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BIJLAGE I  

LOCATIEKAART 



 
 
 

BIJLAGE 1 
 blad 1 van 1 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Onderdeel  : Locatiekaart 
Schaal : 1:25.000 (Bron: Topografische kaart van Nederland) 

Projectnummer : 2014.0317 
Opdrachtgever  : Bouwbedrijf Ottenhof 

Onderzoekslocatie 



 
 
 

BIJLAGE 2 

SITUATIESCHETS  





 
 
 

BIJLAGE 3 

BOORSTATEN 

 



Projectcode: 2014.0317

Projectnaam: Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 te Denekamp

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Ottenhof

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: B. Jansen

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, klinker
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, cunet

12

Edelmanboor, puin, menggranulaat

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, sterk puinhoudend, sporen 

kolengruis, zwak asfalthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor
60

Leem, sterk zandig, bruingrijs, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, 

oranjegrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 

donkergrijs, Zuigerboor

400

Boring: 02

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Edelmanboor, klinker
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 

puinhoudend, lichtgrijs, Edelmanboor

60

Leem, matig zandig, grijsbeige, 

Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, 

oranjegrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: 2014.0317

Projectnaam: Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 te Denekamp

Opdrachtgever: Bouwbedrijf Ottenhof

Projectleider: R. Fieten

Boormeester: B. Jansen

Bijlage 3

Schaal 1: 25

getekend volgens NEN 5104

Boring: 03

0

50

1

klinker0

Edelmanboor, klinker
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

50

Boring: 04

0

50

1

klinker0

Edelmanboor, klinker
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1

klinker0

Edelmanboor, klinker
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

1

klinker0

Edelmanboor, klinker
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtgrijs, 

Edelmanboor, cunet

12

Edelmanboor, puin, menggranulaat

20

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 

humeus, sterk puinhoudend, sporen 

kolengruis, zwak asfalthoudend, 

donkerbruin, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand



 
 
 

BIJLAGE 4  

TOETSING ANALYSECERTIFICATEN 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 
 

BIJLAGE 5 

ANALYSECERTIFICATEN 



T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 03-Nov-2015

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 27-Oct-2015

Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 te Denekamp

2014.0317
2015120930/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 te Denekamp

1 2

B. Jansen 1/2

2014.0317

Analysecertificaat

03-Nov-2015/17:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015120930/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 88.0% (m/m) 86.8Droge stof

S 1.5% (m/m) ds 1.3Organische stof

Q 98.2% (m/m) ds 98.4Gloeirest

S 4.5% (m/m) ds 3.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 76mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S 4.2mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 8.5mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.6mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S 86mg/kg ds 24Lood (Pb)

S 69mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.7mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

51mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

78mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

50mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 190mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

MM BG

MM OG 8775696

8775695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

27-Oct-2015

27-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 te Denekamp

1 2

B. Jansen 2/2

2014.0317

Analysecertificaat

03-Nov-2015/17:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

28-Oct-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015120930/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.20mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S 0.067mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.43mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S 0.24mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.26mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.12mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.24mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.17mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

2.0mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM BG

MM OG 8775696

8775695

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

27-Oct-2015

27-Oct-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015120930/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

MM BG 8775695 06  20  50 05324794111

 8775695 01  20  50 05324794051

 8775695 02  10  50 05324794081

MM OG 8775696 01  60  100 05324794022

 8775696 02  60  100 05324794142

 8775696 01  100  150 05324794033

 8775696 02  100  150 05324794123

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015120930/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015120930/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 8775695
Certificate no.: 2015120930
Sample description.: MM BG
 V
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T.a.v. B. Franke
Deventerstraat 10
7570 AH  OLDENZAAL

Datum: 13-Nov-2015

Lycens

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Nov-2015

Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 te Denekamp

2014.0317
2015126766/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 te Denekamp

1

R. Fieten 1/2

2014.0317

Analysecertificaat

13-Nov-2015/11:12

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Nov-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015126766/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 310µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 2.8µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 84µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen
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Monsteromschrijving Monster nr.
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RvA L010
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TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

10-Nov-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 te Denekamp
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R. Fieten 2/2

2014.0317

Analysecertificaat

13-Nov-2015/11:12
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Uw projectnaam
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Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Nov-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015126766/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)
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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 2015126766/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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DEFENITIE ACHTERGROND-, STREEF- EN INTERVENTIEWAARDEN 

  
  



 
 
 

BIJLAGE 6 
 blad 1 van 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOETSINGSCRITERIA 
 
 
 
Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu worden de analyseresultaten getoetst aan de achtergrond-
/streef- en interventiewaarden bodemsanering van het ministerie van VROM (Uit Nederlandse Staatscourant nr. 247 d.d. 20-12-2007  
(Regeling bodemkwaliteit) en nr. 122, d.d. 27-06-2008 (wijziging Regeling bodemkwaliteit)). 
 
Achtergrondwaarde: deze waarde geeft het gehalte in de grond aan chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit weer, 

waarvoor geldt dat geen sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. De 
achtergrondwaarde betreft een referentiewaarde voor natuurlijk voorkomende verhoogde gehalten in de 
grond; 
 

Streefwaarde: deze waarde geeft de concentratie in het grondwater aan chemische stoffen voor het uiteindelijk te 
bereiken kwaliteitsniveau van de bodem aan, die alle mogelijke functies kan vervullen; 

 
Interventiewaarde: deze waarde geeft het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de 
bodem heeft voor mens, dier of plant. Bij gehalten boven deze interventiewaarde is sprake van een sterke 
(bodem)verontreiniging. 

 
Bij concentratieniveaus tussen de achtergrond- / streef- en de interventiewaarde wordt een nader onderzoek aanbevolen indien het 
aangetoonde gehalte groter is dan ½ (achtergrond- of streefwaarde + interventiewaarde). 
 
Bij de interpretatie van de concentratieniveaus van de gemeten waarden dient, mede gezien het voorlopige karakter van de 
toetsingswaarden, rekening te worden gehouden met een groot aantal factoren, zoals de huidige en toekomstige bestemming van een 
locatie, de bodemopbouw en de historische informatie. 
 
Met de invoering van BoToVa per 1 juli 2013 worden de gemeten gehalten, middels de analytisch bepaalde gehalten lutum en 
organische stof, gecorrigeerd naar het gestandaardiseerde gehalte (GSSD). Het gestandaardiseerde gehalte wordt vervolgens getoetst 
aan de achtergrond-/streef- en interventiewaarden voor een standaard bodem (25% lutum en 10% organische stof).  
 
In de toetsing is een index opgenomen. Deze index wordt bepaald aan de hand van de formule: (GSSD-AW/S)/(I-AW/S). Is de index 
die hieruit volgt negatief, dan is de GSSD kleiner dan de AW/S. Bevindt de index zicht tussen 0 en 1 dan is er sprake van een gehalte 
tussen de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde. Is de index groter dan 1 dan is er sprake van een interventiewaarde 
overschrijding. Mocht de index gelijk of hoger zijn dan 0,5 dan is er sprake van een tussenwaarde-overschrijding en zal nader 
onderzoek uitgevoerd moeten worden. 
 
In de monsterconclusie is het resultaat weergegeven op basis van de Regeling Bodemkwaliteit. Hierbij wordt aangegeven of het 
monster voldoet aan de achtergrondwaarde; de achtergrondwaarde overschrijdt of de interventiewaarde overschrijdt.  
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 BIJLAGE 7 
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ONDERZOEKSSTRATEGIE NEN-5740 VOOR EEN "NIET-VERDACHTE" LOCATIE. 
 
 

.1 Veldwerk 
 

Conform de NEN-5740 dient op een niet-verdachte locatie het onderzoek te worden uitgevoerd volgens een systematische 
monsterneming waarbij de boringen volgens een gelijkmatig patroon over de locatie worden verdeeld. Hierbij worden tevens 
de richtlijnen gehanteerd zoals beschreven in de BRL 2000, protocol 2001 en 2002. 
 
Het bij de uitvoering van de boringen vrijkomende bodemmateriaal wordt zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en textuur. 
 
Bij het bepalen van de posities voor de boringen en peilbuizen en bij de bemonstering wordt rekening gehouden met 
eventuele waargenomen afwijkingen op de locatie en met de gegevens uit de inventarisatie. 
 
Het aantal te verrichten boringen en te nemen grond- en grondwatermonsters staat in relatie tot de oppervlakte van de 
locatie. 
Van iedere afzonderlijk te onderscheiden bodemlaag of per maximaal 0.5 meter laagdikte worden grondmonsters genomen. 

 
 
.2 Laboratorium onderzoek 
 

Het analyseprogramma is gericht op een groot aantal verontreinigende stoffen teneinde een zo compleet mogelijk beeld te 
verkrijgen van de milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de locatie. 
Hiertoe wordt uitgegaan van standaard-analysepakketten. Deze pakketten staan hieronder vermeld. 
Het betreft het nieuwe standaardpakket hetgeen in werking is getreden op 1 juli 2008.  
Met de inwerkingtreding per 1 juli vervalt het oude basispakket van de NEN 5740. 
 
Standaard pakket bodem (nieuw): 
• Lutum en organische stof 
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 
• Minerale olie 
• PAK (10 VROM) 
• PCB (7) 
 
Standaard pakket grondwater (nieuw): 
• Metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) 
• Aromaten (BTEXN) en styreen 
• VoCl (11), vinylchloride, 1,1-dichlooretheen, 1,1-dichloorpropaan,  
1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, bromoform 
• Minerale olie 
 
 
De grondmonsters worden in het laboratorium gemengd. Alleen monsters met een zintuiglijk grote vergelijkbaarheid worden 
gemengd, waardoor het risico van verdunning van een eventuele verontreiniging geminimaliseerd wordt. 
 
De (meng)monsters van de bovengrond worden behandeld met florisil. Hiermee wordt een storend effect van mogelijk 
aanwezige humuszuur- en PAK-achtige verbindingen op de analyse van minerale olie geminimaliseerd. 
 
De (meng)monsters van de ondergrond worden niet onderzocht op de aanwezigheid van vluchtige aromatische en vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen indien deze stoffen in het grondwater worden bepaald. 
 
Zowel van de boven- als van de ondergrond wordt een representatief grond(meng)monster geselecteerd waarvan het 
lutum- en organische stofgehalte in het laboratorium wordt bepaald. Deze gehalten worden gehanteerd bij de bepaling van 
de streef- en interventiewaarden van bovengenoemde parameters. 
 
Bij de analyses wordt gebruik gemaakt van de methoden zoals beschreven in de Nederlandse Normen en Praktijkrichtlijnen 
waaronder de BRL 2000 en AS3000 



 



datum 18-11-2015
dossiercode    20151118-63-11951

Geachte heer/mevrouw Dorus Lokhorst,

U heeft het Waterschap Vechtstromen geïnformeerd over het plan Burgemeester Hoogklimmerstraat 33 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 is water duidelijk het ordenend principe voor het plan. Water vormt daarmee een belangrijk
aspect.
- 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
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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestem-

mingsplan ‘Denekamp, Hoogklimmer 33’ behandeld. In overeenstemming met artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is met ingang van 14 oktober 2016 het ontwerp-

bestemmingsplan “Denekamp, Hoogklimmer 33” voor een ieder ter inzage gelegd. Het 

ontwerp-bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken kon tijdens de openings-

uren in het gemeentehuis te Denekamp worden ingezien. Ook was het ontwerp te 

raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan biedt een actuele regeling voor het perceel van Bouw-

bedrijf Ottenhof te Denekamp waarbij het gebied de bestemming Wonen is toegekend. 

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

zienswijzen kenbaar maken. Er zijn reclamanten die gebruik hebben gemaakt  van het 

recht om zienswijzen in te dienen. In hoofdstuk twee worden de ingekomen zienswijzen 

samengevat en vervolgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt 

elke zienswijze afgesloten met een conclusie, hierin wordt aangegeven of de zienswij-

ze al dan niet wordt overgenomen.  

 

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de 

zienswijzen, op een rij gezet.  

 

 

 

 

2. BEHANDELING ZIENSWIJZEN 

2.1 Reclamant 1 

Datum brief: 19 november 2016 

Datum ontvangst: 23 november 2016 

Documentnummer zienswijze: I16.075888 

 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 1 komt op tegen de in het ontwerp-plan voorziene bestemming. Primair is 

deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat er voor hem verlies van woongenot zal 

zijn. 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van deze reclamant 1 

ingegaan. 

 

1 Inbreuk op zijn privacy door zichtlijnen vanuit ramen van het aan zijn achter-

tuin grenzende bouwblok B. Mede door mogelijkheden voor het plaatsen van een 

dakkapel in het aan ons grenzende dakvlak (ZO). 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Gemeentelijk standpunt 

De ramen op de begane grond zien niet uit op de achtertuin van reclamant. Het raam 

op de verdieping, onder de kap, behoort niet tot een dagelijkse leefruimte. De leefruim-

ten, met de woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer bevinden zich volledig op 

de begane grond. De bovenruimte is bedoeld voor incidenteel, niet alledaags gebruik, 

bijvoorbeeld als logeerruimte. Een eventuele dakkapel aan de zijkant ziet uit op het dak 

van een schuur van reclamant. Deze schuur bevindt zich achter in de 30 m diepe ach-

tertuin waardoor de privacy voor het overgrote deel gewaarborgd blijft, mocht een logé 

naar buiten kijken. Gelet op de omgeving waarin het initiatief wordt gerealiseerd en 

gelet op de belangen van reclamant, wordt reclamant door het initiatief niet onevenre-

dig in zijn belangen geschaad. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

2 Mogelijke waardevermindering van zijn huis. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Waardevermindering van zijn woning door in punt 1 genoemde argumenten tot een 

minimum teruggebracht. Eventuele financiële gevolgen komen voor rekening van de 

ontwikkelaar, bouwbedrijf Ottenhof. Hiervoor is een planschade-overeenkomst met de 

gemeente afgesloten.      

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

3 Hogere nokhoogte dan bestaande bebouwing Hoogklimmerstraat 35-37-39, 

waardoor vermindering van lichtinval zal zijn.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Dit is gebeurd naar aanleiding van de meest voor komende  hoogtematen die in het 

bestemmingsplan ‘Denekamp’ voor deze omgeving is gehanteerd. De ontwikkelaar 

heeft gezegd dat hij naar alle waarschijnlijkheid niet de maximale hoogte van 10 m 

nodig heeft.  

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de hoogte van zowel 

de goot als de nok enigszins te verlagen en dit in de verbeelding te wijzigen naar 4,5 m 

goothoogte en 8,5 m nokhoogte.  

 

 

4 Mogelijkheid tot het plaatsen van ramen langs zijn achteringang, waar hij 

recht van overpad op heeft,  wat reclamant niet wenselijk vindt. 

 

Gemeentelijk standpunt 



 

4 

Reclamant bedoelt een raam waar de ontwikkelaar de badkamer heeft gedacht en 

waar reclamant vreest voor privacyverlies als hij daar langs loopt. Gelet op de omge-

ving waarin het initiatief wordt gerealiseerd en gelet op de belangen van reclamant, 

wordt reclamant door het initiatief niet onevenredig in zijn belangen geschaad.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant word niet overgenomen.  

 

 

2.2 Reclamant 2 

Datum brief: 21 november 2016 

Datum ontvangst: 23 november 2016 

Documentnummer zienswijze: I16.075717 

 

 

Hoofdlijn van de zienswijze 

Reclamant 2 komt op tegen de in het ontwerp-plan voorziene  

bestemming. Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat er voor hem ver-

lies van privacy en woongenot zal zijn. 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van deze reclamant 2 

ingegaan. 

 

 

1 Aantasting woongenot en privacy door nieuwe zichtlijn vanuit slaapkamer 

van kavel B (vrijstaande woning) door de tuin, keuken en woonkamer. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Het raam op de verdieping, onder de kap, behoort niet tot een dagelijkse leefruimte. De 

leefruimten, met de woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer bevinden zich vol-

ledig op de begane grond. De bovenruimte is bedoeld voor incidenteel, niet alledaags 

gebruik, bijvoorbeeld als logeerruimte. In gevallen waar de achtertuinen in elkaars ver-

lengde liggen, dus mèt dagelijks gebruik van de bovenruimten, bedraagt de afstand 

tussen de achtergevels van woningen minimaal 16 m; de diepte van een achtertuin 

bedraagt nl. minimaal 8 m, zoals vastgelegd in de regels van een bestemmingsplan. In 

onderhavige situatie bedraagt de afstand tussen de achtergevels ruim 23 m, dat is 

ruimschoots meer dan 16 m. Voor een centrumgebied met een woning zonder dage-

lijks gebruik van de bovenruimte is dit geen uitzonderlijke situatie. Gelet op de omge-

ving waarin het initiatief wordt gerealiseerd en gelet op de belangen van reclamant, 

wordt reclamant door het initiatief niet onevenredig in zijn belangen geschaad.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

2 Beperking van zonlicht in de tuin door de hoogtematen van kavel B in het 

bestemmingsplan, zijnde max. 6m goothoogte en max. 10 m nokhoogte. 

 

Gemeentelijk standpunt 



 

5 

De hoogtematen komen overeen met de meest voor komende  hoogtematen die in het 

bestemmingsplan ‘Denekamp’ voor deze omgeving is gehanteerd. De ontwikkelaar 

heeft gezegd dat hij voor de vrijstaande woningen naar alle waarschijnlijkheid niet de 

maximale hoogte van 10 m nodig heeft. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door de hoogte van zowel 

de goot als de nok enigszins te verlagen en dit in de verbeelding te wijzigen naar 4,5 m 

goothoogte en 8,5 m nokhoogte. Volgens reclamant kan in dat geval een schaduwon-

derzoek voorlopig achterwege worden gelaten.  

 

 

3.  Mogelijke waardevermindering van zijn huis. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Waardevermindering van zijn woning worden door in punt 1 genoemde argumenten tot 

een minimum teruggebracht. Eventuele financiële gevolgen komen voor rekening van 

de ontwikkelaar, bouwbedrijf Ottenhof. Hiervoor is een planschade-overeenkomst met 

de gemeente afgesloten.      

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen  

 

3. WIJZIGINGEN ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen worden 

ten opzicht van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan de navolgende wijzi-

gingen doorgevoerd.  

 

Toelichting 

In hoofdstuk 3 (Planbeschrijving) wordt in paragraaf 3.1, de zin  

‘Dit betekent dat de rij- en vrijstaande woningen de maximale goot- en bouwhoogte van 

respectievelijk 6 en 10 m mogen krijgen’ gewijzigd in 

‘Dit betekent dat de rijwoningen de maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 

6 en 10 m mogen krijgen en de vrijstaande woningen de maximale goot- en bouwhoog-

te van respectievelijk 4,5 m en 8,5 m.  

 

In dezelfde paragraaf, 3.1, wordt de zinsnede 

‘…. met een goot- en bouwhoogte van 6 en 10 m geen extra belemmeringen op voor 

de molen.’ aangevuld met 

‘ …. met een goot- en bouwhoogte van 6 en 10 m c.q. 4,5 en 8,5 m geen extra belem-

meringen op voor de molen.’ 
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Regels  

In de regels worden de goot- en bouwhoogten verwezen naar de aanduiding ‘maximum 

goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)’ op de verbeelding. In de regels worden 

derhalve geen wijzigingen aangebracht. 

 

Verbeelding 

Op de verbeelding zijn de aanduidingen goothoogte en de bouwhoogte van de twee 

vrijstaande woningen gewijzigd van 6 respectievelijk 10 m in 4,5 respectievelijk 8,5 m.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland 

dd. 18 april 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan  

“Denekamp Hoogklimmer 33”. 
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