9
5.6
5.7

Geleidbaarheid EGV
(µS/cm)
591
572
610
640

Troebelheid
(NTU)
8
11
274
289

4.2 Analyseresultaten
De resultaten van de chemische analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters zijn
geanalyseerd door Analytico Milieu BV te Barneveld. Alle analyses zijn AS3000 erkende
verrichtingen.
4.3 Bespreking analyseresultaten
De resultaten van de toetsing van de analyseresultaten vindt u in bijlage V
In geen van de grondmonsters is één van de onderzochte stoffen aangetroffen in een
concentratie boven de achtergrondwaarde of de detectiegrens van de desbetreffende stof.
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot het grondwater geconcludeerd worden dat:
 het grondwatermonster PB3 WM1 (Overig terrein) sterk verontreinigd is met Koper [Cu]
en Zink [Zn], matig verontreinigd is met Cadmium [Cd] en licht verontreinigd is met
Barium [Ba] en Nikkel [Ni];
 in het her-grondwatermonster PB3 WM2 (Overig terrein) zijn verhoogde concentraties
uit de eerste analyse niet meer verhoogd aangetroffen;
 het grondwatermonster PB1 WM (Vml Dieseltank en Overig terrein) licht verontreinigd is
met Barium [Ba], Nikkel [Ni] en Zink [Zn];
 het grondwatermonster B2 (Overig terrein) licht verontreinigd is met Barium [Ba], Nikkel
[Ni] en Zink [Zn].
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4.4

Toetsing van de hypothese

Deellocatie

Gestelde
hypothese

Hypothese verworpen
of aangenomen

Vml Dieseltank

Verdacht

Verworpen

Overig terrein

Onverdacht

Verworpen

Opmerkingen
Omdat er geen olie-gerelateerde elementen
zijn aangetroffen, dient de verdachte
hypothese verworpen te worden.
Omdat er verhogingen ten opzichte van de
tussen en interventiewaarde zijn aangetroffen
dient de onverdachte hypothese verworpen te
worden

4.5 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek
Omdat er een concentraties koper, zink en cadmium verhoogd ten opzichte van de tussen- en
interventiewaarde zijn aangetroffen, dient formeel een nader onderzoek uitgevoerd te
worden. Echter gezien de aard en vermoedelijk oorzaak van de verhoging (natuurlijke
oorsprong) wordt een nader onderzoek niet noodzakelijke geacht.
4.6 Beleidsdocument "Omgaan met zware metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel"
Conform de eisen van enkele Overijsselse gemeenten dient, in het geval van een tussenwaarde
verhoging met zware metalen in het grondwater, het beleidsdocument: "Omgaan met zware
metalen in grondwater binnen de provincie Overijssel" te worden toegepast.
Beslismoment 1 Relatie (historische) bedrijfsactiviteit of bodemvreemd materiaal.
Uit de bekende historische informatie voortkomend uit de geraadpleegde bronnen (Hoofdstuk
2) blijkt dat de verhoging niet te relateren is aan (historische) (bedrijfs)activiteiten en/of de
aanwezigheid bodemvreemd materiaal.
Zoals beschreven in het beslisschema, moet er indien er een historisch bodemonderzoek is
uitgevoerd, en de verontreiniging niet te relateren is aan een (historische) (bedrijfs)activiteit of
bodemvreemd materiaal, moet er worden overgegaan op "Beslismoment 3a".
Beslismoment 3a Is de verontreiniging te relateren aan bodemprocessen?
Het hulpmiddel "achtergrond bodemprocessen" is getoetst om te beoordelen of de verhoging
door bodemprocessen is ontstaan.
Onderstaande informatie is afkomstig uit onderhavig onderzoek, en wordt gebruikt bij de
toetsing.
Peilbuis
pH
EC
Grondwaterstand
Huidig landgebruik
Toekomstig landgebruik
Bodemtype

2014-128FC-Kuiper

PB3
5.6
610
1.50 m-mv.
Erf
Erf / schuur
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Op basis van tabel 5.2 van het beleidsdocument en de hiervoor beschreven parameters, blijkt
dat de verhoging mogelijk veroorzaakt wordt door verzuring door atmosferische depositie of
door pyrietoxidatie door overbemensting. Echter is het ook mogelijk dat de concentraties van
nature in het grondwater aanwezig zijn op deze locatie. Naar aanleiding van de verhoogde
concentraties is op 9 januari een nieuwe watermonster genomen van de bestaande peilbuis 3.
Uit deze analyse blijkt dat er geen noemenswaardige verhogingen aanwezig zijn. Concentraties
zware metalen in het grondwater kunnen sterk fluctueren in zandgrond.
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5
Samenvatting en conclusie
Op een locatie gelegen aan Schotbroekweg 2 te Denekamp met een oppervlakte van ongeveer
20.000 m2, kadastraal bekend gemeente: Denekamp, Sectie: P, nummer(s): 1903 is op 16
december 2014 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd.
Vml Dieseltank
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:
(a)
in de grond geen van de onderzochte componenten is aangetoond in een
concentratie boven de achtergrondwaarde en/of detectiegrens en
(b) het grondwater licht verontreinigd is met Barium [Ba], Nikkel [Ni] en Zink [Zn].
De hypothese "De deellocatie is verdacht verontreinigd te zijn met minerale olie en PAK" dient
verworpen te worden.
Er zijn geen olie-gerelateerde elementen verhoogd aangetroffen in zowel de grond als het
grondwater.
Gezien de vastgestelde bodemkwaliteit zijn er geen risico's voor de volksgezondheid en/of het
milieu en is de eindsituatie voor deze deellocatie in voldoende mate vastgesteld.
Overig terrein
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat:
(a)
in de grond geen van de onderzochte componenten is aangetoond in een
concentratie boven de achtergrondwaarde en/of detectiegrens;
(b) het grondwater licht verontreinigd is met Barium [Ba] en Nikkel [Ni];
(c)
het grondwater matig verontreinigd is met Cadmium [Cd] en
(d) het grondwater sterk verontreinigd is met Koper [Cu] en Zink [Zn].
De hypothese "De rest van de locatie is grootschalig onverdacht" dient verworpen te worden.
In de grond zijn geen verhogingen aangetroffen. In het grondwater zijn in het eerste
watermonster verhogingen zware metalen ten opzichte van de tussen- en interventiewaarde
aangetroffen. Naar aanleiding van deze verhogingen is er een nieuw monster genomen van de
bestaande peilbuis. Uit de analyse van het her-monster blijkt dat er geen noemenswaardige
verhoging in het grondwater aanwezig is. Concentraties zware metalen kunnen sterk
fluctueren in het grondwater op zandgrond.
Gezien de vastgestelde bodemkwaliteit zijn er geen risico's voor de volksgezondheid en/of het
milieu. Gegeven de in onderhavig rapport beschreven onderzoeksresultaten, wordt de
onderzoekslocatie vanuit milieuhygiënisch oogpunt geschikt geacht voor het beoogde gebruik.
Algemeen
Hoewel het verrichte veld- en laboratoriumonderzoek volgens de geldende normen zijn uitgevoerd, dienen de
onderzoeksresultaten met enige voorzichtigheid te worden gehanteerd.
Door de bodem steekproefsgewijs te onderzoeken is ernaar gestreefd om een representatief beeld te krijgen van
de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en het grondwater. Het is echter nooit uit te sluiten dat er lokaal
afwijkingen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het grondwater voorkomen.
Het uitgevoerde onderzoek is verkennend en betreft een momentopname.
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BIJLAGE I
Situering van de locatie
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Omgevingskaart

Klantreferentie: 2014-128

0m

125 m

625 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object DENEKAMP P 1903
Schotbroekweg 2, 7591 ND DENEKAMP
CC-BY Kadaster.

Schaal 1: 12500
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BIJLAGE II
Situering van de locatie
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Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 2014-128
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Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 1 december 2014
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

20 m

100 m

Schaal 1:2000
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

DENEKAMP
P
1903

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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BIJLAGE III
Overzichtstekening boorpunten
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BIJLAGE IV
Boorstaten
Betekenis van afkortingen

G/g

: grind/grindig

O/o

: Olie

Z/z

: zand/zandig

P/p

: Puin

L/s

: leem/siltig

T/t

: Stoeptegels

K/k

: klei/kleiig

V/h

: veen/humeus

m

: mineraal arm

Blinde buis

:

Filter

:

Grondwaterst.

:

Aanvullingen

Overig

Bentoniet
Filterzand

Ongeroerd
monster

:

Geroerd
monster

:

Mate van verontreiniging

: lichte geur
: matige geur
: sterke geur
: uiterste geur

: licht kooldeeltjes
: matig kooldeeltjes
: sterk kooldeeltjes
: uiterst kooldeeltjes

: lichte olie-water reactie
: matige olie-water reactie
: sterke olie-water reactie
: uiterste olie-water reactie

: licht puin
: matig puin
: sterk puin
: uiterst puin
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: licht plantenresten
: matig plantenresten
: sterk plantenresten
: uiterst plantenresten
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboort, Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Vml Dieseltank
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B2

Boornummer: B1
8-50; ZMF; Zwartbruin
1-1

0-50; ZMF; Zwartbruin
2-1

50-100; ZMF; Donkerbruin
1-2
1

50-100; ZMF; Geelgrijs
2-2

100-150; ZMF; Geelbruin
1-3

100-150; ZMF; Geelgrijs
2-3

150-200; ZMF; Grijs
1-4
2

150-200; ZMF; Geelgrijs
2-4

200-300; ZMF; Geelgrijs

3

4

5
Grondwaterbemonstering
Datum:
pH:
EGV: µS/cm
Temperatuur: °C
Troebelheidmeting:
Zuurstofmeting:
Grondwaterstand: 150 cm-mv

Grondwaterbemonstering
Datum:
pH:
EGV: µS/cm
Temperatuur: °C
Troebelheidmeting:
Zuurstofmeting:
Grondwaterstand: 150 cm-mv

Monsternemingsfilter
Diepte: 300 cm-mv
Perforatie: 200-300 cm-mv

Monsternemingsfilter
Diepte: 300 cm-mv
Perforatie: 200-300 cm-mv
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B4

Boornummer: B3
0-50; ZMF; Zwartbruin
3-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
4-1

50-100; ZMF; Geelgrijs
3-2
1

50-100; ZMF; Donkergrijsbruin
4-2

100-150; ZMF; Geelgrijs
3-3

100-150; ZMF; Geelbruin
4-3

150-200; ZMF; Geelgrijs
3-4

150-200; ZMF; Grijs
4-4

2

3

4

5
Grondwaterbemonstering
Datum:
pH:
EGV: µS/cm
Temperatuur: °C
Troebelheidmeting:
Zuurstofmeting:
Grondwaterstand: 150 cm-mv
Monsternemingsfilter
Diepte: 300 cm-mv
Perforatie: 200-300 cm-mv
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B6

Boornummer: B5
0-50; ZMF; Donkerbruin
5-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
6-1

50-100; ZMF; Donkergrijsbruin
5-2
1

50-100; ZMF; Donkergrijsbruin
6-2

100-150; ZMF; Geelbruin
5-3

100-150; ZMF; Geelbruin
6-3

150-200; ZMF; Grijs
5-4

150-200; ZMF; Grijs
6-4

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B8

Boornummer: B7
0-50; ZMF; Donkerbruin
7-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
8-1

50-100; ZMF; Donkergrijsbruin
7-2
1

100-150; ZMF; Geelbruin
7-3
150-200; ZMF; Grijs
7-4

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B10

Boornummer: B9
0-50; ZMF; Donkerbruin
9-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
10-1

1

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B12

Boornummer: B11
0-50; ZMF; Donkerbruin
11-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
12-1

1

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B14

Boornummer: B13
0-50; ZMF; Donkerbruin
13-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
14-1

1

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B16

Boornummer: B15
0-50; ZMF; Donkerbruin
15-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
16-1

1

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B18

Boornummer: B17
0-50; ZMF; Donkerbruin
17-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
18-1

1

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B20

Boornummer: B19
0-50; ZMF; Donkerbruin
19-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
20-1

1

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B22

Boornummer: B21
0-50; ZMF; Donkerbruin
21-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
22-1

1

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Overig terrein
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Overig terrein
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B24

Boornummer: B23
0-50; ZMF; Donkerbruin
23-1

0-50; ZMF; Donkerbruin
24-1

1

2

3

4

5
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Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld)
Projectcode: 2014-128
Projectnaam: FC-Kuipers
Beschrijver: R. Woertman
Boorfirma:
Boormethode: Edelmanboor
Globale grondwaterstand:
Locatie: Vml Dieseltank
Boordatum: 16-12-2014
Maaiveld:

Vml Dieseltank
16-12-2014

in m
0

Boornummer: B26

Boornummer: B25
8-50; ZMF; Zwartbruin
25-1

8-50; ZMF; Zwartbruin
26-1

1

2

3

4

5
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BIJLAGE V
Analysecertificaten en overschrijdingstabellen

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

Terra Agribusiness
T.a.v. Niek Hesselink
Postbus 105
7630 AC OOTMARSUM

Analysecertificaat
Datum: 22-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014147892/1
2014-128
FC-Kuipers
2014-128
16-12-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2014-128
FC-Kuipers
2014-128

Monsternemer
Monstermatrix

R. Woertman
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

1

2

3

4

5

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

88.2

87.3

89.6

86.4

88.8

Eenheid

Analyse

2014147892/1
16-12-2014
22-12-2014/17:22
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.9

0.8

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

97.0

99.2

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

<2.0

<2.0

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

<20

<20

<20

<20

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

8.0

5.4

<5.0

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

<4.0

<4.0

<4.0

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

<10

<10

<10

<10

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

<20

21

<20

<20

<20

Minerale olie

S

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

7.1

<3.0

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

<11

<11

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

<5.0

6.2

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

<35

<35

<35

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

BM1

16-Dec-2014

8401843

2

BM2

16-Dec-2014

8401844

3

BM3

16-Dec-2014

8401845

4

OM1

16-Dec-2014

8401846

5

OM2

16-Dec-2014

8401847

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2014-128
FC-Kuipers
2014-128

Monsternemer
Monstermatrix

R. Woertman
Grond; Grond (AS3000)

2014147892/1
16-12-2014
22-12-2014/17:22
A,B,C
2/2

1

2

3

4

5

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Analyse

Eenheid

S

PCB 138

S
S
S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

1)

0.0049

1)

0.0049

1)

0.0049

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.35

<0.050
1)

0.35

<0.050
1)

0.35

<0.050
1)

0.35

<0.050
1)

0.35

1)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

BM1

16-Dec-2014

8401843

2

BM2

16-Dec-2014

8401844

3

BM3

16-Dec-2014

8401845

4

OM1

16-Dec-2014

8401846

5

OM2

16-Dec-2014

8401847

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
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Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014147892/1
Pagina 1/2
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8401843

B1

1-1

8

50

0532138042

8401843

B25

25-1

8

50

0531751534

8401843

B26

26-1

8

50

0531751536

8401844

B4

4-1

0

50

0532138050

8401844

B5

5-1

0

50

0532157828

8401844

B10

10-1

0

50

0532157818

8401844

B11

11-1

0

50

0532157823

8401844

B12

12-1

0

50

0532157819

8401844

B13

13-1

0

50

0532157820

8401844

B14

14-1

0

50

0532157821

8401844

B15

15-1

0

50

0532157830

8401844

B16

16-1

0

50

0532157901

8401844

B17

17-1

0

50

0532157894

8401844

B18

18-1

0

50

0532157903

8401844

B24

24-1

0

50

0532157899

8401845

B2

2-1

0

50

0532138036

8401845

B3

3-1

0

50

0532138048

8401845

B6

6-1

0

50

0532157898

8401845

B7

7-1

0

50

0532157895

8401845

B8

8-1

0

50

0532157817

8401845

B9

9-1

0

50

0532157827

8401845

B19

19-1

0

50

0532157902

8401845

B20

20-1

0

50

0532157892

8401845

B21

21-1

0

50

0532157825

8401845

B22

22-1

0

50

0532157824

8401845

B23

23-1

0

50

0532157934

8401846

B1

1-2

50

100

0532138037

8401846

B1

1-3

100

150

0532138041

8401846

B1

1-4

150

200

0532138040

8401846

B4

4-2

50

100

0532138046

8401846

B4

4-3

100

150

0532138047

8401846

B4

4-4

150

200

0532157831

8401846

B5

5-2

50

100

0532157822

8401846

B5

5-3

100

150

0532157826

8401846

B5

5-4

150

200

0532157829

8401847

B2

2-2

50

100

0532138038

8401847

B2

2-3

100

150

0532138043

8401847

B2

2-4

150

200

0532138039

Monsteromschrijving

BM1

BM2

BM3

OM1

OM2
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014147892/1
Pagina 2/2
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8401847

B3

3-2

50

100

0532138045

8401847

B3

3-3

100

150

0532138044

8401847

B3

3-4

150

200

0532138049

8401847

B6

6-2

50

100

0532157896

8401847

B6

6-3

100

150

0532157900

8401847

B6

6-4

150

200

0532157905

8401847

B7

7-2

50

100

0532157906

8401847

B7

7-3

100

150

0532157897

8401847

B7

7-4

150

200

0532157893

Monsteromschrijving

OM2
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014147892/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014147892/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

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

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Toetsing: BoToVa T12 Wbb (actueel) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC-Kuipers
2014-128
16-12-2014
R.
Woertman
2014147892
16-12-2014
22-12-2014

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190
0,2 0,6
3
15
5
40
0,05 0,15
1,5 1,5
4
35
10
50
20 140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

2,9
2
Uitgevoerd
% (m/m)

Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds

2014-128FC-Kuiper

1

88,2

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
<10
<20

54,25
0,2314
7,383
7,023
0,0499
1,050
8,167
10,84
32,48

-

7,1
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

84,48

-

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0169

-

<0,050
<0,050
<0,050

0,0350
0,0350
0,0350

35

190 2600 5000

0,007 0,02

0,51

1

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

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

Legenda
Nr.
1

Monster
BM1

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Analytico-nr
8401843

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
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Toetsing: BoToVa T12 Wbb (actueel) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC-Kuipers
2014-128
16-12-2014
R.
Woertman
2014147892
16-12-2014
22-12-2014

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds

2014-128FC-Kuiper

2

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190
0,2 0,6
3
15
5
40
0,05 0,15
1,5 1,5
4
35
10
50
20 140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

2,9
2
Uitgevoerd
87,3
2,9
97
<2,0

2,900
1,400

<20
<0,20
<3,0
8
<0,050
<1,5
<4,0
<10
21

54,25
0,2314
7,383
16,05
0,0499
1,050
8,167
10,84
48,72

-

<3,0
<5,0
<5,0
<11
6,2
<6,0
<35

84,48

-

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0169

-

<0,050
<0,050
<0,050

0,0350
0,0350
0,0350

35

190 2600 5000

0,007 0,02

0,51

1

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

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

Legenda
Nr.
2

Monster
BM2

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Analytico-nr
8401844

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Toetsing: BoToVa T12 Wbb (actueel) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC-Kuipers
2014-128
16-12-2014
R.
Woertman
2014147892
16-12-2014
22-12-2014

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190
0,2 0,6
3
15
5
40
0,05 0,15
1,5 1,5
4
35
10
50
20 140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

2,9
2
Uitgevoerd
% (m/m)

Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds

2014-128FC-Kuiper

3

89,6

<20
<0,20
<3,0
5,4
<0,050
<1,5
<4,0
<10
<20

54,25
0,2314
7,383
10,84
0,0499
1,050
8,167
10,84
32,48

-

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

84,48

-

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0024
0,0169

-

<0,050
<0,050
<0,050

0,0350
0,0350
0,0350

35

190 2600 5000

0,007 0,02

0,51

1

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

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

Legenda
Nr.
3

Monster
BM3

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Analytico-nr
8401845

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Toetsing: BoToVa T12 Wbb (actueel) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC-Kuipers
2014-128
16-12-2014
R.
Woertman
2014147892
16-12-2014
22-12-2014

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
% (m/m)
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds

2014-128FC-Kuiper

4

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190
0,2 0,6
3
15
5
40
0,05 0,15
1,5 1,5
4
35
10
50
20 140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

0,8
2
Uitgevoerd
86,4
0,8
99,2
<2,0

0,8000
1,400

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
<10
<20

54,25
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
8,167
11,02
33,22

-

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

122,5

-

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

<0,050
<0,050
<0,050

0,0350
0,0350
0,0350

35

190 2600 5000

0,007 0,02

0,51

1

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

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

Legenda
Nr.
4

Monster
OM1

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Analytico-nr
8401846

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Toetsing: BoToVa T12 Wbb (actueel) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC-Kuipers
2014-128
16-12-2014
R.
Woertman
2014147892
16-12-2014
22-12-2014

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190
0,2 0,6
3
15
5
40
0,05 0,15
1,5 1,5
4
35
10
50
20 140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

0,8
2
Uitgevoerd
% (m/m)

Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds

2014-128FC-Kuiper

5

88,8

<20
<0,20
<3,0
<5,0
<0,050
<1,5
<4,0
<10
<20

54,25
0,2410
7,383
7,241
0,0502
1,050
8,167
11,02
33,22

-

<3,0
<5,0
<5,0
<11
<5,0
<6,0
<35

122,5

-

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
0,0049

0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0035
0,0245

-

<0,050
<0,050
<0,050

0,0350
0,0350
0,0350

35

190 2600 5000

0,007 0,02

0,51

1

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

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

Legenda
Nr.
5

Monster
OM2

Verklaring van de gebruikte tekens:
niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,0350
0,3500

-

0,35

1,5

20,8

40

Analytico-nr
8401847

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

Terra Agribusiness
T.a.v. Niek Hesselink
Postbus 105
7630 AC OOTMARSUM

Analysecertificaat
Datum: 31-12-2014

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2014150562/1
2014-128
FC Kuiper
2014-128
23-12-2014

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2014-128
FC Kuiper
2014-128

Monsternemer
Monstermatrix

R. Woertman
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

1

2

3

2014150562/1
23-12-2014
31-12-2014/16:31
A,B,C
1/2

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

280

240

280

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

<0.20

5.2

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

2.5

2.7

S

Koper (Cu)

µg/L

5.2

4.2

1400

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

<0.050

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

<2.0

2.9

S

Nikkel (Ni)

µg/L

18

17

28

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

<2.0

12

S

Zink (Zn)

µg/L

71

94

1100

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

<0.10

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

<0.20

S

1)

0.21

<0.20
1)

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

<0.90

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

<0.020

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

<0.10

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

<0.10

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

<0.10

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

PB1 WM1

23-Dec-2014

8410718

2

PB2 WM1

23-Dec-2014

8410719

3

PB3 WM1

23-Dec-2014

8410720

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

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

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

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

2014-128
FC Kuiper
2014-128

Monsternemer
Monstermatrix

R. Woertman
Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

1

2

3

<0.10

<0.10

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

<1.6

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

<0.10

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

<0.10
1)

0.14

2014150562/1
23-12-2014
31-12-2014/16:31
A,B,C
2/2

<0.10
1)

S

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

µg/L

0.14

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

<0.20

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

0.42

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<4.0

<4.0

<4.0

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<7.0

<7.0

9.2

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<8.0

<8.0

14

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

<15

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<8.0

<8.0

<8.0

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<8.0

<8.0

<8.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

<50

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

PB1 WM1

23-Dec-2014

8410718

2

PB2 WM1

23-Dec-2014

8410719

3

PB3 WM1

23-Dec-2014

8410720

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

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

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

Monster nr.

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014150562/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8410718

B1-Peilbuis 1 B1-Peilbuis 1

200

300

0691522323

8410718

B1-Peilbuis 1 B1-Peilbuis 1-1

200

300

0800317215

8410719

B2-Peilbuis 1 B2-Peilbuis 1

200

300

0691522333

8410719

B2-Peilbuis 1 B2-Peilbuis 1-1

200

300

0800317252

8410719

Monsteromschrijving

PB1 WM1

PB2 WM1

0691522333

8410720

B3-Peilbuis 1 B3-Peilbuis 1

200

300

0691522336

8410720

B3-Peilbuis 1 B3-Peilbuis 1-1

200

300

0800317142

8410720

PB3 WM1

0691522336
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Pagina 1/1
Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014150562/1
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Cobalt (Co)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5
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Toetsing: BoToVa T13 Wbb (actueel) grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC Kuiper
2014-128
23-12-2014
R. Woertman
2014150562
23-12-2014
31-12-2014

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
µg/L
Cadmium (Cd)
µg/L
Kobalt (Co)
µg/L
Koper (Cu)
µg/L
Kwik (Hg)
µg/L
Molybdeen (Mo)
µg/L
Nikkel (Ni)
µg/L
Lood (Pb)
µg/L
Zink (Zn)
µg/L
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
µg/L
Tolueen
µg/L
Ethylbenzeen
µg/L
o-Xyleen
µg/L
m,p-Xyleen
µg/L
Xylenen (som) factor 0,7
µg/L
BTEX (som)
µg/L
Naftaleen
µg/L
Styreen
µg/L
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
µg/L
Trichloormethaan
µg/L
Tetrachloormethaan
µg/L
Trichlooretheen
µg/L
Tetrachlooretheen
µg/L
1,1-Dichloorethaan
µg/L
1,2-Dichloorethaan
µg/L
1,1,1-Trichloorethaan
µg/L
1,1,2-Trichloorethaan
µg/L
cis 1,2-Dichlooretheen
µg/L
trans 1,2-Dichlooretheen
µg/L
CKW (som)
µg/L
Tribroommethaan
µg/L
Vinylchloride
µg/L
1,1-Dichlooretheen
µg/L
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
µg/L
1,1-Dichloorpropaan
µg/L
1,2-Dichloorpropaan
µg/L
1,3-Dichloorpropaan
µg/L
Dichloorpropanen som factor 0.7
µg/L
Minerale olie

2014-128FC-Kuiper

1

GSSD Oordeel

RG

S

T

I

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

280
<0,20
<2,0
5,2
<0,050
<2,0
18
<2,0
71

280
0,14
1,4
5,2
0,035
1,4
18
1,4
71

*
*
*

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21
0,63
0,014
0,14

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
30
504 1000
77 150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
1,12
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

-

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

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500 1000
203 400
5
10
262 500
20
40
454 900
204 400
150 300
65 130

-

0,2
0,1
0,1

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<4,0
<7,0
<8,0
<15
<8,0
<8,0
<50

Legenda
Nr.

Monster

Analytico-nr

1

PB1 WM1

8410718

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

35

-

50

50

325

600

Eindoordeel
Overschrijding
Streefwaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Toetsing: BoToVa T13 Wbb (actueel) grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC Kuiper
2014-128
23-12-2014
R. Woertman
2014150562
23-12-2014
31-12-2014

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
µg/L
Cadmium (Cd)
µg/L
Kobalt (Co)
µg/L
Koper (Cu)
µg/L
Kwik (Hg)
µg/L
Molybdeen (Mo)
µg/L
Nikkel (Ni)
µg/L
Lood (Pb)
µg/L
Zink (Zn)
µg/L
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
µg/L
Tolueen
µg/L
Ethylbenzeen
µg/L
o-Xyleen
µg/L
m,p-Xyleen
µg/L
Xylenen (som) factor 0,7
µg/L
BTEX (som)
µg/L
Naftaleen
µg/L
Styreen
µg/L
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
µg/L
Trichloormethaan
µg/L
Tetrachloormethaan
µg/L
Trichlooretheen
µg/L
Tetrachlooretheen
µg/L
1,1-Dichloorethaan
µg/L
1,2-Dichloorethaan
µg/L
1,1,1-Trichloorethaan
µg/L
1,1,2-Trichloorethaan
µg/L
cis 1,2-Dichlooretheen
µg/L
trans 1,2-Dichlooretheen
µg/L
CKW (som)
µg/L
Tribroommethaan
µg/L
Vinylchloride
µg/L
1,1-Dichlooretheen
µg/L
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
µg/L
1,1-Dichloorpropaan
µg/L
1,2-Dichloorpropaan
µg/L
1,3-Dichloorpropaan
µg/L
Dichloorpropanen som factor 0.7
µg/L
Minerale olie

2014-128FC-Kuiper

2

GSSD Oordeel

RG

S

T

I

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

240
<0,20
2,5
4,2
<0,050
<2,0
17
<2,0
94

240
0,14
2,5
4,2
0,035
1,4
17
1,4
94

*
*
*

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21
0,63
0,014
0,14

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
30
504 1000
77 150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
1,12
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

-

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

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500 1000
203 400
5
10
262 500
20
40
454 900
204 400
150 300
65 130

-

0,2
0,1
0,1

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<4,0
<7,0
<8,0
<15
<8,0
<8,0
<50

Legenda
Nr.

Monster

Analytico-nr

2

PB2 WM1

8410719

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

35

-

50

50

325

600

Eindoordeel
Overschrijding
Streefwaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Toetsing: BoToVa T13 Wbb (actueel) grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC Kuiper
2014-128
23-12-2014
R. Woertman
2014150562
23-12-2014
31-12-2014

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
µg/L
Cadmium (Cd)
µg/L
Kobalt (Co)
µg/L
Koper (Cu)
µg/L
Kwik (Hg)
µg/L
Molybdeen (Mo)
µg/L
Nikkel (Ni)
µg/L
Lood (Pb)
µg/L
Zink (Zn)
µg/L
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
µg/L
Tolueen
µg/L
Ethylbenzeen
µg/L
o-Xyleen
µg/L
m,p-Xyleen
µg/L
Xylenen (som) factor 0,7
µg/L
BTEX (som)
µg/L
Naftaleen
µg/L
Styreen
µg/L
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
µg/L
Trichloormethaan
µg/L
Tetrachloormethaan
µg/L
Trichlooretheen
µg/L
Tetrachlooretheen
µg/L
1,1-Dichloorethaan
µg/L
1,2-Dichloorethaan
µg/L
1,1,1-Trichloorethaan
µg/L
1,1,2-Trichloorethaan
µg/L
cis 1,2-Dichlooretheen
µg/L
trans 1,2-Dichlooretheen
µg/L
CKW (som)
µg/L
Tribroommethaan
µg/L
Vinylchloride
µg/L
1,1-Dichlooretheen
µg/L
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
µg/L
1,1-Dichloorpropaan
µg/L
1,2-Dichloorpropaan
µg/L
1,3-Dichloorpropaan
µg/L
Dichloorpropanen som factor 0.7
µg/L
Minerale olie

2014-128FC-Kuiper

3

GSSD Oordeel

RG

S

T

I

280
5,2
2,7
1400
<0,050
2,9
28
12
1100

280
5,2
2,7
1400
0,035
2,9
28
12
1100

*
**
***
*
***

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21
0,63
0,014
0,14

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<1,6
<0,20
<0,10
<0,10
0,14
<0,20
<0,20
<0,20
0,42

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07
1,12
0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

-

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

0,01
6
0,01
24
0,01
7
7
0,01
0,01

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,1

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

23-1-2015

T 0541-295599
F 0541-294549
E info@terra-agribusiness.nl
www.terra-agribusiness.nl

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<4,0
9,2
14
<15
<8,0
<8,0
<50

Legenda
Nr.

Monster

Analytico-nr

3

PB3 WM1

8410720

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

35

-

50

50

325

600

Eindoordeel
Overschrijding
Interventiewaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015

Terra Agribusiness
T.a.v. Remco Woertman
Postbus 105
7630 AC OOTMARSUM

Analysecertificaat
Datum: 13-01-2015

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.
Certificaatnummer/Versie
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monster(s) ontvangen

2015001820/1
2014-128
FC Kuiper
09-01-2015

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix
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S

Zink (Zn)

µg/L
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Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
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Toetsing: BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

2014-128
FC Kuiper

Analyse

Eenheid

Metalen
Cadmium (Cd)
Koper (Cu)
Zink (Zn)

µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.

Monster

Analytico-nr

1

WM2 PB3

8419088

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde
groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

09-01-2015
R. Woertman
2015001820
09-01-2015
13-01-2015
1

<0,20
5,3
64

GSSD Oordeel

0,14
5,3
64

-

RG

S

T

I

0,2
2
10

0,4
15
65

3,2
45
433

6
75
800

Eindoordeel
Voldoet aan
Streefwaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

2014-128FC-Kuiper

23-1-2015
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Initiatiefnemer:
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0541-351851
Erik@kuiper.nu

Adviseur/contact:
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7491 GA Delden
Henk.radstaak@forfarmers.eu

Datum:

juni 2014
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Projectleider
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tel. 0537-288885
henk.radstaak@forfarmers.eu

Disclaimer: FarmConsult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van resultaten
van dit rapport of de toepassing van adviezen.

1

Inhoudsopgave

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

INLEIDING ........................................................................................................... 2
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT ......................................................................... 3
RUBRIEK HET VOORNEMEN .................................................................................. 4
RUBRIEK MILIEUZORG ......................................................................................... 8
RUBRIEK BBT/ BESLUIT HUISVESTING.................................................................. 9
RUBRIEK GEUR .................................................................................................. 11
RUBRIEK FIJN STOF ........................................................................................... 13
RUBRIEK GELUID ............................................................................................... 14
RUBRIEK NATUUR .............................................................................................. 17
RUBRIEK GEGEVENS AANWEZIGE STOFFEN ........................................................ 18
RUBRIEK BODEM ............................................................................................... 19
RUBRIEK AFVAL ................................................................................................. 22
RUBRIEK ENERGIE ............................................................................................. 23
RUBRIEK WATER................................................................................................ 24

1

Inleiding
Het bedrijf van Kuiper omvat een varkenshouderij met rundvee en een ijssalon. De ondernemers
willen de varkenstak beëindigen en zich verder toeleggen op toerisme en de ijssalon. Er zal (op
termijn) worden geïnvesteerd in een kinderboerderij, speelzaal, een zichtstal. In deze melding zijn de
zaken benoemd, deze zullen worden gerealiseerd wanneer het bestemmingplan dit toelaat.
Bouwtechnisch wordt er zo gebouwd dat wordt voldaan aan de eisen zoals die gelden voor de
eindfunctie.
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Middels deze melding wordt de wettelijke grondslag gelegd voor de vergroting van de veestapel en de
bouw van de nieuwe stal.
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Melding Activiteitenbesluit

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

Bedrijven type B moeten volgens het Activiteitenbesluit voor bepaalde activiteiten een melding
Activiteitenbesluit doen.
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Rubriek het voornemen

Bedrijfsontwikkelingsplan

Het voornemen heeft betrekking op een inrichting type B en valt daarmee volledig onder het
Activiteitenbesluit.

Vigerende situatie:
Ammoniak emissie : 2035,1 kg
Maximale emissie : 1299,25 kg
Geuremissie : 13242,3 ou E/sec
PM10 emissie : 115877 gr per jaar

#####
#####
#####
#####

Vergund 2004 (vergunning 2001

A1.100.1
D1.2.100
D1.3.100
D1.3.10
D1.1.100.2

D1.1.13

D3.100.2

D3.100.2

D2.100
K1

Diersoort

Stal
nr.

m ax
ou
em issie em issie em issie m axim ale E/dier Geur
Aantal factor
kg NH3 w aarde em issie /sec em issie

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
overige huisvestingssystemen bew eiden
kraamzeugen (incl. biggen tot spenen)
overige
guste
enhuisvestingssystemen
dragende zeugen overige

25

9,5

237,5

9,5

237,5

0

63

8,3

522,9

2,9

182,7

25

4,2

105,0

2,6

65,0

huisvestingssystemen,
groepshuisvesting
guste
en dragende zeugen
rondloopstal
met zeugenvoerstation
enbiggen)
strobedoverige
(BWL
biggenopfok
(gespeende

162

2,6

421,2

2,6

180

0,75

135,0

645

0,2

104

huisvestingssystemen hokoppervlak groter
dan 0,35 m2
biggenopfok (gespeende biggen) volledig
rooster met w ater- en mestkanalen,
eventueel voorzien van schuine
putw and(en), emitterend mestoppervlak
kleiner dan 0,10 m2 per big (BWL
2010.05.V1)
vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot
7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot
eerste dekking overige
huisvestingssystemen hokoppervlak groter
dan 0,8 m2
vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot
7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot
eerste dekking overige
huisvestingssystemen hokoppervlak groter
dan 0,8 m2
dekberen, 7 maanden en ouder overige
huisvestingssystemen
volw assen paarden (3 jaar en ouder)

PM10
em issie

0,0

2.950,0

27,9

1757,7

10.080,0

18,7

467,5

4.375,0

421,2

18,7

3029,4

28.350,0

0,23

41,4

7,8

1404,0

13.320,0

129,0

0,23

148,4

5,4

3483,0

36.120,0

3,5

364,0

1,4

145,6

23

2392,0

15.912,0

30

3,5

105,0

1,4

42,0

23

690,0

4.590,0

1

5,5

5,5

5,5

5,5

18,7

18,7

180,0

2

5

10,0

5

10,0

0

0,0

-
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RAV
code

4

Aangevraagde situatie:
Ammoniak emissie : 1832,65 kg
Maximale emissie : 1794,35 kg
Geuremissie : 501,8 ou E/sec
PM10 emissie : 26485 gr per jaar

#####
#####
#####
#####

Aangevraagd
RAV
code
A1.100.1

Diersoort

Stal
nr.

m ax
ou
em issie em issie em issie m axim ale E/dier Geur
Aantal factor
kg NH3 w aarde em issie /sec em issie

PM10
em issie

A3

melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar
overige
melkenhuisvestingssystemen
kalfkoeien ouder dan 2bew
jaareiden
overigeelijk
huisvestingssystemen
vrouw
jongvee tot 2 jaar bew eiden

A2

zoogkoeien ouder dan 2 jaar

A3

vrouw elijk jongvee tot 2 jaar

D

40

3,9

156,0

3,9

156,0

0

0,0

1.520,0

A7

fokstieren en overig rundvee ouder dan 2
jaar

D

14

9,5

133,0

9,5

133,0

0

0,0

2.380,0

A1.100.1

M

92

9,5

874,0

9,5

874,0

0

0,0

10.856,0

K

32

9,5

304,0

9,5

304,0

0

0,0

3.776,0

TQ

11

3,9

42,9

3,9

42,9

0

0,0

418,0

D

40

5,3

212,0

5,3

212,0

0

0,0

3.440,0

dierbestand kinderboerderij
-

K1

volw assen paarden (3 jaar en ouder)

H

2

5

10,0

5

10,0

0

0,0

I1.100

voedster inclusief 0,15 ram en
bijbehorende
jongen
tot speenleeftijd
geiten
ouder dan
1 jaar

F

20

1,2

24,0

0,77

15,4

0

0,0

F

5

1,9

9,5

1,9

9,5

18,8

94,0

95,0

biggenopfok (gespeende biggen) overige
huisvestingssystemen
hokoppervlak
kraamzeugen
(incl. biggen
tot spenen)

G

20

0,6

12,0

0,23

4,6

7,8

156,0

1.480,0

G

2

8,3

16,6

2,9

5,8

27,9

55,8

320,0

G

6

4,2

25,2

2,6

15,6

18,7

112,2

1.050,0

E2.100

overige
guste
enhuisvestingssystemen
dragende zeugen overige
huisvestingssystemen,
groepshuisvesting
legkippen
en (groot-)ouderdieren
van

F

10

0,315

3,2

0,125

1,3

0,34

3,4

840,0

K4

legrassen
overige
huisvestingssystemen
pony's
in opfok
(jonger
dan 3 jaar)

Q

1

1,3

1,3

1,3

1,3

0

0,0

J1

parelhoenders voor de vleesproductie

F

10

0,05

0,5

0,05

0,5

0,24

2,4

D1.1.100.1
D1.2.100
D1.3.100

-

310,0

L2

opfokstruisvogels (tot 4 maanden)

F

5

0,3

1,5

0,3

1,5

0

0,0

-

B1

schapen ouder dan 1 jaar, inclusief
lammeren tot 45 kg

P

10

0,7

7,0

0,7

7,0

7,8

78,0

-

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

C1

5

Bedrijfstijden
Normale werktijden:
Werkdagen:
Werktijden:

Laad- en lostijden:

Maandag t/m vrijdag
7.00 – 19.00 uur

Zaterdag
7.00 – 19.00 uur

Zondag
7.00 – 19.00 uur

19.00 – 23.00 uur
23.00 – 7.00 uur

19.00 – 23.00 uur
23.00 – 7.00 uur

19.00 – 23.00 uur
23.00 – 7.00 uur

7.00 – 23.00 uur

7.00 – 19.00 uur

7.00 – 19.00 uur

Zijn er afwijkende werktijden?
nee
ja, vul hieronder in:

Afwijkende werktijden:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag
23.00 – 7.00 uur
……………………….
…………………….
23.00 – 7.00 uur
……………………….
…………………….
12
Per
maand
jaar
laden – lossen dieren en mest
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Werkdagen:
Werktijden:
Laad- en lostijden:
Frequentie:
Reden afwijking:

6

Milieutekening
De milieutekening is als separate bijlage bijgevoegd en gekenmerkt als horende bij de aanvraag.
Op deze tekening is tevens een kadastrale situatieschets opgenomen.

Planologische aspecten (bestemmingsplan)
Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder C van de Wabo onderdeel omgevingsvergunning kan de aanvraag
geweigerd worden als de aangevraagde activiteit in strijd is met het bestemmingsplan.
De
inrichting
is
gelegen
in
de
gemeente
Dinkelland
binnen
het
geldende
bestemmingsplan buitengebied. Op de betreffende percelen rust een agrarische bestemming.

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

Gebleken is dat het voornemen / de aanvraag voor wat betreft de agrarische activiteit past binnen de
voorschriften in dit bestemmingsplan en ook verder niet in strijd is met de regels bij of krachtens de
Wro.
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Rubriek milieuzorg
Gebruik van (grond)stoffen
Binnen de inrichting wordt het gebruik van grondstoffen (o.a. water, energie en voeders)
geregistreerd. De hoeveelheden veevoer en op het land gebrachte mest en meststoffen mogen de
gebruiksruimte op grond van de meststoffenwet niet overschrijden. Op grond van de artikelen 32 en
33 van het uitvoeringsbesluit meststoffenwet is een veehouderij verplicht veevoeders en mest te
registreren. Dit systeem is erop gericht de emissies van de mineralen fosfaat en stikstof, in de vorm
van meststoffen, in het milieu terug te dringen. Hiertoe worden jaarlijks gegevens over de aan- en
afgevoerde hoeveelheden fosfaat en stikstof aan Dienst Regelingen verstrekt.

Monitoring en Registraties
Emissiearme stalsystemen
In artikel 3.125 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de artikelen 3.99-3.101 van de
bijbehorende Activiteitenregeling staan voorschriften opgenomen omtrent monitoring en registratie
van de emissiearme stalsystemen. Daarnaast staan in de leaflet (stalbeschrijving) van het toegepaste
stalsysteem aanvullende voorschriften/vereisten om een goede werking van het emissiearme
stalsysteem te waarborgen.

Overig
Aspecten

Frequentie

Wijze van registreren

Bewaarplaats

Aantal dieren
Aanvoer diervoeders

Per vracht
Per vracht

Boekhouding/diertellingen
Via voermanagement op pc

Waterverbruik
Energieverbruik
Afvoer dieren
Aanvoer dieselolie

Maandelijks
Maandelijks
Per vracht
Per vracht

Aantallen
Hoeveelheid en soort
grondstof
m3
kWh en m3
aantallen
Hoeveelheid

Aanvoer dieren

Per vracht

Aantallen

Afvoer kadavers

Per vracht

Hoeveelheid/ vervoerder

Afvoer overige afvalstoffen

Per vracht

Hoeveelheid/ vervoerder

Afvoer melk

Per vracht

Keuring blusmiddelen

1 x per 2 jaar

Hoeveelheid en
samenstelling
Controle door erkend
bedrijf
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Logboek / jaarnota’s
Logboek / jaarnota’s
Boekhouding/diertellingen
Logboek/afgiftebonnen/
boekhouding
Diertellingen/bonnen/
boekhouding
Logboek/afgiftebonnen/
boekhouding
Logboek/afgiftebonnen/
boekhouding
Logboek/afgiftebonnen/
boekhouding
Logboek/registratie op
blusmiddel zelf
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Rubriek BBT/ Besluit Huisvesting
Van toepassing zijnde BBT-documenten
In Europees verband zijn voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij de best beschikbare
technieken bepaald. Deze aspecten zijn goede landbouwpraktijk, voerstrategie, huisvestingssystemen,
water, energie, opslag van mest, behandeling van mest en uitrijden van mest. In het BREF-document
voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij zijn de emissiearme stalsystemen aangegeven die als
best beschikbare technieken (BBT) kunnen worden aangemerkt. Op 30 juli 2007 is de officiële
Oplegnotitie bij de BREF intensieve veehouderijen gepubliceerd. Deze oplegnotitie stelt vast dat het
BREF-document eveneens gebruikt kan worden bij de bepaling van BBT bij ‘niet-IPPC veehouderijen’.
Gezien de aard van het intensief houden van dieren moet aansluiting worden gezocht bij art 311 van
het Activiteitenbesluit hierin is de uitzondering voor een kinderboerderij in geregeld.
Tabel: BBT-Informatiedocumenten
Aangewezen BBT-informatiedocumenten (Mor, Bijlage 1 tabel 2)
Naam Document
Circulaire energie in de
milieuvergunning
NeR Nederlandse emissierichtlijn
lucht
Nederlandse richtlijn
bodembescherming (NRB)
PGS 30: Vloeibare
aardolieproducten: buitenopslag in
kleine installaties
PGS 7: Opslag vaste anorganische
minerale meststoffen

Jaartal

Vindplaats

oktober 1999

InfoMil.nl

juli 2012

InfoMil.nl

maart 2012

InfoMil.nl

december 2011

Publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl

Oktober 2007

Publicatiereeks
gevaarlijkestoffen.nl
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Bij het verbinden van voorschriften aan een omgevingsvergunning, moet worden uitgegaan van
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT) binnen een inrichting. Voor de bepaling van de
BBT moet rekening gehouden worden met voorzienbare kosten en baten van maatregelen en met het
voorzorg- en preventiebeginsel.
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Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij
In het ‘Besluit huisvesting’ zijn maximale emissiewaarden opgenomen voor een aantal
diercategorieën. Deze waarden zijn gebaseerd op gangbare en de best beschikbare (emissiearme)
stalsystemen voor deze diercategorieën.
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Gezien de aard van het intensief houden van dieren moet aansluiting worden gezocht bij art 311 van
het Activiteitenbesluit hierin is geregeld dat een kinderboerderij niet aan de regelgeving t.a.v. besluit
huisvesting en geur hoeft te voldoen.
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Rubriek geur

Ligging geurgevoelige objecten
Afstand vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt tot:
Bebouwde kom:
400 meter
Burgerwoning in buitengebied: 160 meter (adres + evt.coördinaten)
Agrarische bedrijfswoning:
330 meter (adres + evt.coördinaten)

Voorschriften geur Activiteitenbesluit
In het Activiteitenbesluit staan voorschriften voor geur voor o.a. de volgende agrarische activiteiten:
•
•
•

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen (vaste afstanden)
Opslaan van drijfmest en digestaat (vaste afstanden)
Houden van dieren (eisen gebaseerd op de Wet geurhinder en veehouderij)

In de aangevraagde situatie / voornemen zijn de volgende agrarische activiteiten van toepassing:

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
Aanwezige bedrijfsstoffen:
Type agrarische bedrijfsstof

Afstand opslag tot GGO

Kuilvoer (maïs/gras)
Vaste mest (opslag <600 m3)

180 m
180m

Afstandseisen
(tot GGO)
Min. 25 m
Min. 100 m BK
Min. 50 m buiten BK

Opslaan van drijfmest

Type opslag

Mestbassin

Opslagcapaciteit
m3

Afstand tot
bedrijfswoning
andere veehouderij
330m

Afstand tot
Burgerwoning

Afstandseisen (tot GGO)
opslag > 350 m3

160 m

Bedrijfswoning andere
veehouderij: min. 50 m.
Burgerwoning: min. 100 m
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Binnen de inrichting wordt drijfmest/digestaat opgeslagen in een bovengronds mestbassin /
digestaatopslag. Deze opslagen zijn afgedekt.
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Houden van landbouwhuisdieren
•
•

De veehouderij moet voldoen aan de eisen die gelden voor stalsystemen (leaflets).
Er gelden normen voor maximale geurbelasting en vaste afstanden tot GGO’s. Dit aspect
wordt navolgend uitgewerkt.

Geurnormen en geurverordening
Gemeenten zijn op basis van de Wgv bevoegd om binnen bepaalde bandbreedtes gemotiveerd af te
wijken van de wettelijk voorgeschreven geurnormen. Dit gebiedsgerichte beleid wordt vastgelegd in
een gemeentelijke verordening. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan kan de gemeente een
aanhoudingsbesluit nemen. Vergunningaanvragen worden dan vanaf de datum van het in werking
treden van het aanhoudingsbesluit aangehouden tot de verordening in werking is getreden. Indien na
één jaar na het in werking treden van het aanhoudingsbesluit geen verordening in werking is, dient de
gemeente de vergunningaanvragen af te handelen aan de hand van de vereisten in de Wet
geurhinder en veehouderij.
Onderhavige bevoegde gemeente heeft geen geurverordening vastgesteld. De wettelijke geurnormen,
14 ouE/m3 buiten de bebouwde kom en 3 ouE/m3 binnen de bebouwde kom, vormen het wettelijke
toetsingskader.

Dieren zonder omrekeningsfactoren
Vaste afstanden
De inrichting voldoet aan de vaste afstanden zoals deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit art.
3.116 en 3.117. In de volgende tabel staat een overzicht van de geurgevoelige objecten in de directe
omgeving van het bedrijf.
Er wordt voldaan aan de minimaal vereiste afstand gemeten vanaf de buitenzijde vanaf de
dierenverblijven tot aan omliggende geurgevoelige objecten (GGO’s). Er wordt ook voldaan aan de
minimale afstand gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt tot aan de GGO’s.

Dieren met omrekeningsfactoren
Vaste afstanden

Gezien de aard van het intensief houden van dieren moet aansluiting worden gezocht bij art 311 van
het Activiteitenbesluit hierin is geregeld dat een kinderboerderij niet aan de regelgeving t.a.v. geur
hoeft te voldoen. De geurberekening kan die ten gevolge achterwege blijven.

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

De inrichting voldoet aan de vaste afstanden zoals deze zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit art.
3.116 en 3.117. In navolgende tabel is een overzicht gegeven van de geurgevoelige objecten in de
directe omgeving van het bedrijf. Er wordt voldaan aan de minimaal vereiste afstand gemeten vanaf
de buitenzijde vanaf de dierenverblijven tot omliggende GGO’s. Er wordt ook voldaan aan de minimale
afstand gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt tot aan omliggende GGO’s.
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Rubriek Fijn stof

Niet in betekenende mate
In mei 2010 is de 'Handreiking fijn stof voor veehouderijen' door het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu gepubliceerd. Deze handreiking is opgesteld door InfoMil in samenwerking het Ministerie van
I&M en gaat in op de regelgeving over luchtkwaliteit, waarbij ook wordt ingegaan op de regeling ‘Niet
in betekenende mate’ (ook wel: Regeling NIBM). Door veehouderijen wordt fijn stof in de vorm van
PM10 uitgestoten. In de handreiking wordt beschreven hoe om te gaan met de beoordeling van
emissie van fijn stof vanuit veehouderijen in het geval sprake is van een beperkte toename of een
afname van de emissie. Hieronder is een tekstfragment uit paragraaf 2.2 van de handreiking
overgenomen (cursieve gedeelte met tabel), waar specifiek ingegaan wordt op veehouderijen:

Vuistregel voor veehouderijen: Veehouderijen zijn niet opgenomen in de Regeling NIBM. Toch is het
niet altijd noodzakelijk om met behulp van een berekening vast te stellen of er sprake is van NIBM.
Dit kan ook gedaan worden met een motivering, bijvoorbeeld op basis van ervaring. Er zijn genoeg
projecten die namelijk overduidelijk NIBM zijn en waar een berekening niets toevoegt aan de
conclusie. Als hulpmiddel bij de motivering is een vuistregel opgesteld waarmee aangetoond kan
worden dat een uitbreiding/oprichting NIBM is. Deze staan in de onderstaande tabel, die gebaseerd is
op de 3% NIBM grens, dus van na de inwerkingtreding van het NSL. In de tabel kan bij de
betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen waarmee een veehouderij nog kan
uitbreiden om ‘niet in betekende mate’ bij te dragen. Met behulp van de emissiefactorenlijst op
www.vrom.nl kan uitgerekend worden of de totale toename in emissie onder de NIBM grens blijft.
Indien bij een bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de
oprichting/uitbreiding zeker NIBM. Wanneer de toename in emissie in grammen hoger is dan in de
tabel opgenomen is het project mogelijk IBM. Er zal dan een berekening met ISL3a uitgevoerd
moeten worden om aan te tonen dat geen grenswaarden worden overschreden ofwel de uitbreiding
bij precieze berekening toch NIBM blijkt te zijn. Zie hiervoor paragraaf 3.4.

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

Het voornemen betreft volgens het bedrijfsontwikkelingsplan een forse afname van de emissie van fijn
stof. Moet worden geconcludeerd dat de emissie van fijn stof als 'niet in betekenende mate' ofwel
NIBM kan worden beschouwd.
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Rubriek geluid

Toelichting geen noodzaak akoestisch onderzoek
Inrichtinghouder is niet verplicht om bij de melding een akoestisch onderzoek in te dienen aangezien
binnen een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichitng geen geluidsgevoelige objecten
aanwezig zijn en tussen 19.00 en 7.00 uur niet meer dan 4 transportbewegingen plaatsvinden met
motorvoertuigen zwaarder dan 3.500 kg (incl. laadvermogen).

Toelichting toetsingskader Activiteitenbesluit
Bedrijven waarop de geluidregels uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn, verschillen in omvang
en beïnvloeden de omgeving elk op eigen wijze. Voor een agrarische inrichting geldt een specifiek
toetsingskader (art. 2.17 lid 5 Activiteitenbesluit):
Tabel: Toetsingskader agrarische inrichtingen
Periode (uur)
Dag
6.00 -19.00

Avond
19.00-22.00

Nacht
22.00-6.00

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

45

40

35

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

35

30

25

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70

65

60

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen

55

50

45

Bij het toepassen van de waarden voor agrarische inrichtingen gelden conform het Activiteitenbesluit
een aantal randvoorwaarden waaronder:
• de waarden van het maximale geluidsniveau gelden inclusief de in de inrichting verrichte
werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke
nabijheid van de inrichting;
• in de dagperiode worden de maximale geluidsniveaus van laad- en losactiviteiten buiten
beschouwing gelaten;
• in de dagperiode worden het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen
met beperkte snelheid buiten beschouwing gelaten;
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Geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting
Activiteit

Frequentie

Omschrijving

Reële tijd
(uur/week)
0.30

Periode

Spoelplaats

1xweek

Ventilator

continue

Het schoonspuiten van o.a.
laadkleppen van veewagens (mest-,
zand- en zaagselresten) en
kadavertonnen met een
hogedrukreiniger.
Ventilator op de stal/luchtwasser

continue

Dag
avond
nacht
Dag
avond
nacht
Dag
avond
nacht

Melkmachine

2xdag

Met de melkmachine worden de
koeien gemolken.

4

Koelmachine

continue

De koelmachine koelt de melk in de
melktank.

continue

Dag

LW
dB(A)
89,3

82

76

82,8

Opmerking ventilatoren: overdag 100% , ’s avonds 75% en ’s nachts 50% van de ventilatiecapaciteit.

Verkeersbewegingen van en naar de inrichting

Activiteit

Frequentie

Omschrijving

Transport
Beweging
(aantal/
dag)

Reële
tijd
(uur/
week)

Periode

LW
dB(A)

Aanvoer
Krachtvoer

1x3weken

2

1

Dag

102

Ruwvoer*

6xjaar

48

63
(4+5
uur per
dag)

Dag

103,8

Vee

1x2 weken

2

0.10

Dag

102/
100

Trekker

2xdag

Een vrachtwagen rijdt het erf op en
af naar de voersilo’s en lost de
lading.
Een trekker met aanhanger rijdt het
erf op en af en lost het ruwvoer bij
de kuilvoersilo’s. Een laadschop rijdt
de kuil aan. 24 transporten van 10
min is totaal 4 uur per dag.
Laadschop is 5 uur per dag.
Een vrachtwagen rijdt het erf op en
af naar de stal en stopt de motor.
Het vee wordt uitgeladen.
Een trekker rijdt het erf op en af om
machines aan te koppelen.

2

Dag
Avond

103,8

Divers

2xweek

Een vrachtwagen rijdt het erf op en
af en lost de lading.

2

3,5
0.30/
dag
0.15

Dag

102

Afvoer
Melk

3xweek

2

0.10

Dag
Avond

88,6

Vee

1xmnd

2

0.10

Dag
Avond

100

Drijfmest

1xmaand

De melktankwagen rijdt het erf op
en af naar de melktank en stopt de
motor. De melk wordt in de
tankwagen gepompt.
Een vrachtwagen rijdt het erf op en
af naar de laadplaats en stopt de
motor. Het vee wordt geladen.
Een trekker met mesttank rijdt het
erf op en af naar de pompput en
zuigt de mest in de mesttank. 30

60

5

Dag
Avond

104
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Intern zwaar transport
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Kadavers

2xweek

Divers

2xweek

Op het erf
Voeren vee

1xdag

Trekker

1xdag

Laadschop

1xdag

transporten van 10 min. per dag.
Een vrachtwagen rijdt tot de
kadaverplaats en laadt de lading.
Een vrachtwagen rijdt het erf op en
af en laadt de lading.

2

0.10

Dag

102

2

0.30

Dag

102

7
(1/dag)

Dag
Avond

103,8

7
(1/dag)

Dag
Avond

103,8

7
(1/dag)

Dag

105

Een voerwagen rijdt over het erf
naar de kuilvoersilo’s en laadt de
wagen. Daarna lossen in de stal.
Een trekker rijdt op het erf en in de
stallen, machines worden aan- en
afgekoppeld.
Een laadschop rijdt op het erf en in
de stallen.

Activiteit

Frequentie

Omschrijving

Transport
Beweging
(aantal
/dag)

Reële
tijd
(uur
/week)

Periode

LW
dB(A)

Aan-/afvoer
Personenauto

4xdag

8

2,5
(0.20/dag)

Dag
Avond

90

Bestelauto

2xdag

Een personenauto rijdt het erf op
en af en parkeert. 4 transporten
van 5 min.
Een bestelauto rijdt het erf op en
af en laadt/lost. 2 transporten van
10 min.

4

2,5
(0.20/dag)

Dag

97
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Rubriek natuur
Zeer kwetsbare natuur (Wav-gebieden)
De inrichting is niet gelegen in een zeer kwetsbaar gebied (Wav-gebied) of een zone van 250 meter
daar omheen.

Natura 2000-gebieden
De inrichting is gelegen op een afstand van 2400 meter van het dichtstbijgelegen Natura -2000
gebied.

Als een melding betrekking heeft op een activiteit waarvoor tevens een
natuurbeschermingswetvergunning is vereist haakt de Nb-wet niet aan.
Voor het voornemen is al een aanvraag om een Nb-wet vergunning ingediend. De
ontvangstbevestiging is bijgevoegd.
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Rubriek gegevens aanwezige stoffen
Opslag gevaarlijke stoffen
Soort

ÀDRklasse

opslag
boven-/
ondergronds

Hoeveelheid/
max. opslag

Nr. op
tekening

Dieselolie

3.3

Bovengronds

1 m3

22

Minerale olie

3.3

Bovengronds

60 liter

..

Diergeneesmiddelen

6.2

Bovengronds

10 kg

11

Reinigingsmiddelen

8

Bovengronds

25 kg

24

Soort product

Wijze van opslag

Max.
hoeveelheid
(ton of m3)

Kunstmest

Polyester silo

8 m3

Mengvoer

Silo’s bij bedrijfsgebouwen

16ton

Mais CCM

Sleufsilo

2000 m3

Graskuil/balen

Sleufsilo

2000m3

Drijfmest

Kelders onder de stal en/of
Mestbassin

1775 m3

Kadavers

Koeling

2 ton

Vaste mest

Mestplaat

10 m3

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

Opslag overige stoffen
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Rubriek bodem
Verwaarloosbaar en aanvaardbaar bodemrisico
In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan algemene voorschriften opgenomen ten
aanzien van bodembedreigende activiteiten. Deze voorschriften betreffen verplichte maatregelen en
voorzieningen om tot een ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ te komen. Per activiteit is aan de hand van
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) het vereiste voorzieningenniveau bepaald om dit
verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. In bestaande situaties waar achteraf geen voorzieningen
meer aangebracht kunnen worden kan, na instemming van het bevoegde gezag, volstaan worden met
een ‘aanvaardbaar bodemrisico’.

Bodembeschermende voorzieningen en beheermaatregelen
Bodembeschermende voorzieningen zijn fysieke voorzieningen, zoals vloeren, verhardingen en
lekbakken. Bij bodembeschermende maatregelen gaat het om bijvoorbeeld organisatorische
maatregelen. In de Activiteitenregeling is voor verschillende bedrijfsmatige activiteiten aangegeven
welke combinaties van voorzieningen en maatregelen leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisicio en
binnen die inrichting getroffen moeten worden zodat aan dit doelvoorschrift wordt voldaan. Hierbij is
aangesloten bij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
De NRB-aanpak is samen te vatten als ‘vloeistofdichte vloer of verharding’ met een minimum aan
gedragsvoorschriften’ of ‘vloeistofkerende voorziening’ en/of lekbakken met een zwaar accent op de
daarop toegesneden gedragsvoorschriften’. Voor activiteiten waarbij vloeistofkerende voorzieningen
worden vereist, zijn in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling specifieke beheermaatregelen
opgenomen. Ze zijn gebaseerd op de NRB en moeten in combinatie worden toegepast. Het gaat om
een inspectieprogramma voor apparatuur en emballage en een spill-controleprogramma. Alle acties
die bij een beheermaatregel horen moeten zijn uitgewerkt in procedures en werkinstructies.

Algemene eisen voor bodembeschermende voorzieningen
Bodembeschermende voorzieningen moeten zo zijn uitgevoerd dat het morsen/lekken (spills) van
bodembedreigende vloeistoffen effectief wordt opgevangen en opgeruimd. Brandbare vloeistoffen en
giftige stoffen moeten direct worden opgeruimd. Verder moet de voorziening bestand zijn tegen de
inwerking van de stof en genoeg opvangcapaciteit bieden. Voorbeelden van bodembeschermende
voorzieningen zijn absorbtiekorrels, lekbakken, mestdekplaten en olie-waterscheiders. Voor lekbakken
stelt de Activiteitenregeling aanvullende eisen: vervuiling door hemelwater of andere stoffen moet
worden voorkomen (afdekking of gescheiden opvang en afvoer van hemelwater), de opvangcapaciteit
moet minimaal 110% zijn van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank met als
ondergrens minstens 10% van de inhoud van alle opslagen stoffen).

Voor een (intensief) veehouderijbedrijf met reguliere activiteiten heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 in een uitspraak (E03.95.0821)
aangegeven dat, indien toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming
van de bodem zijn voorgeschreven, zij ervan uitgaat dat bij naleving van die voorschriften de kwaliteit
van de bodem en het grondwater niet in relevante mate nadelig zal worden beïnvloed. Een nulsituatie
bodemonderzoek is bij reguliere activiteiten niet noodzakelijk. Dit standpunt is herhaald in uitspraken
van 15 januari 1998 (E03.096.0162) en 20 februari 2002 (200104344/1). De voorgenomen activiteiten
zijn aan te merken als reguliere activiteiten voor een (intensieve) veehouderij. Een nulsituatie
bodemonderzoek is daarmee niet noodzakelijk.

Algemene zorgplicht
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Bodemonderzoek
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Als algemene zorgplicht geldt dat bodemverontreininging voor zover mogelijk wordt voorkomen dan
wel voor zover dat niet mogelijk is zoveel mogelijk wordt beperkt. Artikel 13 van de Wet
bodembescherming (Wbb) is rechtstreeks van toepassing op de inrichting. Voor zover in de op te
leggen voorschriften niet specifiek is vastgelegd welke bodembeschermende maatregelen moeten zijn
uitgevoerd, dwingt artikel 13 van de Wbb tot een zorgvuldige bedrijfsvoering. In verband met de
strekking van het begrip bodemverontreiniging is van belang dat het begrip bodem ook het
grondwater omvat. Het melden van ongewone en gewone voorvallen met betrekking tot
bodembescherming is geregeld in artikel 27 en 30 van de Wbb. Deze zorgplicht zal door de
inrichtinghouder in acht worden genomen.

Bodembedreigende activiteiten in het voornemen / de aanvraag
Een bodembedreigende activiteit is gedefinieerd de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
De volgende voorgenomen activiteiten worden als bodembedreigend aangemerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houden van dieren in (delen van) een dierenverblijf zonder mestkelder
Opslag van drijfmest
Opslag niet-verpompbare mest
Opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage
Opslag kunstmeststoffen
Opslag van diergeneesmiddelen
Opslag dieselolie
Opslag van kadavers
Opslag kuilvoer in sleufsilo’s

Houden van dieren in een dierenverblijf zonder mestkelder
De vloer van het dierenverblijf waaraan geen mestkelder is verbonden is vloeistofkerend uitgevoerd.

Opslag van drijfmest
De geproduceerde drijfmest wordt opgeslagen in mestkelders onder de stallen en mestbassin. Deze
voldoen aan de voorschriften in de Activiteitenregeling en de eisen van de HBRM1. De vloeren en de
wanden zijn vloeistofkerend uitgevoerd.

Opslag van niet-verpompbare mest

Opslag van reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage
Reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden boven een lekbak opgeslagen in een daarvoor bestemde
opslagkast.

1

De door de Ministerie van VROM uitgegeven publicatie “bouwtechnische richtlijnen mestbassins” (BRM en HBRM)
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Opslag van niet-verpompbare mest (vaste mest) vindt plaats op een vloeistofkerende vloer, welke
afwaterend naar een afvoerpunt is aangelegd. Deze afvoer is aangesloten op een mestdichte
opslagvoorziening. De inhoud van deze opvangput wordt periodiek overgepompt naar de mestkelder
om samen met de drijfmest conform de meststoffenwet uitgereden te worden.
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Opslag van vaste kunstmeststoffen
Opslag van vaste kunstmeststoffen vindt plaats in de originele verpakking in een afgesloten ruimte.

Opslag van diergeneesmiddelen
Diergeneesmiddelen worden in de originele verpakking opgeslagen in een koelkast.

Opslag dieselolie
De dieselolie wordt opgeslagen in een bovengrondse tank welke is geplaats in een vloeistofdichte
lekbak.

Opslag van kadavers
kadavers worden opgeslagen op de vloeistofdichte kadaverkar. De opslag van kadavers voldoet aan
de Regeling dierlijke producten 2013.

Opslag kuilvoer in sleufsilo’s
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De kuilvoeropslag of opslag voor niet-verpompbare bijvoedermiddelen is voorzien van een
vloeistofkerende vloer
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Rubriek afval
Niet-gevaarlijke afvalstoffen
Afvalstoffen

Afvoerfrequentie

Huishoudelijk
Papier
Metaal
Glas
Plastic
Gft/groen-afval
Kadavers2

1x 2 wkn
1x 4 wkn
1x jaar
1x 4 wkn
1x 4 wkn
1x 2 wkn
1 x per week

Hoeveelheid
per jaar (kg,
ton of stuks)
100 kg
50 kg
100 kg
5 kg
25 kg
100 kg
19 ton

Wijze van
Opslag

Maximale
Opslag

Inzamelaar/
Verwerker

container
container
container
container
container
container
Kadaverkoeling/
kadaverplaats

250 kg

Erkend inzamelaar
Erkend inzamelaar
Erkend inzamelaar
Erkend inzamelaar
Erkend inzamelaar
Erkend inzamelaar
Destructor
Rendac

250 kg

Gevaarlijke afvalstoffen
Soort afval

Afvoerfrequentie

Hoeveelheid p.
jaar (kg, ton
of stuks

Wijze van
opslag

Max.
opslag

Inzamelaar/
verwerker

Indien nodig, maar
minstens 1x per jaar

10 stuks

doos

10 stuks

DAP
Erkend
inzamelaar

Afgewerkte olie
Oliehoudend afval
Olie/water/Slibmengsel
Accu’s
Ontvetter
Verfrestanten
Rest. Bestrijdingsmidd.
Rest. Geneesmiddelen
TL buizen/spaarlamp

Afvalpreventie is relevant bij bedrijven waarbij de hoeveelheid gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per
jaar ligt óf de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton per jaar ligt (bron: Infomil). Tot het
bedrijfsafval worden alle vrijkomende afvalstromen gerekend, die niet als gevaarlijk afval kunnen
worden aangemerkt. Het betreft een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan
niet gescheiden worden ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hier in
meegenomen. Zoals uit de aanvraag blijkt, bedraagt de hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5
ton per jaar en de hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar. Gelet op de soorten
afvalstromen is binnen het bedrijf geen preventiepotentieel aanwezig.

2
Binnen de inrichting vrijgekomen kadavers worden opgeslagen en aangeboden volgens de voorschriften genoemd in de
Regeling dierlijke producten 2013.
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De afvalstromen zullen door managementmaatregelen tot een minimum beperkt worden. Naast
preventieve maatregelen worden de afvalstromen gescheiden opgeslagen en gescheiden afgevoerd
naar daartoe erkende en gecertificeerde inzamelaars.
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Rubriek energie
Energiegebruik

Meten en registreren van energiegegevens:
Energiebron

Wijze van registratie

Frequentie

Door wie?

Gas:

per meter

1x/maand

leverancier

Elektriciteit:
Olie:
Propaan:

per meter
per meter
per meter

1x/maand
1x/maand
1x/maand

leverancier
leverancier
leverancier

Overzicht energiegebruik en -kosten:

Verbruik
5000m3
45000kWh
3000ltr
m3

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

Maakt u gebruik van krachtstroom? (380 V)?
ja
nee
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Rubriek water
Overzicht waterverbruik
In het voornemen wordt gebruik gemaakt van leidingwater & grondwater.
Schatting waterverbruik voornemen:
Drinkwater dieren
Reinigingswater
Spoelwater

:
:
:

10000m3/jaar
200m3/jaar
100m3/jaar

Leidingwaterverbruik wordt jaarlijks geregistreerd door het waterleidingbedrijf

Overzicht afvalwater
Schatting afvalwaterproduktie voornemen:
:
:
:

150m3/jaar (vuilwaterriool)
50m3/jaar (vuilwaterriool)
100m3/jaar (mestput)

Bijlage Melding Actiiviteitenbesluit

Huishoudelijk afvalwater
Spoelwater melkinstallatie/ijssalon
Reinigingswater stallen/spoelplaats
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datum
27-1-2015
dossiercode 20150127-63-10298
Geachte heer/mevrouw Daan Harmsen (aanvraag namens VOF Kuiper, Schotbroekweg 2 te Denekamp),
U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan bestemmingsplan Schotbroekweg 2 Denekamp 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 watertoetsproces moet worden doorlopen. Naar aanleiding van deze digitale toets dient u zelf contact op te
nemen met het waterschap Vechtstromen via tel.nr. 088-2203333.
Watertoetsproces:
Op grond van artikel 12 uit het besluit op de ruimtelijke ordening moeten ruimtelijke plannen zijn voorzien van een
waterparagraaf. Hiervoor moet het proces van de watertoets worden doorlopen. Bij het watertoetsproces gaat het om het hele
proces van vroegtijdig meedenken, informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Waterschap Vechtstromen kijkt wat de invloed van het plan op de
waterhuishouding is en geeft een wateradvies. Daarbij toetst het waterschap het plan aan het voorkeursbeleid dat is
geformuleerd.
Waterparagraaf:
In de waterparagraaf dienen de keuzes in ruimtelijke plannen ten aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd
worden beschreven. Het wateradvies van het waterschap moet daarin zijn meegenomen.
Bij het opstellen van de waterparagraaf zijn ruimtelijk relevante criteria te onderscheiden in:
- criteria die betrekking hebben op de locatiekeuze;
- criteria die betrekking hebben op de inrichting van een ruimtelijk plan.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de thema's die, voor zover van toepassing, in de waterparagraaf moeten worden
meegenomen:
- Veiligheid - Waarborgen veiligheidsniveau
- Wateroverlast - Voorkomen en/of reduceren van wateroverlast. Vergroten veerkracht watersysteem
- Verwerking hemelwater - Vasthouden, bergen, afvoeren
- Riolering - Voorkomen van het ontstaan van afvalwater. Afvalwater afvoeren naar de rwzi
- Watervoorziening - Afstemmen op de toegekende functie
- Volksgezondheid - Minimaliseren risico op watergerelateerde ziekten en plagen
- Bodemdaling (veengebieden) - Tegengaan bodemdaling en reductie functiegeschiktheid
- Grondwateroverlast - Het tegengaan van grondwateroverlast
- Oppervlaktewaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur en afstemming KRW
- Grondwaterkwaliteit - Behoud/realisatie goede waterkwaliteit voor mens en natuur
- Verdroging - Bescherming karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden
- Natte natuur - Ontwikkeling/bescherming van een rijke gevarieerde en natuurlijk karakteristieke aquatische natuur
Voornoemde thema's hebben niet alleen betrekking op het plangebied, maar ook op de omgeving van het plangebied.
Waterhuishoudkundige consequenties van een plan mogen niet op de omgeving afgewenteld worden.
Het waterschap streeft er naar om de ingrepen binnen een deelstroomgebied waterneutraal te houden. Wateraspecten die niet
ruimtelijk relevant zijn, kunnen in het proces van de watertoets wel gesignaleerd maar niet geregeld worden. Dit houdt in dat als
iets met een specifiek instrument geregeld kan worden, het niet met een ruimtelijk plan geregeld mag worden. Belangrijke
regelstellende instrumenten zijn, de Keur van het waterschap, Activiteitenbesluit, peilbesluit, gemeentelijke verordening etc.
Uitgangspunten waterschap Vechtstromen:
Voor alle inbreidingen en uitbreidingen gelden in principe onderstaande beleidsregels. Deze dienen voor het plangebied
specifiek uitgewerkt te worden.
Algemeen
Bij de keuze voor de locatie van het plangebied wordt rekening gehouden met de wateropgave en de eigenschappen van het
watersysteem.
- Bij het stedenbouwkundig plan moet notie worden genomen van het feit dat water van hoog naar laag stroomt. Water is
daarmee ordenend voor het plan.
- Per project moet in het overleg tussen gemeente en waterschap worden bezien of maatwerkoplossingen nodig en/of wenselijk
zijn.

Afvalwater
- 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.
Hemelwater
- De afvoerpiek uit het plangebied door de toename van verhard oppervlak wordt afgevlakt door berging van hemelwater in
wadi's of retentievijvers met een gedoseerde afvoer.
- De maximale hoeveelheid te lozen water wordt genormeerd in l/s/ha. bij een maatgevende neerslaghoeveelheid in mm per
tijdseenheid. Binnen het beheergebied van waterschap Vechtstromen is de geldende normering per regio verschillend
vastgesteld.
- Het hemelwater wordt zo min mogelijk verontreinigd en komt ten goede aan het lokale water- of grondwatersysteem.
- Zichtbare oppervlakkige afvoer van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoer van hemelwater door buizen, vanwege het
grotere risico op ongewenst lozingsgedrag en foutieve aansluitingen bij buizen.
- Infiltratie van hemelwater in de bodem via een graspassage is de beste optie, omdat hiermee zuivering, retentie en
grondwateraanvulling worden gerealiseerd.
- Op kleine schaal kan dit goed door middel van individuele voorzieningen, op grotere schaal verdient de toepassing van wadi's
de voorkeur.
- Afvoer van hemelwater vindt bij voorkeur plaats via de reeks regenpijp - perceelgoot - straatgoot - wadi.
- Bij het ontwerp van het bouwwerk wordt een zodanig samenspel van dakvlakken, dakgoten, regenpijpen en perceelgoten
gekozen dat het water niet in riolen onder de grond hoeft.
- Goede alternatieven in geval van nauwelijks verontreinigd hemelwater zijn regenwaterhergebruik op individuele schaal of
directe oppervlakkige afvoer naar sloten of vijvers met retentievoorzieningen op grotere schaal.
- In het geval van bedrijventerreinen met risico op vervuiling verdient hemelwaterafvoer via een verbeterd gescheiden
rioolstelsel met retentievijvers de voorkeur.
- Het ontwerp van een verbeterd gescheiden stelsel wordt afgestemd op het risico op verontreiniging van het verhard oppervlak
en het uitgangspunt dat de afvoer van relatief schoon hemelwater naar de RWZI wordt geminimaliseerd.
Grondwater
- Het grondwater wordt zoveel mogelijk aangevuld met schoon infiltrerend water.
- Te hoge grondwaterstanden in natte winterperioden mogen worden beteugeld met drainage in de openbare weg en eventueel
op de kavels zelf, mits dit niet leidt tot een permanente grondwaterstandsverlaging in of buiten het plangebied.
- De drainage voert af naar een wadi of naar oppervlaktewater; dus niet naar de RWZI.
- Vochtoverlast door hoge grondwaterstanden wordt geminimaliseerd door te bouwen zonder kruipruimten en door kelders
waterdicht te maken.
Oppervlaktewater
- Bij de herinrichting van het oppervlaktewatersysteem zijn de benodigde afvoercapaciteit, de streefbeelden en de
kwaliteitsdoelstellingen van het waterschap Vechtstromen leidend.
- Het oppervlaktewater wordt liefst op fraaie wijze geïntegreerd in het stedenbouwkundig plan, zodanig dat het water beleefbaar
is en goed te beheren.
Copyright Digitale watertoets - http://www.dewatertoets.nl//. Dit document is gegenereerd via de website
http://www.dewatertoets.nl//. Het document mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het plan, dat in dit document is
omschreven. De informatie in dit document is houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit
document.
De WaterToets 2014

Daan Harmsen
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Els Boerrigter <E.Boerrigter@vechtstromen.nl>
dinsdag 17 maart 2015 11:50
Daan Harmsen
watertoets VOF Kuiper Schotbroekweg 2; Denekamp

Beste Daan,

Dankzij jouw watertoets code en een behulpzame collega heb ik het toch “boven water” gekregen! De watertoets
bleek niet in ons DECOS documentatiesysteem te zijn opgenomen.
Met betrekking tot de wateraspecten willen wij het volgende opmerken:
- Het verhard oppervlak neemt weliswaar toe, maar niet zodanig dat een bergingsvoorziening voor de
toename van het afstromend hemelwater is vereist. Vanuit waterkwaliteitsoverwegingen heeft het onze
voorkeur dat het hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem alvorens het wordt afgevoerd naar
oppervlaktewater.
- Door het geringe peilverschil tussen straatpeil en vloerpeil is er enig risico op wateroverlast. Wij adviseren
een verschil van 30 cm, maar dit is geen voorwaarde.
Samengevat: het waterschap heeft geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.

Met vriendelijke groet,
Els Boerrigter
Senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Waterschap Vechtstromen
T: +31 (0)88 220 33 98
M: +31 (0)6 21 88 25 38
E: e.boerrigter@vechtstromen.nl

T: 088 2203333
www.vechtstromen.nl

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de
geadresseerde.Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan,
het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.
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4. TOETSINGSKADER VOOR ONTWIKKELINGEN
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4.1 Inleiding
Om sturing te geven aan de ontwikkelingen in het
gebied is in dit hoofdstuk een leidraad bij ‘rode’
ontwikkelingen uitgewerkt (paragraaf 4.3). De
leidraad vormt het landschappelijk toetsingskader
voor de gemeente, om te bepalen of bepaalde
‘rode’ ontwikkelingen in een gebied landschappelijk
gewenst zijn, en aan welke kwaliteitseisen moet
worden voldaan. Dus ‘hoe’ ze eruit zien. De
leidraad geeft tevens de aan de ontwikkelingen
gekoppelde tegenprestaties. Deze landschappeljke
tegenprestaties dienen als voorinvesteringen in het
landschap. Het bestemmingsplan geeft uiteindelijk
aan ‘of en waar’ de ontwikkelingen kunnen.
Door voorinvesteringen in het landschap kan een
bijdrage worden geleverd aan realisatie van het in
hoofdstuk 3 geformuleerde landschappelijk
streefbeeld. De leidraad vormt op deze manier niet
alleen een toetsingskader maar tevens een passief
instrument om het landschappelijk streefbeeld te
bereiken, namelijk wanneer kansen zich aandienen.
Actieve instrumenten om het landschappelijk
streefbeeld te bereiken, zoals beleid en
oplossingsrichtingen, komen in hoofdstuk 5 aan
bod.

LOP NOTT-Gemeente Dinkelland

Deze systematiek waarbij door voorinvesteringen
(tegenprestaties) in het landschap de
landschappelijke structuur wordt hersteld en
versterkt, is de basis voor veel recent ontwikkelde
ruimtelijke plannen.
Ruimtelijke plannen en investeringen worden als
het ware aan elkaar gekoppeld. De Rood-voorrood regeling biedt bijvoorbeeld de ruimte voor
rood, door sloop van stallen en investeringen in
landschap en natuur.
Het LOP sluit bij deze systematiek aan.
Voorbeelden van ruimtelijke plannen waarbij
voorinvesteringen in het landschap plaatsvinden,
zijn: Landschapspark Zendersche esch, Twenste
stadsranden, Het Tuinenrijk, Werkschrift ruimtelijke
kwaliteit Overijssel, Integrale visie stadsrand
Hengelo-noord/Borne en D’r op oet, plan voor de
stadsrand van Enschede-Noord.

4.2 Inzet van ontwikkelingen

Iedere soort ontwikkeling heeft door zijn ruimtelijke
verschijningsvorm en gebruik een andere impact op
het landschap. Ook de landschappelijke
meerwaarde die een ontwikkeling door investeringen
in het landschap kan bereiken is verschillend. Een
nieuw landgoed heeft immers een andere impact
dan een intensief agrarisch erf. In bijlage 3 is op
hoofdlijnen per ontwikkeling weergegeven wat de
landschappelijke bijdrage/meerwaarde kan zijn.
In de tabel op de volgende pagina is per deelgebied
uiteengezet welke type ontwikkelingen in een

deelgebied landschappelijke meerwaarden kunnen
opleveren. Het LOP sluit geen ontwikkelingen in
gebieden uit, maar spreekt op deze manier wel een
voorkeur uit voor bepaalde ontwikkelingen in een
bepaald deelgebied.
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Ontwikkelingen die (mits goed ingepast) van meerwaarde kunnen zijn voor het landschap
Essen- en kampenlandschap

Jonge ontginningen

Deelgebieden

Ootmarsum, Breklenkamp, SaasveldLemseloTilligte-Lattrop- Weerselo,
Rossum-Volthe Denekamp
Gammelke,
Deurningen
e.o.

Grensvelden, Springendal, Springendal Beekdalen, OttershagenOvergangsRoderveld,
Dal van de De Hollandse
Dinkel
Graven
Gebied, velden OosterveldSnijdersveld

Landschapstype

Essen op de
Essen en
stuwwalflanken kampen op
kleinere
koppen

Individueel erf

X

Clustering van erven

X

Essen en
Jonge zand- en Jonge boskampen op heideen heidedekzandrug- ontginning
ontginning
gen langs de
beekdalen

Brongebied
en
bovenloop

Midden- Benedenloop
loop en
maten
landschap

Stedelijk
landschap

Deurningen e.o.
Ootmarsum,
Denekamp,
Weerselo, Saasveld,
Rossum, Lattrop,
Tilligte, Groot en
Klein Agelo, Dulder
Omgeving
stadsrand,
dorpsrand,
buurtschap

X

X

(Nieuwe) landhuizen en
landgoederen
Woonlandschap

X

X

X

X

X
X

Intensieve veehouderij
erven
Natuur- en
landschapscamping

Beekdallandschap

X

X

X

X

(IV-cluster
Saasveld)

X

X

X

X

X
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4.3 Kwaliteitseisen en tegenprestaties

De kwaliteitseisen en de tegenprestaties die aan een
ontwikkeling worden gesteld, zijn sterk afhankelijk
van het type landschap waarin de ontwikkeling zich
bevindt. Ieder type landschap heeft namelijk zijn
eigen unieke kenmerken en identiteiten. Om een
helder kader te bieden voor nieuwe ontwikkelingen
zijn daarom per landschapstype en deelgebied de
kwaliteitseisen en een aantal keuzes aan
tegenprestaties uiteengezet in de volgende tabellen.
Voor de locatie van de deelgebieden wordt
verwezen naar de kaarten 2 t/m 6 en bijlage 5
Landschappelijk streefbeeld.
Uit de tabellen kan per soort ontwikkeling een
pakket aan randvoorwaarden en maatregelen
worden samengesteld, afhankelijk van het type
landschap waarin het ligt. Nieuwe initiatieven en
planaanvragen kunnen aan dit pakket worden
getoetst.
Het pakket stelt echter vooral kwalitatieve eisen ten
aanzien van de landschappelijke inpassing. Maar
ook de omvang van een ontwikkeling is mede
bepalend voor de impact op het landschap en dus
de mate van tegenprestatie die nodig is. Tevens
heeft de bouwkundige architectuur grote invloed op
het landschap.
Het toetsen van nieuwe initiatieven en
planaanvragen blijft dus vooral maatwerk, het
pakket aan kwaliteitseisen en tegenprestaties vormt
hiervoor een kapstok. Daarnaast geeft onder andere

de Welstandsnota de nodige handreikingen ten
aanzien van de architectonische kwaliteit.
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Deelgebieden

Clustering van
erven (boeren en
burger)

Individueel erf (boeren Algemeen
en burger) op oude
woonlocaties

Landschapstype: essen- en
kampenlandschap

Ootmarsum, Lemselo-RossumVolthe
Essen op de stuwwalflanken

Kwaliteitseisen:
Algemene kwaliteitseisen:
§
Behoud van ruime doorzichten en creëren
§
Behoud van de kernkwaliteiten van het oude
van nieuwe doorkijkjes
cultuurlandschap, zoals essen en kampen,
§
Zicht op de es waarborgen
kleinschalige structuur van houtsingels, reliëf.
§
Een haakse oriëntatie van beplantingen op
§
Het erf is onderdeel van het omliggend
de weg
landschap, door erfbeplanting onderdeel te laten
§
Erfafscheidingen parallel aan de weg laag
zijn van aanwezige omringende beplanting, of
houden.
door met erfbeplanting een aanzet te geven
§
Bijdragen aan de kleinschaligheid van de
§
Sterke afwisseling van open en besloten delen
randen van escomplexen.
§
Geen harde erfafscheidingen aanbrengen.
§
Aanleg en beheer van houtwallen, knoteiken en
eikenhakhoutbosjes.
Tegenprestatie(s) gekoppeld aan het erf:
Het erf draagt bij aan kleinschalige groene rand
§
Aanleg erfbeplanting in de vorm van kleine
van het escomplex.
bosjes, houtingels, hagen en solitaire bomen.
§
Herstellen van steilranden.
§
Akkerrandenbeheer.

Tilligte-Lattrop-Denekamp,
Breklenkamp
Essen en kampen op kleinere
koppen (essen- en hoevezwerm)

Saasveld-Weerselo,
Gammelke, Deurningen e.o.

Essen en kampen op
dekzandruggen langs de beekdalen

Kwaliteitseisen:
Kwaliteitseisen:
§
Behoud en versterken van de sterke
§
Benadrukken van de langgerekte
ruimtelijke variatie op korte afstand
vormen van de dekzandruggen
(hoog-laag, droog-nat open-dicht)
§
Opgaande beplantingen op de
§
Volgen van het kleinschalige reliëf,
overgang van hoog naar laag op de
vastleggen van de hoogteverschillen met
rand van de dekzandruggen naar het
lijnbeplantingen
beekdal (beekdalrandbeplanting).
§
Ontwikkeling natte natuur met een
open karakter in het beekdal.
Het erf aan de rand van een es of kamp ligt
verankerd in het kleinschalige landschap.

Het erf (op de overgang van hoog naar
laag) draagt bij aan een besloten
beekdalrandbeplanting.

Ensembles van meerdere woningen en een
netwerk van
routes en
beplantingen

Niet gewenst

Tegenprestatie(s) elders in essen- en
kampenlandschap geclusterd:
§
Tegenprestatie gekoppeld aan het erf heeft de
voorkeur t.b.v. variatie en kleinschaligheid.
Tegenprestatie(s):
§
Aanleg openbare recreatieve paden en evt.
voorzieningen zoals banken, hekken, bruggen.
§
Aanplant houtsingels, hagen langs
perceelsgrenzen en wegen, en paden t.b.v.
vorming netwerk.
§
Aanleg erfbeplanting in de vorm van kleine
bosjes, houtingels, hagen en solitaire bomen.
§
Herstellen van steilranden.
§ Akkerrandenbeheer

Niet gewenst

53

LOP NOTT-Gemeente Dinkelland

Deelgebieden

Natuur- en
landschapscampings

(Nieuwe) landhuizen en
landgoederen

Landschapstype: essen- en
kampenlandschap

Ootmarsum, Lemselo-RossumVolthe
Essen op de stuwwalflanken

Tilligte-Lattrop-Denekamp,
Breklenkamp
Essen en kampen op kleinere
koppen (essen- en hoevezwerm)

Het landgoed als onderdeel van de kleinschalige Het landgoed verankerd in het kleinschalige
Tegenprestatie(s):
esrand
landschap door een netwerk van routes en
§
Aanleg bos op kleine schaal, geen
beplantingen
grootschalige boscomplexen
§
Aanplant parkachtige laanstructuren en
deze aan laten sluiten op het aanwezige
omringende landschap en de
beplantingen.
§
Aanleg openbare recreatieve paden
§
Herstellen van steilranden.
§
Grondgebonden landbouw
(akkerprodukten) evt. biologische of
natuurgerichte landbouw op de essenen kampen. Gras- en hooilandgebruik in
de lagere delen.
§ Akkerrandenbeheer.
Tegenprestatie(s):
§
Aanleg bos aansluitend bij de schaal van het
landschap, geen grootschalige boscomplexen.
§
Aanplant houtsingels langs perceelsgrenzen
gecombineerd met aanleg van recreatieve
paden ten behoeve van vorming netwerk.
§
Herstellen van steilranden.

De camping als onderdeel van de kleinschalige
esrand levert een bijdrage aan de groene rand
van het escomplex (en natte natuur in lagere
delen).

De camping is ingepast in het kleinschalige
landschap door een netwerk van routes en
beplantingen.
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Saasveld-Weerselo,
Gammelke, Deurningen e.o.

Essen en kampen op
dekzandruggen langs de beekdalen
Het landgoed draagt bij aan de besloten
beekdalrandbeplantingen en de natte meer
open natuur in het beekdal

De camping draagt bij aan de besloten
beekdalrandbeplantingen en de natte meer
open natuur in het beekdal
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Deelgebieden

Individueel erf (boeren en
burger)

Algemeen

Jong ontginningslandschap

Springendal, Roderveld,

Overgangsgebied, Velden,

Oosterveld-Snijdersveld

Grensvelden

Bos- en heideontginning

Zand- en heideontginning
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Landschap van Buitenplaatsen

Algemene kwaliteitseisen:
Kwaliteitseisen:
§
Ruimte voor ontwikkelimpuls, vernieuwing en innovatie § Behoud en uitbreiden natuur- en
(landbouw, wonen, werken en recreatie).
landschapswaarden
§
Versteviging van het landschappelijk raamwerk: raster § Toepassen van forse groene elementen.
en randen.
§
Stevige, robuuste beplantingen omlijsten
§
De massa van de bebouwing en de erfbeplanting
de erven
staan in een goede verhouding tot elkaar. Zij doen
§
Bomenrijen en boomgroepen staan in het
recht aan het orthogonale, rationele en grootschalige
gelid en in een strak plantverband.
karakter van het landschap.

Kwaliteitseisen:
Kwaliteitseisen:
§
Behoud open karakter en grote maat
§
Behoud en uitbreiden bos-, natuur- en
van de velden.
landschapswaarden.
§
Erven liggen als eilanden gerangschikt in § Toepassen van forse groene
de open velden en zijn al dan niet
elementen.
voorzien van een robuuste groene
§
Bijdrage aan monumentaal karakter.
omlijsting.

Tegenprestatie(s) gekoppeld aan het erf:
§
Aanplanten van een robuuste erfbeplanting van
minimaal 10 meter breed
§
Ontwikkelen van toegangslanen naar het erf
(bomenrijen).

Het erf ligt als een groen eiland in het relatief
open landschap.

Tegenprestatie(s) elders in jong ontginningslandschap
geclusterd:
§
Aanplant rechthoekige bosblokken, aansluitend bij de
rationele structuur van het gebied en indien mogelijk
aansluitend bij bestaand bos.
§
Aanplant bomenrijen langs wegen, beken en sloten
t.b.v.versterking rationele structuur.
§
Ontwikkelen aantal aantrekkelijke doorgaande
recreatieve routes.
§ Agrarisch natuurbeheer.

Het erf draagt bij aan het blokvormige patroon
van afwisselend bos en openheid.

Het erf sluit aan bij de karakteristiek van de
bestaande landgoederen en draagt bij aan
het blokvormige patroon van van
afwisselend bos en openheid.

LOP NOTT-Gemeente Dinkelland

Deelgebieden

Natuur- en
landschapscamping

Intensieve
veehouderij erven

Nieuwe) landhuizen en
landgoederen

Jong ontginningslandschap

Tegenprestatie(s):
§
Aanleg bosblokken en brede singels (minimaal 10
meter breed) aansluitend bij de rationele structuur en
indien mogelijk aansluitend bij bestaand bos.
§
Aanplant bomenrijen langs wegen, beken en sloten
t.b.v. versterking rationele structuur.
§
Ontwikkelen aantal aantrekkelijke doorgaande
recreatieve routes.
§ Agrarisch natuurbeheer.

Tegenprestatie(s):
§
Realiseren van een ruim en stevig landschappelijke
kader.
§
Aanleg bosblokken en brede singels (minimaal 10
meter breed) aansluitend bij de rationele structuur.
§
Aanzetten van de linten met groene lanen, wonen in
het groen langs de linten.
§
Aanleg infiltratie of retentiebekken.
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Springendal, Roderveld,

Overgangsgebied, Velden,

Oosterveld-Snijdersveld

Grensvelden

Zand- en heideontginning

Landschap van Buitenplaatsen

n.v.t.

Erf aan lint in een ruim en stevig
landschappelijk kader.

n.v.t.

De camping ligt als een groen eiland in het
relatief open landschap.

De camping levert een belangrijke bedrage
aan de uitbreiding van bos- en
natuurgebied.

Bos- en heideontginning

Tegenprestatie(s):
De camping levert een belangrijke bedrage aan
§
Aanplant rechthoekige bosblokken, aansluitend bij de de uitbreiding van bos- en natuurgebied.
rationele structuur van het gebied en indien mogelijk
aansluitend bij bestaand bos.
§
Aanplant bomenrijen langs wegen, beken en sloten.
Versterken rationele structuur.
§
Ontwikkelen aantal aantrekkelijke doorgaande
recreatieve routes.
§ Agrarisch natuurbeheer.

Individueel erf (boeren en burger)

Algemeen

LOP NOTT-Gemeente Dinkelland
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Deelgebieden

Springendal

Beekdalen, Dal van de Dinkel

Beekdallandschap

Brongebied en bovenloop

Middenloop

Algemene kwaliteitseisen:
§
Geen nieuwe gebouwde elementen in het
beekdallandschap.
§
Bouwen/ transformatie alleen mogelijk op bestaande
erven (rood voor rood) en op de overgang van
beekdallandschap naar es, gehucht of jong
ontginningslandschap.
§
Belangrijke rol in het vasthouden en bergen van
water.
§
Belangrijke rol in natuurontwikkeling langs de beek.
§
Gebruik van inheemse beplanting en streekeiegen
materiaal.

Kwaliteitseisen:
§
Ontwikkelen van een afwisselend
kleinschalig karakter.
§
Mozaïek van natte graslanden en
bronbossen.

Tegenprestatie(s) gekoppeld aan het erf:
§
De voorkeur gaat uit naar clustering in het beekdal of
maten- en flierenlandschap t.b.v. ontwikkeling van
zoveel mogelijk aaneengesloten natuur.

Het erf als onderdeel van een mozaïek
landschap van bos en natte natuur.

Kwaliteitseisen:
Kwaliteitseisen:
§
Beekdalbrede ontwikkeling met natte
§
Vertragen van waterafvoer door
open laagtes van graslanden en
meandering van de beek, verondiepen
beekbegeleidende beplanting.
beekdal en volstorten oude beekloop.
§
Herstel van het systeem van vloeiweiden, § Een nat open inundatiegebied- en
retentiegebied.
overstroming, retentie.
§
Ontwikkelen halfopen natuurlijk karakter
door extensieve natte graslanden en
verspreide natuurlijke bossages.
§
Herstel kleinschalig blokvormig karakter
door aanplant houtwallen, singels en
bomenrijen op de kavelgrenzen in het
maten- en flierenlandschap.
Het erf op de overgang van hoog naar laag Het erf op de overgang van hoog naar laag
draagt bij aan de beekdalrandbeplantingen
draagt bij aan de beekdalrandbeplantingen.
en de natuurlijke bossages in het beekdal.

Tegenprestatie(s) elders in het beekdal of maten- en
flierenlandschap geclusterd:
§
Natuurontwikkeling langs de beek.
§
Aanleg retentiebekken op natuurlijke wijze.
§
Laten vollopen van natuurlijke laagten
(vloeiveldensysteem)
§
Verhogen grondwaterstand en vernatten door dempen
van detailontwatering (sloten, greppels) en opheffen
drainage.
§
Agrarisch natuurbeheer (o.a. extensieve begrazing van
de graslanden).
§
Aanplant beekbegeleidende en beekdalrand
beplanting (beekdal) of houtwallen, singels op
kavelgrenzen (maten- en flierenlandschap)
§
Aanleg wandelroutes en brug, vlonder, voorde over
de beek.

Ottershagen-De Hollandse
Graven

Benedenloop

Natuur- en
landschapscamping

(Nieuwe) landhuizen en
landgoederen

LOP NOTT-Gemeente Dinkelland

Deelgebieden

Springendal

Beekdalen, Dal van de Dinkel

Beekdallandschap

Brongebied en bovenloop

Middenloop

58

Ottershagen-De Hollandse
Graven

Benedenloop

Het landgoed ligt rond de bron en vormt
Tegenprestatie(s):
onderdeel van het mozaïek van bronbossen en
§
Natuurontwikkeling langs de beek.
natte graslanden.
§
Aanleg retentiebekken op natuurlijke wijze.
§
Laten vollopen van natuurlijke laagten
(vloeiveldensysteem)
§
Verhogen grondwaterstand en vernatten door dempen
van detailontwatering (sloten, greppels) en opheffen
drainage.
§
Agrarisch natuurbeheer (o.a. extensieve begrazing van
de graslanden).
§
Aanplant beekbegeleidende en beekdalrand
beplanting (beekdal) of houtwallen, singels op
kavelgrenzen (maten- en flierenlandschap).
§
Aanleg wandelroutes en brug, vlonder, voorde over
de beek

Het landhuis ligt op de overgang van het
beekdal naar de hogere gronden. De natte
graslanden, uitgegraven meanders en de
verspreide natuurlijke bossages behoren tot
het landgoed.

Het landhuis ligt op de overgang van het
beekdal naar de hogere gronden.
Opgaande beplantingen (bos, singels)
dragen hier bij de accentuering van de
beekdalrand. De natte natuur (moeras, open
water, nat grasland) in het beekdal vormt
onderdeel van het landgoed.

Tegenprestatie(s):
De camping ingepast in een mozaïek landschap
§
Natuurontwikkeling langs de beek (moeras, open
van bos en natte natuur
water, nat grasland).
§
Aanleg retentiebekken op natuurlijke wijze.
§
Laten vollopen van natuurlijke laagten
(vloeiveldensysteem)
§
Verhogen grondwaterstand en vernatten door dempen
van detailontwatering (sloten, greppels) en opheffen
drainage.
§
Agrarisch natuurbeheer (o.a. extensieve begrazing van
de graslanden).
§
Aanplant beekbegeleidende en beekdalrand
beplanting (middenloop) of houtwallen, singels op
kavelgrenzen (maten- en flierenlandschap)
§
Aanleg wandelroutes en brug, vlonder, voorde over
de beek.

De camping op de overgang van hoog naar
laag draagt bij aan de
beekdalrandbeplantingen en de natte natuur
en natuurlijke bossages in het beekdal.

De camping op de overgang van hoog naar
laag draagt bij aan de
beekdalrandbeplantingen en de natte natuur
(moeras, open water, nat grasland) en
retentie in het beekdal.

Individueel erf (boeren en burger)

Algemeen

LOP NOTT-Gemeente Dinkelland

Deelgebieden

Deurningen en omgeving
(stadsrand Hengelo)

Stedelijk landschap

Stadsrand

Algemene kwaliteitseisen:
Kwaliteitseisen:
§
Vormgeving overgang kern-buitengebied
§
Ontwikkelen van (nieuwe) ruimtelijke
§
Hoge ruimtelijke kwaliteit, want bepalend voor het
dragers
aanzicht en de afronding van bebouwingskernen.
§
Realiseren van groene wiggen als
§
Belangrijke rol als uitloopgebied en de toegang tot het
verbinding tussen stad en land.
buitengebied.
§
Divers ruimtelijk programma, dat
§
Een evenwichtige verhouding tussen rood en groen.
verschillende openbare functies kan
opnemen.
§
Grote openbare toegankelijkheid.
Tegenprestatie(s):
§
Aanleg netwerk van singels, lanen, brede bermen
rond de kavel gecombineerd met aanleg van
openbare recreatieve paden.
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Ootmarsum, Denekamp,
Weerselo, Saasveld, Rossum,
Lattrop, Tilligte

Groot en klein Agelo, Dulder

Dorpsrand

Buurtschap

Kwaliteitseisen:
§
Doorzetten van de open ruimten en de
karakteristieken uit het omringende
landschap tot in het dorp.
§
Aansluiten op landschappelijke
structuren.
§
Losse dorpsranden waar bosjes en open
ruimten elkaar afwisselen.
§
Recreatieve verbindingen met het
omringende landschap.

Kwaliteitseisen:
§
Een buurtschap komt voor als
compacte eenheid of als een losse
setting van woningen en boerderijen.
§
Nieuwe ontwikkelingen liggen daar
ruimtelijk los van en sluiten vooral aan
op bestaande landschappelijke
stucturen.
§
Recreatieve verbindingen met het
omringende landschap.

Het erf is ingepast in de bestaande
Het erf is door een netwerk van routes en
landschappelijke structuren van het omringende paden ingepast in het landschap.
landschap en draagt door paden rond het erf bij
in de toegankelijkheid van het buitengebied.

Het erf is ingepast in de bestaande
landschappelijke structuren van het
omringende landschap.

Woonlandschap en natuur- en
landschapscamping

(Nieuwe) landhuizen en
landgoederen

LOP NOTT-Gemeente Dinkelland

Ootmarsum, Denekamp,
Weerselo, Saasveld, Rossum,
Lattrop, Tilligte
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Deelgebieden

Deurningen en omgeving
(stadsrand Hengelo)

Stedelijk landschap

Stadsrand

Tegenprestatie(s):
§
Ontwikkelen (nieuwe) ruimtelijke dragers, zoals
water(berging), parklandschap.
§
Aanleg hoofd (groen)structuur
§
Aanleg netwerk van openbare recreatieve
paden.
§
Ruimte bieden aan nieuwe openbare, toeristisch
en recreatieve functies.

Het landgoed heeft een belangrijke structurende
rol in de stadsrand en levert een belangrijke
bijdrage aan de toegankelijkheid van het
buitengebied.

I.t.t. de stadsrand voegt het landgoed zich hier Het landgoed ligt in het landschap los van
(qua maat, schaal, karakteristiek) meer naar het buurtschap en voegt zich naar
bestaande landschappelijke structuren.
bestaande landschappelijke structuren van
het omringende landschap.

Tegenprestatie(s):
§
Ontwikkelen (nieuwe) ruimtelijke dragers, zoals
water(berging), parklandschap.
§
Aanleg hoofd (groen)structuur
§
Aanleg netwerk van openbare recreatieve
paden.

Het woonpark of de camping heeft een
belangrijke structurende rol in de stadrand en
levert een belangrijke bijdrage aan de
toegankelijkheid van het buitengebied.

Het woonpark of de camping is door een
netwerk van routes en paden ingepast in het
landschap.

Dorpsrand

Groot en klein Agelo, Dulder
Buurtschap

Het woonpark of de camping ligt in het
landschap los van het buurtschap en is
ingepast in de bestaande landschappelijke
structuren van het omringende landschap
door een netwerk van routes en
beplantingen.

