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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Aan de Johanninksweg, in het zuidelijke deel van de kern Noord-Deurningen (gemeente Dinkelland) bevindt zich 
een braakliggend perceel. In 2013 heeft er ter plaatse van dit perceel een bestemmingsplanherziening 
plaatsgevonden op basis waarvan het perceel is voorzien van een woonbestemming met een bouwvlak 
waarbinnen drie woningen gerealiseerd mogen worden.

Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse een vierde woning te realiseren. Door het realiseren van deze 
woning tussen de bestaande en toekomstige woonbebouwing wordt het bestaande lint versterkt en wordt de 
Johanninksweg op een passende stedenbouwkundige wijze afgerond. 

Omdat het gewenste plan niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan, is een 
bestemmingsplanherziening noodzakelijk. In dit bestemmingsplan zal worden aangetoond dat het voornemen in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. 

1.2  Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen binnen de bebouwde kom aan de Johanninksweg, aan de zuidzijde van 
Noord-Deurningen Het plangebied is kadastraal bekend gemeente Denekamp, sectie N, nummer 331. In 
afbeelding 1.1 is de ligging van het plangebied in de kern weergegeven. De rode ster en de rode omlijning geven 
respectievelijk de locatie en indicatieve begrenzing van het plangebied weer.

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied (Bron: Provincie Overijssel)

1.3  De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan 'Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c' bestaat uit de volgende stukken: 

verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.1774.NDEBPJOHANNINK1A1C-VG01) en een renvooi; 
regels (met bijbehorende bijlagen).

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

1.4.1  Algemeen

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan "Noord-Deurningen, Johanninksweg”. 
Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 16 april 2013. Daarnaast ligt het plangebied ook binnen de begrenzing van 
het paraplubestemmingsplan “Kernen gemeente Dinkelland” (vastgesteld op 11 december 2018) en het 
facetbestemmingsplan “Parkeren Dinkelland” (vastgesteld op 29 mei 2018). In afbeelding 1.2 is de verbeelding 
van het geldende bestemmingsplan weergegeven. Het plangebied is aangegeven middels de rode omlijning. 

Afbeelding 1.2: Ligging van het plangebied in bestemmingsplan "Noord-Deurningen, Johanninksweg" (Bron: 
Gemeente Dinkelland)

1.4.2  Bestemmingen en aanduidingen

1.4.2.1  Algemeen

Het plangebied heeft op basis van het geldende bestemmingsplan “Noord Deurningen, Johanninksweg” de 
bestemming 'Wonen'. 

1.4.2.2  Bestemmingen en aanduidingen

Gronden met de bestemming 'Wonen' zijn bedoeld voor het wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis 
verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Daarnaast zijn deze gronden tevens 
bedoeld voor wegen en paden, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water, nutsvoorzieningen, tuinen, 
erven en terreinen. Het plangebied is grotendeels voorzien van een bouwvlak. Met een maatvoeringsaanduiding 
op de verbeelding is bepaald dat er binnen het bouwvlak maximaal drie woningen zijn toegestaan. Dit geldt ook 
voor de goot- en bouwhoogte van een woning. 
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1.4.3  Strijdigheid

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met de geldende bestemming, aangezien binnen het 
bouwvlak slechts drie woningen zijn toegestaan. Om het voornemen mogelijk te maken dient het 
bestemmingsplan herzien te worden. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridische 
planologische kaders op basis waarvan de voorgenomen ontwikkeling gerealiseerd kan worden. 

1.5  Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige situatie in het plangebied.

In hoofdstuk 3 wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie Overijssel 
en de gemeente Dinkelland beschreven. 

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue. 

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets. 

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project. 

Hoofdstuk 9 gaat in op de inspraak en het vooroverleg.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving plangebied

In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de historische ontwikkeling van het gebied en de 
ruimtelijk-functionele structuur van Noord-Deurningen. Daarna wordt ingegaan op de ligging en de huidige 
situatie in het plangebied. 

2.1  Noord-Deurningen
Noord-Deurningen wordt al genoemd vanaf het begin van de 13e eeuw. Vanwege de beperkte 
bebouwingsverdichtheid kon er echter niet van een buurtschap worden gesproken. Pas rond 1850 is het 
buurtschap Noord-Deurningen ontstaan en is een voorbeeld van een essenzwerm nederzetting. Na 1934 kwam in 
de oostelijke heideontginningsgebied het dorp tot ontwikkeling, rond de in dat jaar in gebruik genomen 
Rooms-katholieke noodkerk. Zo werd het grootste deel van de nog resterende woeste gronden omgezet in 
cultuurgrond met name in grasland. Het oudste deel van de kern wordt gevormd door linten langs de kerk, de 
Johanninksweg vormt een van deze linten. Bebouwing aan deze linten neemt toe en vanaf 1976 groeien de linten 
naar elkaar. Langs deze linten komen expressionistische woningen uit de jaren '30 voor. 

Afbeelding 2.1: Historische ontwikkeling Noord- Deurningen (Bron: www.watwaswaar.nl)

Het dorpsgebied van het jonge ontginningslint van Noord-Deurningen is een verdichting van het bebouwingslint. 
Deze linten zijn langs de Johanninksweg en de Pastoor Knuifstraat in de nabijheid van de kerk ontstaan. Aan de 
Johanninksweg liggen enkele beeldbepalende woningen en een voormalige marechaussee kazerne. Achter de 
jonge ontginningslinten, de Johanninksweg en de Nordhornsestraat, ligt een woongebied met hoofdzakelijk 
vrijstaande bebouwing. Naast wonen komen enkele andere functies voor zoals detailhandel en maatschappelijke 
voorzieningen. De omgeving aan de noordkant van het dorp valt op door een enigszins op het Westland lijkend 
beeld met veel kassen, een groot tuincentrum en kwekerijen.

2.2  Huidige situatie plangebied
Het plangebied is gelegen aan de Johanninksweg, in de bebouwde kom van Noord-Deurningen. Het plangebied 
wordt omgeven door woonbebouwing aan de noordwestzijde en groen aan de oost- en zuidzijde. Aan de 
overzijde van de Johanninksweg zijn een kerk en school gelegen. Het plangebied ligt in de nabijheid van de 
Nordhornsestraat (N342), die Denekamp en Nordhorn met elkaar verbindt. In afbeelding 2.2 is een luchtfoto van 
de huidige situatie van het plangebied weergegeven. 

 bestemmingsplan Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c       

11



Afbeelding 2.2: Luchtfoto huidige situatie plangebied (Bron: Provincie Overijssel)

Het plangebied ligt op de hoek van de Johanninksweg en de Nordhornsestraat (N342). Het plangebied is in de 
huidige situatie onbebouwd en bestaat uit braakliggend terrein. In afbeelding 2.3 is een foto van het straatbeeld 
van het plangebied weergegeven. 

Afbeelding 2.3: Straatbeeld huidige situatie vanaf de Nordhornsestraat (Bron: Google Streetview)
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Gewenste ontwikkeling

3.1.1  Aanleiding

Initiatiefnemer is voornemens binnen het nu onbebouwde plangebied vier woningen te realiseren in plaats van 
de nu toegestane drie woningen. Hiermee wordt het bestaande bebouwingslint langs de Johanninksweg 
doorgetrokken tot aan bestaande woonpercelen en wordt er een passende afronding van de stedenbouwkundige 
opzet van omliggend gebied gerealiseerd. Hierna zal worden ingegaan op de stedenbouwkundige opzet en de 
aspecten verkeer en parkeren.

3.1.2  Bebouwing

Van belang bij de stedenbouwkundige opzet is dat het ontwerp passend is in de omgeving en aansluit bij 
omliggende bebouwingsstructuren. De Johanninksweg kenmerkt zich door verschillende kapvormen en 
richtingen. Gekozen is voor een eenvoudige stedenbouwkundige opzet waarbij de verkaveling, massa en schaal 
van de toekomstige bebouwing aansluit bij de structuur van de omgeving.

Het plan voorzien in 4 woningen waarvan 1 vrijstaande woning, 1 dubbel woonhuis met 1 geschakelde woning. 
De nokrichting van de vrijstaande en geschakelde woning zal haaks op de weg zijn en het dubbel woonhuis heeft 
de nok evenwijdig aan de straat. De woningen krijgen 1,5 bouwlaag met kap conform met een maximale 
goothoogte van 4 meter en een nokhoogte van 8 meter. De bebouwing sluit aan bij de overige lintbebouwing aan 
de Johanninksweg. Het plan zal moeten voldoen aan de criteria genoemd in de welstandsnota gebied 
middenniveau aansluitend op de overige woningen aan de Johanninksweg.

3.2  Verkeer en parkeren

3.2.1  Algemeen

Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die daardoor ontstaat. 
Hiertoe kunnen berekeningen worden uitgevoerd op basis van de gemeentelijke 'Beleidsnotitie Bouwen en 
Parkeren 2018'. Specifiek voor verkeersgeneratie en parkeren heeft het CROW de publicatie, 'Kencijfers 
parkeren en verkeersgeneratie, publicatie 381 (december 2018)' opgesteld. Deze kencijfers zijn landelijk (en 
juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot het bepalen 
van de verkeergeneratie. Overigens wordt opgemerkt dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een 
maximum en minimum wordt genoemd. Dit is de bandbreedte. In de volgende subparagraaf wordt nader op de 
uitgangspunten ingegaan.

De gemeente Dinkelland valt binnen de categorie ´niet stedelijk´. Het plangebied bevindt zich binnen de 
bebouwde kom in een gebied dat als ´rest bebouwde kom´ gezien wordt.  

3.2.2  Verkeer

3.2.2.1  Verkeersgeneratie

Gezien de voorgenomen ontwikkeling is sprake van een verkeersgeneratie van 32,8 (8,2 x 4 woningen) 
verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Planologisch gezien worden er al drie woningen toegestaan en wordt 
er dus slechts één woning toegevoegd. De verkeersbewegingen nemen vanuit planologisch opzicht toe met 8,2 
bewegingen. De woningen krijgen een eigen in- en uitrit welke worden ontsloten op de Johanninksweg. 

Met betrekking tot de met deze ontwikkeling gemoeide verkeersgeneratie wordt gesteld dat de Johanninksweg 
het berekende aantal verkeersbewegingen eenvoudig kan afwikkelen. De Johanninksweg is gecategoriseerd op 
deels 50 km/uur weg en voor het overige 30 km/uur weg. De in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling 
brengt op piekmomenten een (beperkte) extra verkeersdruk met zich mee. Hierbij is geen sprake van zwaar 
verkeer, enkel personenauto’s. Voor de afwikkeling en doorstroming op de Johanninksweg levert de beperkte 
verkeerstoename geen problemen op. De afstand die het bestemmingsverkeer op de Johanninksweg aflegt is 
zeer beperkt. De Johanninksweg wordt vrijwel direct ontsloten op de N342 (Nordhornsestraat). De N342 heeft 
een dusdanig capaciteit dat het de huidige en toekomstige verkeersstroom kan verwerken.

Voorgaande houdt in dat de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling geen onevenredige verkeersdruk met 
zich meebrengt en het plan vanuit verkeerskundig oogpunt geen bezwaren oplevert.
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3.2.2.2  Ontsluiting

De nieuwe woningen worden ontsloten op de Johanninksweg. De te realiseren aansluitingen van de nieuwe 
woonpercelen levert vanuit verkeerskundig oogpunt geen overwegende bezwaren op, gezien het feit dat er 
overzichtelijke ontsluitingen gecreëerd worden, sprake is van een lage maximum snelheid (30 km/uur) en een 
onevenredige toename aan verkeersbewegingen niet aan de orde is.

3.2.3  Parkeren

Bij het berekenen van het aantal benodigde parkeerplaatsen is uitgegaan van de beleidsnotitie “Bouwen & 
parkeren 2018” van de gemeente Dinkelland. De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd.

Functie Parkeernorm Aantal Parkeerbehoefte

Wonen vrijstaand 2,3 1 2,3

Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten bedraagt de totale parkeerbehoefte van de gewenste 
ontwikkeling 2,3 parkeerplaatsen, naar boven afgerond 3 parkeerplaatsen. 
Per woning wordt voorzien in de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein. Er is in voorliggend initiatief 
voldoende ruimte voor een lange oprit waar de benodigde parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd. Het 
'Noaberkracht Bouwen & Parkeren 2018' schrijft voor dat in voorliggend initiatef een oprit van minimaal 10 meter 
lengte benodigd is. De kavels aan de Johanninksweg hebben een lengte van circa 18 meter voor het realiseren 
van een oprit. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de minimale afstanden voor parkeerplaatsen die de 
gemeente voorschrijft in het beleidsdocument 'Noaberkracht Bouwen & Parkeren 2018'. 

Gezien vorenstaande wordt geconcludeerd dat wordt voldaan aan de gemeentelijke parkeernormen.
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Hoofdstuk 4  Beleidskader

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.

4.1  Rijksbeleid

4.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

4.1.1.1  Algemeen

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

4.1.1.2  Opgaven van nationaal belang

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

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

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

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

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

4.1.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

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

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

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

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor: 

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

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

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

4.1.2  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke binnenstedelijke ontwikkelingen. Gezien de aard en 
omvang van de voorgenomen ontwikkeling worden geen rijksbelangen zoals opgenomen in de SVIR geraakt.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Wat betreft de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat deze van toepassing is bij 'nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen' (3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest over deze 
begripsdefinitie. Op het realiseren van woningen in ondermeer de uitspraak ABRvS 16 september 2015; 
ECLI:NL:RVS:2015:2921 van toepassing. Uit deze uitspraak blijkt dat het realiseren van 11 woningen 
niet wordt gezien als stedelijke ontwikkeling als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef en onder i, 
Bro. In voorliggend geval is de ladder voor duurzame verstedelijking dan ook niet van toepassing aangezien 
sprake is van een planologische toevoeging van één woning. Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van 
strijd met het rijksbeleid.

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

4.2.1  Omgevingsvisie Overijssel

De Omgevingsvisie Overijssel is dé provinciale visie voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. In 2017 
is de Omgevingsvisie en –verordening 2017 vastgesteld, deze zijn beide in 2018 geactualiseerd. 
Duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit zijn de leidende principes of 'rode draden' bij alle 
initiatieven in de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel.

4.2.2  Omgevingsverordening Overijssel

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

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

4.2.3  Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

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

Of - generieke beleidskeuzes; 
Waar - ontwikkelingsperspectieven; 
Hoe - gebiedskenmerken.

Deze begrippen worden hierna nader toegelicht.
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4.2.3.1  Of - generieke beleidskeuzes

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

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

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

4.2.3.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven

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

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

4.2.3.3  Hoe - gebiedskenmerken

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

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

4.2.4  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel

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

4.2.4.1  Of - generieke beleidskeuzes

Bij de afwegingen in de eerste fase 'Of - generieke beleidskeuzes' zijn artikel 2.1.3 (Zuinig en zorgvuldig 
ruimtegebruik) en artikel 2.2.2 (Realisatie nieuwe woningen) uit de Omgevingsverordening Overijssel van 
belang. Hierna wordt nader op de artikelen ingegaan. 

Artikel 2.1.3: Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik

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

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

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel

Het plangebied ligt binnen de kern Noord Deurningen en het betreft een binnenstedelijke ontwikkeling die voldoet 
aan het principe van ‘Zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik’. Met de ontwikkeling wordt een inbreidingslocatie 
ingevuld met in totaal vier vrijstaande woningen. Resumerend wordt dan ook gesteld dat de ontwikkeling binnen 
bestaand bebouwd gebied wordt gerealiseerd waardoor van extra ruimtebeslag op de groene omgeving geen 
sprake is. In verband hiermee is het voorliggende bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 2.1.3 uit de 
Omgevingsverordening Overijssel. 

Artikel 2.2.2: Realisatie nieuwe woningen

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

2. In bestemmingsplannen wordt in maximaal 80% van de behoefte aan nieuwe woningen zoals vastgesteld in 
het kader van actueel onderzoek woningbouw, voorzien;

3. In bestemmingsplannen van gemeenten waarvoor woonafspraken van toepassing zijn, mag - in afwijking 
van lid 2 - in een hoger percentage dan 80% worden voorzien, met een maximum van 100% van de 
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behoefte zoals vastgesteld in het kader van de woonafspraken;
4. De behoefte aan nieuwe woningen zoals bedoeld in lid 1 wordt in ieder geval geacht te zijn aangetoond als 

realisatie daarvan past binnen de geldende woonafspraken zoals die zijn gemaakt tussen gemeente en 
provincie op basis van regionale afstemming;

5. Wanneer de realisatie van nieuwe woningen niet past binnen geldende woonafspraken of wanneer ervoor 
de gemeente geen woonafspraken gelden, dan moet de behoefte aan nieuwe woningen aangetoond worden 
door middel van actueel onderzoek woningbouw waarop de instemming is verkregen van zowel de 
gemeenten in de regio als Gedeputeerde Staten.

6. In afwijking van het bepaalde in lid 5 geldt de eis dat gemeenten in de regio moeten hebben ingestemd niet 
voor buurgemeenten die gelegen zijn buiten de provincie Overijssel. In dat geval moet zijn aangetoond dat 
afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden.

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel

Op de gronden binnen het plangebied worden als gevolg van dit bestemmingsplan één extra woning toegestaan. 
Het toevoegen van een enkele woning in Noord-Deurningen past binnen het Regionaal Woningbouwprogramma 
(RWP Twente) en de gemeentelijke woonvisie. Kortheidshalve wordt verweven naar paragraaf 4.3.1 en 4.4.2 
waar het voornemen aan beide beleidsdocumenten getoetst wordt. Hier wordt gesteld dat de ontwikkeling in 
overeenstemming is met artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel. 

4.2.4.2  Waar - ontwikkelingsperspectieven

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken' 
en 'Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap'. In afbeelding 4.2 is een uitsnede van de 
ontwikkelingsperspectievenkaart opgenomen, waarin het plangebied met de rode belijning is weergegeven.

Afbeelding 4.2: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel)

'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken'

De steden en dorpen buiten de stedelijke netwerken mogen altijd bouwen voor de lokale behoefte aan wonen, 
werken en voorzieningen, inclusief lokaal gewortelde bedrijvigheid, mits onderbouwd en regionaal afgestemd. 
Herstructurering en transformatie van de woon-, werk-, voorzieningen- en mixmilieus moeten deze vitaal en 
aantrekkelijk houden en de diversiteit aan milieus versterken. Herstructurering en transformatie bieden kansen 
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om te anticiperen op klimaatverandering (bijvoorbeeld door ruimte voor groen, natuur en water te reserveren). 
Van belang is de stedelijke ontwikkeling altijd af te stemmen op de kenmerken van het watersysteem, 
bijvoorbeeld in laaggelegen gebieden bij bouw- en evacuatieplannen rekening houden met risico's op 
overstroming of wateroverlast. Herstructurering en transformatie kunnen ook bijdragen aan de energietransitie 
(door het nemen van energie-efficiënte maatregelen en/of het opwekken van duurzame energie door 
bijvoorbeeld het aanwezige dakoppervlak te benutten).

'Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap'

Het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap' richt zich op het in harmonie 
met elkaar ontwikkelen van de diverse functies in het buitengebied. Aan de ene kant melkveehouderij, 
akkerbouw en opwekking van hernieuwbare energie als belangrijke vormen van landgebruik. Aan de andere kant 
gebruik voor natuur, recreatie, wonen en andere bedrijvigheid. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
landbouw, maar ook die voor de andere sectoren, wil de provincie Overijssel in dit ontwikkelingsperspectief 
nadrukkelijk verbinden met behoud en versterking van cultuurhistorische, natuurlijke en landschapselementen. 
Het waterbeheer richt zich op optimale condities voor de lokaal aanwezige functies, rekening houdend met de 
klimaatopgave en de kenmerken van het watersysteem.

Toetsing van het initiatief aan het ontwikkelingsperspectief

Het plangebied ligt momenteel nog binnen twee ontwikkelingsperspectieven. Binnen gebieden met het 
ontwikkelingsperspectief 'Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken' is ruimte voor herstructurering, 
inbreiding en transformatie. In het ontwikkelingsperspectief 'Wonen en werken in het kleinschalig mixlandschap' 
is ruimte voor onder andere landelijk wonen. Met het toevoegen van een viertal woonkavels zal het bestaande 
lint aan de Johanninksweg worden afgerond. De voorgenomen ontwikkeling wordt gelet op de ruimtelijke en 
functionele structuur van de omgeving (woongebied Noord Deurningen) als passende invulling beschouwd.

Geconcludeerd wordt dat de ontwikkelingsperspectieven richtinggevend zijn en zich niet verzetten tegen de 
voorgenomen ontwikkeling.

4.2.4.3  Hoe - gebiedskenmerken

Op basis van gebiedskenmerken in vier lagen (natuurlijke laag, laag van het agrarisch-cultuurlandschap, 
stedelijke laag en de laag van de beleving) gelden specifieke kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor 
ruimtelijke ontwikkelingen. Bij toetsing van het ruimtelijke initiatief aan de gebiedskenmerken in vier lagen is van 
belang dat de locatie is gelegen in stedelijk gebied. Dit betekent dat de 'Natuurlijke laag' en de 'Laag van het 
agrarisch cultuurlandschap' buiten beschouwing kunnen blijven aangezien deze oorspronkelijke waarden niet 
meer voorkomen in het plangebied en redelijkerwijs ook niet meer te herstellen zijn. Voor de overige lagen volgt 
hierna een uiteenzetting.

De 'Stedelijke laag'

Op de gebiedskenmerkenkaart van de 'Stedelijke laag' is het plangebied aangewezen als 'Woonwijken 1955 - 
nu'. In afbeelding 4.3 is een uitsnede van de gebiedskenmerkenkaart voor de 'Stedelijke laag' opgenomen, het 
plangebied is met de rode belijning weergegeven. Op de afbeelding is waarneembaar dat het plangebied niet is 
gelegen in de stedelijke laag 'Woonwijken 1955 - nu' maar wel direct daarop aansluit. 
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Afbeelding 4.3: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart 'Stedelijke laag' (Bron: Provincie Overijssel)

'Woonwijken 1955 - nu'

De woonwijken van 1955 tot nu zijn planmatig opgezette uitbreidingswijken op basis van een collectief idee en 
grotere bouwstromen. De functies (wonen, werken, voorzieningencentra) zijn uiteengelegd en de wijken zijn 
opgedeeld in buurten met een homogeen bebouwingskarakter: buurten met eengezinswoningen, flatwijken, 
villawijken, wijk(winkel)centra. Er is sprake van een tijdsgebonden verkavelingsstructuur op basis van 
verschillende ordeningsprincipes.

Als ontwikkelingen plaatsvinden in de naoorlogse woonwijken, dan voegt nieuwe bebouwing zich in de aard, 
maat en het karakter van het grotere geheel (patroon van o.a. wooneenheden en parken), maar is als onderdeel 
daarvan wel herkenbaar. De groenstructuur is onderdeel van het wijkontwerp.

Toetsing van het initiatief aan de 'Stedelijke laag'

Zoals ook in Hoofdstuk 3 is beschreven, zal de bebouwing aansluiten op de bestaande bebouwingstructuren 
langs de Johanninksweg. De nieuwe bebouwing gaat qua massa, ritmiek en schaal aansluiten bij de omliggende 
bebouwing. Voorliggend initiatief is gelet op het vorenstaande zowel functioneel als ruimtelijk passend binnen 
het bestaande bebouwingsbeeld. Gezien het vorenstaande wordt voldaan aan de kwaliteitsvoorwaarden die 
gelden voor de 'stedelijk laag'.

De 'Laag van beleving'

Op de gebiedskenmerkenkaart van de 'Laag van de beleving' is het plangebied aangewezen als 'Donkerte'. In 
afbeelding 4.4 is een uitsnede van de gebiedskenmerkenkaart voor de 'Laag van de beleving' opgenomen, het 
plangebied is met de rode belijning weergegeven.
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Afbeelding 4.4: Uitsnede gebiedskenmerkenkaart 'Laag van de beleving' (Bron: Provincie Overijssel)

'Donkerte'

Lichte gebieden geven een beeld van economische dynamiek; zoals de steden en dorpen, de snelwegen, de 
kassengebieden, attractieparken en grote bedrijventerreinen. De donkere gebieden geven daarentegen een 
indicatie van het rustige buitengebied van Overijssel. Het zijn relatief luwe en dunbevolkte gebieden met een 
lage gebruiksdruk. De ambitie is gericht op het koesteren van donkerte als kwaliteit. Het streven is gericht op het 
handhaven van de donkerte en, waar mogelijk, de gebieden bij ontwikkelingen nog donkerder te maken.

De sturing is gericht op het minimaal toelaten van kunstlicht. Het vereist het selectief inzetten en 'richten' van 
kunstlicht en het vermijden van onnodig kunstlicht bij ontwikkelingen. De kansen hiervoor doen zich met name 
voor bij ontwikkelingen die een grote invloed hebben op het aspect donkerte, zoals grotere woon- en 
werklocaties en wegen. Ook de projectering van passages van auto(snel)wegen en regionale wegen speelt 
daarbij een grote rol vanwege het feit dat op- en afritten veelal leiden tot stedelijke ontwikkelingen.

Toetsing van het initiatief aan de 'Laag van de beleving'

De gewenste ontwikkeling brengt geen onevenredige toename van lichthinder met zich mee, die leidt tot een 
onaanvaardbare situatie. Het plangebied is daarnaast gelegen in de kern van Noord Deurningen, waar het 
gebruik van licht inherent is. Het planologisch toestaan van één extra woning brengt geen onevenredige toename 
van licht met zich mee.

Het aspect 'donkerte' vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.

4.2.5  Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie 
Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening Overijssel verankerde provinciaal ruimtelijk beleid.
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4.3  Regionaal beleid
Het regionaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan voor voorliggend initiatief betreft het 
Regionale Woningbouwprogramma.

4.3.1  Regionaal Woningbouwprogramma

4.3.1.1  Algemeen

Gemeenten in Twente hebben samen met de provincie woonafspraken gemaakt in 2016. Door te spreken over 
de nieuwe woonprogrammering en de Ladder voor duurzame verstedelijking is in Twente een grote slag 
gemaakt met het denken en werken volgens deze Ladder. De gemaakte woonafspraken dragen dan ook bij aan 
een grote veranderslag in het denken over de woonprogrammering in Twente.

Het RWP Twente 2017 betreft een actualisatie van 2016 waarin marktinzichten over woningvraag- en aanbod 
zijn meegenomen en legt de afspraken in Twente vast. Dankzij het RWP kennen gemeenten het kader voor hun 
woonprogrammering, is het duidelijk wanneer de provincie achter een woonplan van de gemeenten staat en 
beschikken gemeenten grotendeels over een indicatie voor onderbouwingen voor de Ladder.

4.3.1.2  Programmering gemeente Dinkelland 2017

In circa 55% van de woningvraag voorziet de gemeente Dinkelland voor de komende 10 jaar met plannen met 
een directe bouwtitel. De gemeente heeft niet te maken met uitwerkingsplichten en gaat daarnaast uit van een 
onderprogrammering van 80%. De 20% die daarbij overblijft wenst de gemeente in te zetten voor de 
herontwikkeling van locaties voor herstructurering en transformatie. Daarnaast vraagt de toenemende vraag van 
de zogeheten rood voor rood plannen om een meer flexibel woningbouwprogramma.

Het woningbouwprogramma voor de gemeente Dinkelland, dat afkomstig is uit het RWP Twente uit 2017, is 
gebaseerd op prognoses van de afgelopen zes jaar en wordt weergegeven in afbeelding 4.5.

Afbeelding 4.5: De woningvraag en het woningaanbod van de gemeente Dinkelland 2017 t/m 2026 (Bron: Stec 
Groep)

Inclusief een bandbreedte van 10% kent de gemeente een netto woningvraag van in totaal 690 woningen. In 
vergelijking met het oorspronkelijke woningbouwprogramma is de vraag met 70 woningen gestegen.

4.3.1.3  Toetsing van het initiatief aan het 'Regionaal Woningbouwprogramma'

In voorliggend geval wordt, ten opzichte van de huidige planologische situatie, één nieuwe woning gerealiseerd. 
Deze woning past binnen het actuele gemeentelijke woningbouwprogramma (zie paragraaf 4.4.2). Dit 
programma is in overeenstemming met het RWP Twente, waardoor het initiatief eveneens in overeenstemming 
is met het RWP Twente.

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met het programma van de 
regio.

4.4  Gemeentelijk beleid

4.4.1  Structuurvisie Dinkelland

4.4.1.1  Inleiding

De Structuurvisie Dinkelland bevat een integrale, ruimtelijke en functionele toekomstvisie voor de gemeente 
Dinkelland. Naast een integrale beleidsvisie geeft de visie de regionale positionering en inbreng van de gemeente 
Dinkelland in de regio Twente aan.
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4.4.1.2  Hoofdambitie

Hoofdambitie van Structuurvisie is:

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

Om deze hoofdambitie te kunnen realiseren zijn vijf hoofdkeuzes gemaakt:

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

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

3. het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied;
4. het bevorderen en versterken van recreatie en toerisme;
5. het bevorderen van de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid.

4.4.1.3  Visie op hoofdlijnen Noord Deurningen

De visie op hoofdlijnen voor de kern Noord Deurningen is als volgt:

Borgen woonfunctie en basisvoorzieningen voor eigen gemeenschap (kern en buurtschappen);
als toekomstige woningbouwlocatie is het gebied tussen de Gravenveen en het Baveldspad aangewezen 
(aansluitend op het huidige uitbreidingsplan)'
tussen deze nieuwbouwlocatie en de Gravenveen als afronding dorpsrand een parkachtige inrichting met 
dorpsommetje en als groene buffer t.o.v. het tuincentrum;
de plaatselijke supermarkt wordt mogelijk verplaatst;
ontwikkelingen (grensovergang Rammelbeek met Duitsland).

4.4.1.4  Toetsing van het initiatief aan de Structuurvisie Dinkelland

Het voornemen sluit aan op het feit van het borgen van woonfuncties voor de gemeenschap van 
Noord-Deurningen. Door de ontwikkeling wordt binnen de kern Noord Deurningen bijdragen aan het voorzien in 
voldoende woningen voor de lokale woningbehoefte. Het voornemen draagt daarmee bij aan de leefbaarheid in 
de kern en behoud van basisvoorzieningen. Tot slot voorziet het initiatief in een stedenbouwkundige afronding 
van het bebouwingslint aan de Johanninksweg. 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de 'Structuurvisie 
Dinkelland'.

4.4.2  Woonvisie Dinkelland 2016+

4.4.2.1  Algemeen

Op 21 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Dinkelland de Woonvisie 2016+ 'een uitdaging om het mooier te 
maken' vastgesteld. Daarin wordt de gemeentelijke visie op het wonen in Dinkelland tot eind 2020 geschetst met 
een doorkijk tot 2025. De woonvisie vormt de basis voor strategische afwegingen die de gemeente maakt op het 
gebied van wonen. De vraag hoe de woonaantrekkelijkheid van Dinkelland kan worden versterkt staat hierbij 
voorop. Daarnaast heeft een aantal belangrijke thema's die spelen in het Dinkellandse een plek gekregen. Dit 
betreft de klassieke thema's beschikbaarheid en betaalbaarheid, waarbij laatstgenoemde actueler dan ooit is nu 
blijkt dat er steeds meer betalingsproblemen ontstaan, ondanks huurtoeslag. Andere thema's die een plek 
krijgen zijn de gevolgen van de extramuralisering en het duurzaam wonen.

4.4.2.2  Visie en ambitie

De visie bestaat uit een wensbeeld welke is uitgewerkt in drie ambities. Het wensbeeld is als volgt omschreven:

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

Bovenstaande visie is uitgewerkt in drie ambities:

Vergroten van de kwaliteit:

In stand houden kwaliteit centrumgebieden / kernwinkelgebieden;
Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad; 
Toekomstbestendig maken bestaande woningvoorraad; 
Gerichte aanpak in buurten door renovatie van woningen en woonomgeving.
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Beschikbaarheid: voor iedere doelgroep een woning:

Nieuwbouwprogramma afstemmen met de regiogemeenten;
Nieuwe plancapaciteit toetsen aan afwegingskader;
Flexibele woningdifferentiatie in bestemmingsplannen; 
Nieuwbouwaccenten: sociale huur en voor middeninkomens.

Betaalbaarheid: passende prijs met bijbehorende kwaliteit:

Beperkte vermindering van de kernvoorraad sociale huurwoningen is mogelijk; 
Voortzetten starterslening om het gat tussen huur en koop te overbruggen;
Onderzoek naar de blijverslening; 
In het huurprijsbeleid corporaties wordt de huurprijs beter afgestemd op het inkomen.

4.4.2.3  Programmering van de nieuwbouw: kwantitatief

In de 'Woonvisie Dinkelland 2016+' is per kern de beschikbare plancapaciteit en de woningbehoefte tussen 2015 
en 2024 (exclusief sloop) uiteengezet. Voor de verzorgingskern Noord-Deurningen is sprake van een beschikbare 
plancapaciteit van 21 woningen. 

4.4.2.4  Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Dinkelland 2016+

Voor de kern Noord-Deurningen wordt gestreefd naar een nieuwbouwaantal van 16-24 woningen tot 2024. Het 
planologisch toestaan van één extra woning past binnen de gemeentelijke woningbouwprogramma. Het initiatief 
levert een bescheiden bijdrage aan de realisatie van voldoende woningen binnen de kern Noord-Deurningen. 

4.4.3  Beleidsnota inbreidingslocaties

4.4.3.1  Algemeen

De gemeente Dinkelland heeft op 26 januari 2016 de 'Beleidsnota Inbreidingslocaties gemeente Dinkelland 2016' 
vastgesteld. Aanleiding van de herziening van de beleidsnota vormen wijziging van de ruimtelijke regelgeving 
(Besluit ruimtelijke ordening), een toenemende leegstand en de demografische ontwikkeling. De herziening 
schetst daarvoor het actuele beleidskader en biedt een handreiking voor de toetsing van dergelijke aanvragen. 
Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de lokale regelgeving te harmoniseren.

De beleidsnota is van toepassing op aanvragen voor kleinschalige woningbouw in bestaand stedelijk gebied. 
Prioriteit wordt toegekend aan aanvragen die betrekking hebben op de benutting van locaties voor 
herstructurering of transformatie. Voor uitleg van het begrip 'kleinschalig' wordt aangesloten bij de actuele stand 
van de jurisprudentie met betrekking tot de toepassing van de zogeheten Ladder voor duurzame verstedelijking 
(artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening). 

Vastgesteld beleid schept kaders en geeft meer duidelijkheid en zekerheid voor initiatiefnemers en omwonenden 
De doelstelling van deze nota is het hebben van een beleidsinstrument om aanvragen voor het bouwen op 
inbreidingslocaties ruimtelijk te verantwoorden en gemaakte keuzes te kunnen beargumenteren. Beleid op 
inbreidingslocaties geeft kansen voor verbetering en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt 
primair ingezet op bouwen voor behoefte op locaties voor herstructurering of transformatie binnen bestaand 
stedelijk gebied.

4.4.3.2  Kader

Planologie

Het bestaande beleid waar ontwikkelingen aan getoetst worden, betreft onder meer:

Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte: toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking (art. 
3.1.6, lid 2 Bro);
Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel: woonafspraken
Gemeente:
1. Structuurvisie Dinkelland (ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen per keren en locaties)
2. Woonvisie 2016+: woningbouwprogramma totaal en per kern en doelgroepen
3. Beleidsnota Inbreidingslocaties

Stedenbouwkundige aspecten

De stedenbouwkundige toetsing is erop gericht te kijken of de aanvraag aansluit op de omgeving, of deze een 
meerwaarde heeft voor de kwaliteit van de bestaande situatie en of het perceel geschikt is. Afhankelijk van de 
aard en omvang van het voorgenomen bouwplan en de locatie kan het college besluiten de gemeentelijke 
kwaliteitsgroep in te schakelen voor de stedenbouwkundige toets.

Aansluiting op de omgeving
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Bebouwing op inbreidingslocaties is alleen acceptabel als de bebouwing vanuit stedenbouwkundige 
overwegingen als logisch kan worden beschouwd, als het iets toevoegt aan de ruimtelijke situatie of als er 
aantoonbaar sprake is van een verbetering van de bestaande situatie. Er moet een logische aansluiting zijn op 
de bestaande stedenbouwkundige structuur en er moet samenhang worden gevormd met de omgeving.

De groene elementen in een gebied en de stedenbouwkundig ruimtelijke waarde van een gebied zijn in hoge 
mate bepalend bij de afweging of bebouwing aanvaardbaar is. Wanneer het perceel deel uitmaakt van een 
groter geheel mag de bebouwing op de inbreidingslocatie geen kwaliteitsverlies betekenen van de samenhang 
met de omgeving.

Herstructurering of transformatie

Indien een voorgenomen ontwikkeling voorziet in een regionale behoefte moet volgens de Ladder voor duurzame 
verstedelijking (art. 3.1.6 Bro) vervolgens worden beoordeeld of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan 
worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten. Onder transformatie wordt 
verstaan de verandering van de functie van de bebouwing van het stedelijk gebied, bijvoorbeeld een winkelpand 
wordt woning of na sloop van een bedrijf ontstaat er ruimte voor woningbouw. Herstructurering betreft het 
vernieuwen van verouderde of verloederde woongebieden, b.v. door sloop en nieuwbouw waardoor met een 
ander type woningen voorzien wordt in de actuele vraag naar woningen. Het bebouwen van lege plekken valt 
niet onder transformatie en herstructurering.

Behandeling en prioritering locaties

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Primair komen in aanmerking plannen die betrekking hebben op een van de volgende situaties:

1. de sanering van een (milieuhinderlijk) bedrijf uit de woonomgeving;
2. het vervangen van een reeds langer leegstaande gebouw zoals een horecapand, winkelpand of 

schoolgebouw;
3. Het oplossen van een stedenbouwkundig ongewenste situatie;
4. Het bijdragen aan het realiseren van gemeentelijk beleid, zoals opgenomen in een structuurvisie, woonvisie 

of bestemmingsplan.

4.4.3.3  Toetsing van het initiatief aan de 'Beleidsnota inbreidingslocaties'

Het voornemen gaat uit van het realiseren van een viertal woningen op een inbreidingslocatie in de kern 
Noord-Deurningen, waarvan drie woningen reeds planologisch zijn toegestaan. De woningen zullen zorgen voor 
een stedenbouwkundige afronding van de Johanninksweg van deze zijde van de kern, hetgeen een verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit met zich mee brengt. In deze toelichting is gemotiveerd dat het plan voldoet aan de 
planologische, beleidsmatige en stedenbouwkundige voorwaarden. Geconcludeerd wordt dat voorliggend plan in 
overeenstemming is met de 'Beleidsnota inbreidingslocaties'.

4.4.4  Nota omgevingskwaliteit

4.4.4.1  Algemeen

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben op 22 december 2015 de gezamenlijke welstandsnota 'Nota 
Omgevingskwaliteit' vastgesteld. De gemeenten hebben de keus gemaakt om de bemoeienis zoveel mogelijk te 
beperken en daarom alleen te sturen op omgevingskwaliteit waar dit nodig en voor iedereen uitlegbaar is. 
Ruimtelijke kwaliteit en deregulering hebben in het proces bij het opstellen van de nota centraal gestaan. 
Behalve deregulering staat ook maatwerk centraal in het welstandsbeleid. De beeldkwaliteit van karakteristieke 
en kenmerkende plekken dient te worden geborgd. Het grondgebied van de gemeenten is opgedeeld in 
deelgebieden, om per deelgebied tot een passend welstandsbeleid te komen is gewerkt via de thema's 
waardering, ambitie en beleid.

Voor elk deelgebied is een waarderingsblad en een ambitiekaart gemaakt. Ieder blad bestaat uit een kaartje van 
het gebied, een toelichting, en een weergave van de beoogde omgevingskwaliteit dat bij de welstandstoets voor 
de omgevingsvergunning (onderdeel bouwen) van toepassing is. Het welstandsbeleid van de gemeentes bestaan 
uit drie niveaus van omgevingskwaliteit:

basis omgeving;
midden omgeving;
bijzonder omgeving.

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen bouwwerken, die allen een andere impact hebben op de 
omgeving. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

Kleine bouwwerken (binnen en buiten het bestemmingsplan);
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Reguliere bouwwerken (binnen het bestemmingsplan);
Reguliere bouwwerken (buiten het bestemmingsplan, m.u.v. kleine bouwwerken);
Bijzondere bouwwerken.

In afbeelding 4.6. staat de toetsingsmethodiek weergegeven.

Afbeelding 4.6: Werkwijze welstandsbeoordeling (Bron: gemeenten Dinkelland en Tubbergen)

4.4.4.2  Welstandsniveau

Het plangebied ligt in de kern Noord Deurningen, in een gebied dat in het welstandsbeleid is aangemerkt als 
'ontsluitingswegen'. In onderstaande afbeelding 4.7is de ligging van het plangebied aangegeven met de blauwe 
ster.
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Afbeelding 4.7: Welstandsniveau (Bron: gemeenten Dinkelland en Tubbergen)

In voorliggend geval gaat het om de netto toevoeging van 1 woning. Dit wordt aangemerkt als kleine 
bouwwerken (bouwwerken binnen + buiten het bestemmingsplan). Aangezien het plangebied in een kern en in 
gebiedstype 'midden omgeving' ligt wordt het initiatief ambtelijk getoetst.

4.4.4.3  Toetsing van het initiatief aan de 'Nota omgevingskwaliteit'

Voorliggend plan is passend qua opzet en sluit aan op de bebouwingskenmerken van bestaande bebouwing in de 
omgeving. In deze fase zijn de bouwtekeningen nog niet uitgewerkt. Bij het beoordelen van de aanvraag voor 
een omgevingsvergunning voor het bouwen zal een definitief welstandsadvies worden uitgebracht.

4.4.5  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling in overeenstemming is met de gemeentelijke beleidsuitgangspunten 
zoals verwoord in de in deze paragraaf behandelde beleidsstukken.
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Hoofdstuk 5  Milieu- en 
omgevingsaspecten

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

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

5.1  Geluid

5.1.1  Algemeen

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

5.1.2  Situatie plangebied

5.1.2.1  Wegverkeerslawaai

Door BJZ.nu is is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels, afkomstig van het 
wegverkeer op de N342. In Bijlage 1 van deze toelichting is het akoestisch onderzoek opgenomen. Hierna 
worden de onderzoeksresultaten kort behandeld en wordt ingegaan op de geluidsbelasting op de vierde woning.

De gewenste woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van onder andere de N342/Nordhornsestraat en 
het 50 km/uur deel van de Johanninksweg. Het 30 km/uur deel van de Johanninksweg is eveneens meegenomen 
in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

Ter plaatse van de vier nieuwe woningen bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, als gevolg van 
de Johanninksweg maximaal 46 dB (incl. aftrek) (voorgevels woningen 2, 3 en 4). Hiermee wordt ter plaatse van 
alle vier de woningen voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. 

Ter plaatse van de voor- en oostelijke zijgevel van woning 1 bedraagt de geluidsbelasting door 
wegverkeerslawaai, als gevolg van de N342/Nordhornsestraat maximaal 53 dB (incl. aftrek). Ter plaatse van de 
voorgevels van woningen 2 en 3 bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, als gevolg van de 
N342/Nordhornsestraat respectievelijk maximaal 50 en 49 dB (incl. aftrek). Ter plaatse van woning 4 en de 
overige gevels van de woningen bedraagt de geluidsbelasting maximaal 48 dB, waarmee aan de 
voorkeurswaarde wordt voldaan. 

Een hogere waarde voor het aspect wegverkeerslawaai is in voorliggend geval noodzakelijk, aangezien de 
voorkeurswaarde ter plaatse van woningen 1, 2 en 3 wordt overschreden als gevolg van de geluidsbelasting 
afkomstig van de N342/Nordhornsestraat. Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk wanneer bron- en 
overdrachtsmaatregelen kunnen rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of 
landschappelijke aard, een binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden en wordt voldaan aan de 
gemeentelijke voorwaarden voor het toekennen van een hogere waarde. 

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen 
ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het 
meest doelmatig. Met gevelwering van maximaal 25 dB kan in alle gevallen worden voldaan aan de 
binnenwaarde van 33 dB op basis van het Bouwbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door de toepassing van Standaard 
HR++ beglazing. Daarnaast wordt er voldaan aan de gemeentelijke voorwaarden voor het toekennen van een 
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hogere waarde. 

Er moet voor woningen 1, 2 en 3 dan ook een hogere waarde LDEN van maximaal 53 dB worden aangevraagd in 
verband met de geluidsbelasting afkomstig van de N342/Nordhornsestraat.  

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er ter plaatse van de te realiseren woningen voor wat 
betreft het aspect wegverkeerslawaai sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

5.1.2.2  Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op ruime 
afstand van het plangebied is gelegen.

5.1.2.3  Industrielawaai

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, als bedoeld in de Wgh, aanwezig. Het 
uitvoeren van een akoestisch onderzoek industrielawaai is daarom niet noodzakelijk. Wat betreft de invloed van 
individuele bedrijvigheid op het plangebied wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (bedrijven en milieuzonering).

5.1.3  Conclusie

Het aspect geluid vormt,mits een hogere waarde wordt verleend, geen belemmering voor de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling.

5.2  Bodem

5.2.1  Algemeen

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

5.2.2  Situatie plangebied

5.2.2.1  Algemeen

In voorliggend geval is door Kruse B.V. in het plangebied een verkennend bodemonderzoek in combinatie met 
een asbestonderzoek uitgevoerd. De resultaten en conclusies van dit onderzoek worden in de volgende 
paragraaf behandeld. Voor het volledige onderzoeksrapport wordt verwezen naar Bijlage 2 bij deze toelichting.

5.2.2.2  Onderzoeksresultaten

Verkennend bodemonderzoek:

De onderzoekslocatie is beschouwd als niet verdacht voor chemische componenten en de bovengrond is 
beschouwd als verdacht voor asbest. In totaal zijn er 8 inspectiegaten gegraven. Gat 1 is doorgezet tot 2.50 
meter diepte en afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem globaal bestaat uit matig fijn zand. Er zijn 
plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen (puin, asfalt, metaal en glas). In de bovengrond van 
inspectiegat 2 is visueel asbestverdacht materiaal aangetroffen. Door de veldwerker zijn visueel geen 
asbestverdachte materialen op het maaiveld aangetroffen. Het freatische grondwater is in peilbuis 1 
aangetroffen op 0.92 meter min maaiveld. 

Nader asbestonderzoek

Het gewogen asbestgehalte in inspectiegat 2 gaf aanleiding voor een nader asbestbodemonde-zoek. In totaal 
zijn er 11 inspectiegaten gegraven tot een diepte van circa 0.5 meter. De gaten zijn doorgeboord tot de 
ongeroerde bodem (circa 1.0 meter). In de bovengrond van inspectiegat 11 en 14 zijn visueel asbestverdachte 
materialen aangetroffen. 

Resultaten chemische analyses

Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden geconcludeerd:

de bovengrond (BG I) is (zeer) licht verontreinigd met minerale olie, PCB en PAK;
de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd;
de ondergrond (OG) is niet verontreinigd;
het grondwater (PB 1) is licht verontreinigd met koper en zink en matig verontreinigd met barium. 
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Resultaten asbestanalyses

Verkennend bodemonderzoek

Inspectiegat 2 (FF - Gat 2 en MM - Gat 2) bevat asbest; het gewogen asbestgehalte overschrijdt de 
toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek;
Inspectiegaten 1, 5, 7 en 8 (MM FF - A) bevatten geen asbest;
Inspectiegaten 3, 4 en 6 (MM FF - B) bevatten geen asbest.

Nader asbestonderzoek

Inspectiegat 11 bevat asbest (FF - Gat 11 en MVM - Gat 11); het gewogen asbestgehalte is ruim lager dan 
de interventiewaarde;
De ondergrond van inspectiegaten 11 en 14 bevat geen asbest (MM FF - OG);
De bovengrond van inspectiegaten 12, 13 en 15 t/m 21 bevat geen asbest (MM FF - 12+15, MM FF - 18+20, 
MM FF - Gat 13+19 en MM FF - Gat 16+17+21).

In de bovengrond (BG I) en in het grondwater zijn lichte verontreinigingen aangetoond. Voor een beschrijving en 
mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de bovengrond (BG II) en in de 
ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Gesteld wordt dat het matig verhoogde bariumgehalte in 
het grondwater is toe te schrijven aan een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde, daarom is besloten af te 
zien van een nader onderzoek. 

Op het zuidoostelijke deel van de onderzoekslocatie zijn in de bovengrond plaatselijk asbesthoudende 
fragmenten aangetroffen (vlakke plaat). Uit het nader asbestonderzoek blijkt dat de gewogen asbestgehalten 
lager zijn dan de interventiewaarde. Aangezien er geen sprake is van een verontreiniging met asbest, is er geen 
saneringsnoodzaak. 

Geadviseerd wordt om bij graafwerkzaamheden op het terrein alert te zijn op mogelijke asbesthoudende 
fragmenten (vlakke plaat) in de puinhoudende bovengrond en op de aanwezigheid van mogelijke “asbestnesten”. 

5.2.3  Conclusie

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

Op basis van het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect bodem geen belemmering voor de 
uitvoerbaarheid van het voorliggend bestemmingsplan vormt.

5.3  Luchtkwaliteit

5.3.1  Beoordelingskader

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

In de Wet luchtkwaliteit staan onder andere de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:

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

5.3.1.1  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen

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

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

woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg;
woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen;
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kantoren: 100.000 m bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de grenswaarden. 
Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor NO2 en PM10.

5.3.1.2  Besluit gevoelige bestemmingen

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

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

5.3.2  Situatie plangebied

Gelet op de aard en omvang van dit project, in verhouding tot categorieën van gevallen zoals beschreven in 
paragraaf 5.3.1.1 kan worden gesteld dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de 
luchtverontreiniging.

Tot slot wordt geconcludeerd dat de functies die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt niet worden 
aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'.

5.3.3  Conclusie

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor voorliggend initiatief. 

5.4  Externe veiligheid

5.4.1  Algemeen

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

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

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

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

Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

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

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, grote 
branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied en 
omgeving weergegeven. De blauwe belijning geeft het plangebied weer.

Afbeelding 5.1: Uitsnede risicokaart (Bron: Nederland.risicokaart.nl)

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie: 

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

LPG-tankstation

Op afbeelding 5.1 is weergegeven dat er een LPG-tankstation in de nabijheid van het plangebied ligt. Het betreft 
Tankstation AVIA, welke op circa 763 meter van het plangebied ligt. De inrichting heeft een plaatsgebonden 
risicocontour van 40 meter en een groepsrisico van 150 meter. Het plangebied ligt buiten deze risicocontouren, 
waardoor een nadere verantwoording van het plaatsgebonden- en/of groepsrisico niet benodigd is.

5.4.3  Conclusie

Eén en ander brengt met zich mee dat het voornemen in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake 
van externe veiligheid.
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5.5  Bedrijven en milieuzonering

5.5.1  Algemeen

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

1. het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies; 

2. het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare 
voorwaarden kunnen uitoefenen.

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

Hoewel deze richtafstanden indicatief zijn, volgt uit jurisprudentie dat deze afstanden als harde eis gezien 
worden door de Raad van State bij de beoordeling of woningen op een passende afstand van bedrijven worden 
gesitueerd.

5.5.2  Gebiedstypen

Afstemming van bestaande en nieuwe functies gebeurt door het aanhouden van zogenaamde richtafstanden. 
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering'. Bij deze richtafstanden 
wordt rekening gehouden met de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zoals gesteld in de 'Staat van 
bedrijfsactiviteiten'. Hierbij wordt uitgegaan van het principe van functiescheiding, waarbij twee gebiedstypen te 
onderscheiden zijn, namelijk: 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. 

Onderhavig plangebied is gelegen in een gebied met lintbebouwing, in de nabijheid van een drukke weg (N342) 
met een spreiding van meerdere functies zoals maatschappelijk (school en een kerk) en wonen, zodat gesteld 
kan worden dat er sprake is van een omgevingstype 'gemengd gebied'. 

Voor gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar bewust functiemenging 
wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te brengen), kunnen de gebieden worden 
aangemerkt als 'functiemengingsgebied'. Bij 'functiemengingsgebieden' moet gedacht worden aan: 

stadscentra, dorpskernen en winkelcentra; 
horecaconcentratiegebieden; 
zones met functiemenging langs stedelijke toegangswegen en in lintbebouwingen; 
(delen van) woongebieden met kleinschalige c.q. ambachtelijke bedrijvigheid.

De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- 
en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied. Daarbij wordt in 
de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' opgemerkt dat het vanuit het oogpunt van efficiënt ruimtegebruik 
de voorkeur verdient functiescheiding niet verder door te voeren dan met het oog op een goed woon- en 
leefklimaat noodzakelijk is.

Het plangebied is, gezien de menging van functies en de nabijheid van N342, aan te merken als een 'gemengd 
gebied'.

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype 
rustige woonwijk

Richtafstanden tot omgevingstype 
gemengd gebied

1 10 m 0 m

2 30 m 10 m
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3.1 50 m 30 m

3.2 100 m 50 m

4.1 200 m 100 m

4.2 300 m 200 m

5.1 500 m 300 m

5.2 700 m 500 m

5.3 1.000 m 700 m

6 1.500 m 1.000 m

5.5.3  Situatie plangebied

5.5.3.1  Algemeen

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt, dient bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken te worden 
naar de omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol: 

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

5.5.3.2  Externe werking

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

De functie 'wonen' betreft geen milieubelastende activiteit voor de omgeving. Van enige vorm van aantasting van 
het woon- en leefklimaat van omwonenden door toevoeging van deze functie, is dan ook geen sprake.

5.5.3.3  Interne werking

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het realiseren van één woning in het 
bestaande bebouwingslint langs de Johanninksweg. Woningen worden aangemerkt als milieugevoelige functies.

Ten noorden van het plangebied bevinden zich een school en een kerk. Deze functies worden op grond van de 
VNG-uitgave aangemerkt als:

'Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs', milieucategorie 2, waarvoor in gemengd gebied als 
grootste richtafstand 10 meter voor het aspect geluid geldt;
'Kerkgebouwen e.d.', milieucategorie 2, waarvoor in gemengd gebied als grootste richtafstand 10 meter 
voor het aspect geluid geldt.

De afstand tussen het bouwvlak en de dichtstbijzijnde woning en de school en kerk bedragen respectievelijk 30 
en 20 meter. Geconcludeerd wordt dat hiermee ruimschoots wordt voldaan aan de minimaal aan te houden 
richtafstanden. 

5.5.4  Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan.

5.6  Ecologie

5.6.1  Algemeen

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

5.6.2.1  Natura 2000-gebieden

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden die 
zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld op 
grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de Wet 
natuurbescherming beschermd. 

Het plangebied ligt niet binnen Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'Dinkelland' bevindt 
zich op een afstand van circa 2.8 kilometer van het plangebied. 

Afbeelding 5.2: Natura 2000-gebied 'Dinkelland' ten opzichte van het plangebied (Bron: Ministerie van 
landbouw, natuur en voedselkwaliteit)

Gezien de afstand tot Natura 2000 en de aard en omvang van de ontwikkeling wordt geconcludeerd dat van 
directe negatieve effecten (geluid, licht etc.) niet aan de orde zijn.

Stikstofdepositie op natuurgebieden

Ondanks de ruime onderlinge afstand tussen het plangebied en de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden dient 
het effect van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden in ogenschouw te worden. Hierbij dient gekeken te 
worden naar de stikstofdepositie in de aanlegfase (bouwverkeer) en in de gebruiksfase (verkeersgeneratie 
woningen).

Het is hierbij van belang om op te merken dat het gaat om de bouw van vier nieuwe woningen op een 
braakliggend terrein. Gedurende de aanlegfase van de nieuw te realiseren woningen zal het aantal 
verkeersbewegingen zo veel als mogelijk worden beperkt door gebruik te maken van doordachte rijschema's en 
effectief beladen transporten. Verder zal er waar mogelijk gewerkt worden met elektrische voorzieningen, dit als 
vervanging van de met diesel aangedreven voorzieningen. De eventuele stikstofuitstoot tijdens de aanlegfase 
betreft echter een tijdelijke depositie en kan gezien de ruime afstand tot Natura-2000 en de omvang van de 
ontwikkeling als verwaarloosbaar worden beschouwd.

Voor de stikstofdepositie dient ook te worden gekeken naar de gebruiksfase. Voor de gebruiksfase van de 
woningen zal nagenoeg geen sprake zijn van stikstofdepositie aangezien de woningen gasloos worden gebouwd.

36      bestemmingsplan Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c



5.6.2.2  Natuurnetwerk Nederland

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

Het plangebied ligt niet binnen het NNN. De dichtstbijzijnde gronden van het NNN liggen op circa 2.2 kilometer 
van het plangebied. Gezien de afstand tot het NNN en de aard en omvang van de ontwikkeling wordt 
geconcludeerd dat er geen aantasting plaatsvindt van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN 
(bijvoorbeeld areaalvermindering).

Afbeelding 5.2: Natuurnetwerk Nederland ten opzichte van het plangebied (Bron: Ministerie van landbouw, 
natuur en voedselkwaliteit)

5.6.3  Soortenbescherming

5.6.3.1  Algemeen

Wat betreft de soortbescherming is de Wet natuurbescherming van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er 
sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd.

5.6.3.2  Onderzoeksresultaten

Het plangebied betreft deels een braakliggend terrein en deels verharding ten behoeve van parkeerplaatsen. De 
huidige inrichting en het beheer (intensief beheer zoals maaien)maken het plangebied tot een ongeschikt 
leefgebied voor beschermde soorten. Er is geen sprake van bestaande bebouwing welke mogelijk functioneel 
leefgebied zou kunnen vormen van bijvoorbeeld vleermuizen. Gezien de aard en omvang van het initiatief 
worden geen beschermde soorten verstoord, beschadigd of gedood. Verder wordt er geen beschermd 
functioneel leefgebied aangetast. Het is om voorgenoemde redenen niet te verwachten dat de ontwikkeling 
negatieve effecten zou kunnen hebben op flora- en fauna die de wet beoogd te beschermen. Overigens wordt 
benadrukt dat rekening wordt gehouden met de in artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming opgenomen 
zorgplichtbepaling.
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5.6.4  Conclusie

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de gewenste ontwikkeling.

5.7  Archeologie en cultuurhistorie

5.7.1  Archeologie

5.7.1.1  Algemeen

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

5.7.1.2  Situatie plangebied

Bureau RAAP heeft voor het grondgebied van de gemeente Dinkelland een inventarisatie opgesteld van de 
archeologische verwachtingen. Het plangebied is getoetst aan de archeologische verwachtingskaart. Een 
uitsnede van de kaart is opgenomen in afbeelding 5.3.

Afbeelding 5.4: Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Dinkelland (Bron: gemeente Dinkelland)

Uit de gemeente archeologische verwachtingskaart blijk dat het plangebied in een gebied is gelegen met een 
middelmatige- archeologische verwachtingswaarde. In deze gebieden is archeologisch onderzoek noodzakelijk 
indien de verstoring groter is dan 5000 m² en bij bodemingrepen dieper dan 40 cm. Voor gebieden kleiner dan 
5000 m² geldt vrijstelling voor archeologisch onderzoek.

De oppervlakte van de nieuw te bouwen woningen blijft ruim onder de 5000 m2. Nader archeologisch onderzoek 
is niet noodzakelijk.

5.7.2  Cultuurhistorie

5.7.2.1  Algemeen

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

In de Bro is in artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a opgenomen dat een bestemmingsplan/wijzigingsplan “een 
beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond 
aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.
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5.7.2.2  Situatie plangebied

Er bevinden zich, op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Overijssel, in het plangebied 
zelf en de directe omgeving geen rijks- of gemeentelijke monumenten of andere cultuurhistorische waarden. 
Daardoor wordt gesteld dat cultuurhistorie geen belemmering vormt voor onderliggend plan.

5.7.3  Conclusie

Geconcludeerd wordt er geen archeologisch onderzoek uitgevoerd hoeft te worden. Tevens is geen sprake van 
negatieve effecten op de cultuurhistorische waarden.
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Hoofdstuk 6  Wateraspecten

6.1  Vigerende beleid

6.1.1  Europees beleid

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om in 
alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn Water 
omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren (waaronder 
estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van gewenste 
waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend worden tot 
uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied plannen opgesteld. 
In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven voor de verschillende 
(deel)stroomgebieden. Voornamelijk de ecologische ambities worden op het niveau van de deelstroomgebieden 
bepaald.

6.1.2  Rijksbeleid

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

6.1.3  Provinciaal beleid

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

6.1.4  Waterschap Vechtstromen

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

Het algemeen bestuur van het waterschap Vechtstromen heeft in de vergadering van 7 oktober 2015 het 
'Waterbeheerplan 2016-2021' vastgesteld.

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

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

6.2  Waterparagraaf

6.2.1  Watertoets

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is 
verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets).
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Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de 
waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met 
hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

6.2.2  Watertoetsproces

Via de Digitale Watertoets is Waterschap Vechtstromen van de ontwikkeling op de hoogte gebracht. Uit de 
Watertoets kwam naar voren dat de korte procedure kan worden gevolgd. Dit betekent dat in de toelichting van 
het bestemmingsplan de standaard waterparagraaf dient te worden opgenomen. De standaard waterparagraaf 
is opgenomen in Bijlage 3 bij deze toelichting. Hierna wordt ingegaan op de wateraspecten.

Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen 
schadelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen 
wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De toename van het verharde oppervlak is minder dan 
1.500m². Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of herinrichtingszone langs een 
waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Op de voorgenoemde wijze worden belangrijke negatieve milieugevolgen op de waterhuishouding in de 
omgeving van het plangebied voorkomen.
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Hoofdstuk 7  Juridische aspecten en 
planverantwoording

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

7.2  Opzet van de regels

7.2.1  Algemeen

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

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

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

1. Inleidende regels (begrippen en wijze van meten); 
2. Bestemmingsregels; 
3. Algemene regels (o.a. afwijkingsregels); 
4. Overgangs- en slotregels.

7.2.2  Inleidende regels

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

Begrippen (Artikel 1) 

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

Wijze van meten (Artikel 2) 

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

7.2.3  Bestemmingsregels

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

Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;
Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (goot- en bebouwingshoogte, etc.); 
Nadere eisen: met het oog op het voorkomen van onevenredig aantasting van bepaalde aspecten kunnen 
burgemeester en wethouders nadere eisen stellen aan de ondergeschikte punten;
Specifieke gebruiksregels: omschrijving van wat in ieder geval onder strijdig gebruik wordt gerekend;
Afwijkingen van de gebruiks- en bouwregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de 
aangegeven bestemmingen en bouwregels. 
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7.2.4  Algemene regels

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

Anti-dubbeltelregel (Artikel 4)

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

Algemene bouwregels (Artikel 5)

In de algemene bouwregels is opgenomen dat bepaalde ondergeschikte bouwonderdelen de bouw c.q. 
bestemmingsgrenzen met 1,00 meter mag overschrijden.

Algemene gebruiksregels (Artikel 6)

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

Algemene afwijkingsregels (Artikel 7)

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

Overige regels (Artikel 8)

In dit artikel zijn de eisen ten aanzien van parkeren opgenomen. 

7.2.5  Overgangs- en slotregels

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

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

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

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld.

7.3.1  Wonen

Functie

Gronden met de bestemming 'Wonen' zijn bedoeld voor het wonen, al dan niet in combinatie met een aan huis 
verbonden beroep dan wel een kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Daarnaast zijn deze gronden tevens 
bedoeld voor wegen en paden, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water, nutsvoorzieningen, tuinen, 
erven en terreinen.

Bouwmogelijkheden

Als hoofdgebouwen zijn uitsluitend woonhuizen toegestaan waarbij is bepaald dat het hoofdgebouw uitsluitend 
binnen een bouwvlak mag worden opgericht. De goot- en bouwhoogte van een woning zijn vastgelegd op de 
verbeelding middels een aanduiding. Dit geldt ook voor het maximum aantal wooneenheden. De dakhelling van 
een hoofdgebouw bedraagt ten minste 18° en maximaal 60°. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen gelden bebouwingsbepalingen die betrekking hebben op de oppervlakte 
(maximaal 85 m²), de situering en de hoogte. Voor wat betreft de situering zijn, ter bescherming van 
het straatbeeld, de bebouwingsbepalingen erop gericht bebouwing aan de voorzijde van de woning te 
voorkomen. In verband met de bescherming van belangen van buren (privacy, lichttoetreding) gelden ook bij het 
oprichten van bijbehorende bouwwerken achter de (voorgevel van) woningen eisen ten aanzien van oppervlakte, 
hoogte en situering. Binnen de woonbestemming wordt met een afwijking ruimte geboden voor een aan huis 
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verbonden beroep, dan wel kleinschalige bedrijfsmatige activiteit. Het gaat om kleinschalige beroeps- of 
bedrijfsmatige activiteiten die in ruimtelijk en functioneel opzicht ondergeschikt zijn aan de woonfunctie en 
daardoor verantwoord zijn in woongebieden. Hierbij kan gedacht worden aan klassieke 'vrije' beroepen (arts, 
advocaat, notaris) maar ook aan beroepen als makelaar of accountant of bedrijfsmatige activiteiten als een 
kapper of een schoonheidsspecialist. Om de ruimtelijke en functionele ondergeschiktheid aan de woonfunctie te 
waarborgen gelden criteria ten aanzien van de aard en omvang van de activiteiten. De woonbestemming biedt 
ook ruimte voor mantelzorg bij woningen. Ten eerste in de vorm van inwoning, daarnaast ook, via afwijking, in 
de vorm van (tijdelijke) bewoning van vrijstaande bijgebouwen. 
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Hoofdstuk 8  Economische 
uitvoerbaarheid

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

In het voorliggende geval wordt een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente. 
Hierin wordt tevens het risico van planschade opgenomen, zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is 
verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.
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Hoofdstuk 9  Inspraak, vooroverleg en 
zienswijzen

9.1  Vooroverleg

9.1.1  Het rijk

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

9.1.2  Provincie Overijssel

In de 'Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen' is bepaald voor plannen met minder dan 7 woningen 
geen vooroverleg noodzakelijk is. De ontwikkeling die dit bestemmingsplan mogelijk maakt voorziet in het 
realiseren van één woning. Gelet hierop is het niet nodig dat het plan in het kader van vooroverleg aan de 
provincie voorgelegd.

9.1.3  Waterschap Vechtstromen

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Deze toets resulteerde in een korte 
procedure. Het plan wordt dan ook aan het waterschap voorgelegd in het kader van vooroverleg.

9.2  Inspraak
Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt verleend 
bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. In voorliggend geval wordt geen voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage gelegd.

9.3  Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze periode 
kon een ieder zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit bestemmingsplan kenbaar maken. Tijdens de termijn 
van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen binnengekomen.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Aan de Johanninksweg, in het zuidelijke deel van de kern Noord-Deurningen (gemeente Dinkelland), bevindt 
zich een braakliggend perceel. In 2013 heeft er ter plaatse van dit perceel een bestemmingsplanherziening 
plaatsgevonden op basis waarvan het perceel is voorzien van een woonbestemming met een bouwvlak 
waarbinnen drie woningen gerealiseerd mogen worden. Deze woningen zijn tot op heden nog niet gebouwd.  

Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse de reeds toegestane drie woningen te realiseren, en daarnaast 
nog een vierde woning toe te voegen. Met het realiseren van deze vierde woning tussen de bestaande en 
toekomstige woonbebouwing wordt het bestaande lint versterkt en wordt de Johanninksweg op een passende 
stedenbouwkundige wijze afgerond. 

In afbeelding 1.1 is de locatie van het projectgebied in de kern Noord-Deurningen (rode ster) en ten opzichte 
van de directe omgeving (rode omlijning) weergegeven. 

 

Afbeelding 1.1 Ligging projectgebied (Bron: PDOK) 

Woningen worden in het kader van de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidsgevoelige functies. Ten 
behoeve van de realisatie van de in totaal vier beoogde woningen moet een ruimtelijke procedure worden 
doorlopen, waarbij het noodzakelijk is om de geluidbelasting ter plaatse van deze woningen te toetsen aan het 
stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval 
betreft het enkel het aspect wegverkeerslawaai. 

Opgemerkt wordt dat voor de drie reeds toegestane woningen in 2013 al een hogere waarde is vastgesteld. In 
verband met de toename van verkeer zijn deze woningen voor de volledigheid weer meegenomen in dit 
onderzoek. Het is aan de gemeente om te bepalen of een nieuwe hogere waarde voor deze woningen 
benodigd is. 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het vigerende Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In 
voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven. 
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HOOFDSTUK 2  WETTELIJK KADER 

2.1  Algemeen 

Artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) bepaalt dat bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, 
wijzigingsplan, uitwerkingsplan of bij het voorbereiden van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 
afwijking akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting aan de 
gevel van een geluidsgevoelig object als gevolg van de weg te bepalen. Onderzoek is enkel noodzakelijk indien 
een geluidsgevoelige bestemming zich binnen de wettelijke geluidszone van een weg bevindt. In de volgende 
paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke geluidszone van wegen. 

2.2  Zone langs wegen 

Artikel 74.1 van de Wgh bepaalt dat wegen een wettelijke geluidszone hebben. De breedte van de geluidszone 
is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg in stedelijk of in buitenstedelijk gebied is gelegen. In tabel 
2 worden de wettelijke geluidszones weergegeven. 

Aantal rijstroken Stedelijk gebied Buitenstedelijk gebied 

1 of 2 200 m 250 m 
3 of 4 350 m 400 m 
5 of meer 350 m 600 m 

Tabel 2 Wettelijke geluidszones wegen (Bron: wetten.overheid.nl) 

De wettelijke geluidszone bevindt zich aan weerszijde van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 
Eventuele parkeerstroken, voet- en fietspaden en vluchtstroken behoren niet tot de weg. 

Binnen de zone van een weg moet akoestisch onderzoek plaatsvinden naar de geluidsbelasting op de binnen 
de zone gelegen woning(en). Bij het berekenen van de geluidsbelasting wordt de Lden-waarde in dB bepaald. De 
Lden-waarde is het energetisch en naar tijdsduur van de beoordelingsperiode gemiddelde van de volgende 
waarden: 

• Het geluidsniveau in de dagperiode (tussen 7.00 en 19.00 uur); 

• Het geluidsniveau in de avondperiode (tussen 19.00 en 23.00 uur) + 5 dB; 

• Het geluidsniveau in de nachtperiode (tussen 23.00 en 7.00 uur) + 10 dB. 

De berekende geluidsbelasting moet aan de voorkeurswaarde en indien nodig aan de uiterste grenswaarde 
van de Wgh worden getoetst. 

Op basis van artikel 74.2 van de Wgh gelden de in tabel 1 opgenomen zones niet voor: 

• Wegen die als woonerf zijn aangeduid; 

• Wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. 

Het feit dat er voor de hiervoor genoemde gevallen geen wettelijke geluidszone geldt, betekent niet dat een 
akoestisch onderzoek automatisch niet benodigd is. Indien vooraf aangenomen kan worden dat niet aan de 
voorkeurswaarde van 48 dB kan worden voldaan, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. De 
geluidsbelasting van de weg kan hierdoor meegenomen worden in de belangenafweging in het kader van ‘een 
goede ruimtelijke ordening’.  

2.3 Grenswaarden 

In de Wgh worden eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op gevels van nog niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen die binnen de geluidszone van een weg liggen. Met niet 
geprojecteerde woningen of gebouwen worden bedoeld: 

‘woningen of gebouwen waarvoor het geldende bestemmingsplan verlening van de omgevingsvergunning voor 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht niet toelaat’. 
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De voorkeurswaarde voor de geluidsbelasting door wegverkeer bedraagt 48 dB. Bij een hogere 
geluidsbelasting kunnen burgemeester en wethouders een hogere waarde vaststellen. Voor een hogere 
waarde geldt een maximum, afhankelijk van de ligging van een geluidsgevoelig object. In tabel 3 is de hoogst 
mogelijke grenswaarde voor woningen als gevolg van wegverkeerslawaai weergegeven.  

Tabel 3 Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai (Bron: wetten.overheid.nl) 

Het vaststellen van een hogere waarde is enkel mogelijk indien maatregelen om de geluidsbelasting te 
reduceren op bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke 
of financiële aard. Hierbij moet afgewogen worden of de cumulatieve geluidsbelasting (het totaal van de 
geluidsbelasting van alle wegen gezamenlijk) niet leidt tot een onaanvaardbare geluidsbelasting.  

Bij het vaststellen van een hogere waarde moet bij de bouwvergunningsaanvraag aangetoond worden dat aan 
de gestelde geluidseisen (binnenwaarde in de geluidgevoelige ruimten 33 dB) wordt voldaan, zoals in artikel 
3.1 van het bouwbesluit en in artikel 4.4 van het Besluit geluidhinder genoemd worden. 

2.4  Berekenen geluidsbelasting 

De geluidsbelasting moet per weg afzonderlijk berekend en aan de voorkeurswaarde getoetst worden. 
Voordat de geluidsbelasting aan de voorkeurswaarde van 48 dB getoetst wordt, mag de berekende 
geluidsbelasting op basis van artikel 110g van de Wgh, aangevuld met artikel 3.4 van het Reken- en 
meetvoorschrift geluid 2012, worden verminderd. Reden hiervoor is de verwachting dat de geluidsproductie 
van motorvoertuigen steeds verder af zal nemen. De geluidsbelasting mag in de volgende situaties worden 
verminderd met: 

• 5 dB voor wegen met een maximumsnelheid tot 70 km/uur; 

Voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/uur of meer mag de geluidsbelasting worden verminderd 
met: 

• 4 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 57 dB bedraagt; 

• 3 dB indien de geluidsbelasting zonder reductie 56 dB bedraagt; 

• 2 dB voor overige geluidsbelasting. 

Uit uitspraak 201304862/3/R2 van de Raad van State blijkt dat het voor wegen met een snelheidsregime van 
30 km/uur eveneens is toegestaan de geluidsbelasting met 5 dB te verminderen. Bij lagere snelheden wordt de 
geluidsemissie voornamelijk door motorgeluid veroorzaakt, bandengeluid speelt een minder grote rol. 
Toekomstige geluidsreductie is in de toekomst voornamelijk te verwachten door het gebruik van stillere 
motoren. De aftrek van 5 dB kan daardoor ook toegepast worden bij snelheden van 30 km/uur of minder.  

2.5  Gemeentelijk geluidsbeleid 

De gemeente Dinkelland beschikt over een eigen geluidsbeleid, namelijk het “Gebiedsgericht geluidbeleid van 
de gemeente Dinkelland” en de “Nota hogere grenswaarden” . 

Burgemeester en wethouders kunnen gemotiveerd afwijken van het geluidbeleid en een hogere waarde 
toekennen (maximaal 63 dB in stedelijk gebied), indien aangetoond is dat aan de hoofd- en ontheffingscriteria 
kan worden voldaan. De gemeente Dinkelland past hierbij primair akoestische compensatiemaatregelen toe. 
Deze zijn per geluidsklasse verschillend. 

Het projectgebied maakt onderdeel uit van het gebiedstype ‘Woongebied’. Voor dit gebiedstype geldt de 
ambitiewaarde ‘redelijk rustig’ (48 dB) en de bovengrens ‘onrustig’ (53 dB). 

Hoofdcriteria 

In artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen kan worden 
verleend indien: “toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege 

Locatie woning Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 

Stedelijk gebied 63 dB (art. 83 lid 2 Wgh) 
Buitenstedelijk gebied 53 dB (art. 83 lid 1 Wgh) 
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het industrieterrein, de weg of spoorweg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige 
gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidsgevoelige terreinen tot de ten hoogste 
toelaatbare geluidsbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van 
stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.” 
 

Ontheffingscriteria 

Verkeerlawaai  

Voor wegverkeerslawaai gelden de volgende ontheffingsgronden: 

1. nog niet geprojecteerde woningen buiten de bebouwde kom, die:  

o verspreid gesitueerd worden;  

o ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;  

o door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;  

o ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;  

2. nog niet geprojecteerde woningen binnen de bebouwde kom, die:  

o in een dorps- of stadsvernieuwingsplan worden opgenomen;  

o door de gekozen situering of bouwvorm een doelmatige akoestisch afschermende functie gaan vervullen 
voor andere woningen - in aantal ten minste de helft van het aantal woningen waaraan de afschermende 
functie wordt toegekend -, of voor andere gebouwen of geluidsgevoelige objecten;  

o ter plaatse noodzakelijk zijn om redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid;  

o door de gekozen situering een open plaats tussen aanwezige bebouwing opvullen;  

o ter plaatse gesitueerd worden als vervanging van bestaande bebouwing;  

3. geprojecteerde, in aanbouw zijnde of aanwezige woningen en een nog niet geprojecteerde weg, voor 
zover die weg:  

o een noodzakelijke verkeers- en vervoersfunctie zal vervullen;  

o een zodanige verkeersverzamelfunctie zal vervullen, dat de aanleg van die weg zal leiden tot aanmerkelijk 
lagere geluidsbelastingen van woningen binnen de zone van een andere weg.  

 

Voorwaarden toekennen hogere grenswaarde 

Voorwaarden voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse ‘onrustig’  

Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en 
met de geluidsklasse ‘onrustig’ worden aanvullend ook de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken:  

• indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) treffen;  

• indien mogelijk de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroten;  

• in ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de 
ambitiewaarde van het betreffende gebied;  

• het stedenbouwkundig ontwerp vormgeven waarbij zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende 
gebied ontstaat;  

• vanaf de geluidsklasse ‘onrustig’ dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een woning en scholen 
een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de 
binnenwaarde van het Bouwbesluit. 
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HOOFDSTUK 3  UITGANGSPUNTEN 

3.1 Situatie projectgebied 

Zoals reeds vermeld is het voornemen om aan de Johanninksweg 1a, 1b en 1c in de kern Noord-Deurningen 
(gemeente Dinkelland) vier woningen te realiseren. 

In afbeelding 3.1 is een impressie van de gewenste situatie weergegeven. De te realiseren en te toetsen 
woningen zijn hierin met de kavelnummers 1 tot en met 4 aangegeven. Deze nummering is ook gehanteerd in 
het geluidsmodel en wordt in het vervolg van dit onderzoek dan ook aangehouden. In dit kader wordt nog 
opgemerkt dat voor de woningen op kavels 1, 2 en 3 in 2013 reeds een hogere waarde is vastgesteld. De 
woning op kavel 4 betreft hiermee de enige woning die vanuit planologisch oogpunt wordt toegevoegd. 

 

Afbeelding 3.1 Impressie gewenste situatie met te toetsen woningen 1 t/m 6 (Bron: Gemeente Dinkelland) 

De gewenste woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van de N342/Nordhornsestraat (80 km/uur), 
Kanaalweg (60 km/uur) en een deel van de Johanninksweg waar een 50 km/uur regime geldt.  

Ter plaatse van het overige deel van de Johanninksweg geldt, evenals voor overige wegen in de directe 
omgeving, een 30 km/uur regime. Deze wegen hebben geen geluidzone, waardoor de geluidbelasting als 
gevolg van wegverkeer op deze wegen formeel niet getoetst wordt aan de grenswaarden uit de Wgh (zie ook 
paragraaf 2.2). De geluidbelasting ten gevolge van deze wegen kan echter wel van belang zijn bij de 
beoordeling of sprake is van een “goede ruimtelijke ordening”, bijvoorbeeld bij wegen met een hoge 
verkeersintensiteit.  

In voorliggend geval is in het kader van een “goede ruimtelijke ordening” ook het 30 km/uur deel van de 
Johanninksweg onderzocht. De overige 30 km/uur wegen in de directe omgeving zijn niet meegenomen in het 
onderzoek. De verkeersintensiteit op deze wegen is dusdanig laag (enkel bestemmingsverkeer) dat in verband 
met de onderlinge afstand en tussenliggende bebouwing (barrièrewerking) wordt verwacht dat deze wegen 
geen wezenlijke bijdrage leveren aan de geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen. Ditzelfde geldt 
eveneens voor de Kanaalweg. Als gevolg van deze wegen wordt geen overschrijding van de voorkeurswaarde 
verwacht. 

In dit onderzoek zijn dan ook de volgende wegen meegenomen: 

• N342/Nordhornsestraat 

• Johanninksweg 
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In tabel 4 is weergegeven welke uitgangspunten voor het rekenmodel zijn gehanteerd. 

Tabel 4 Uitgangspunten onderzoek wegverkeerslawaai (Bron: BJZ.nu) 

3.2 Verkeersgegevens 

De gemeente Dinkelland heeft de verkeersgegevens van de in voorliggend geval relevante wegen aangeleverd. 
Het gaat om prognoses voor het jaar 2030. Deze verkeersgegevens zijn als bijlage 1 bij dit onderzoek gevoegd. 

In tabel 5zijn de weg- en verkeersgegevens uiteengezet, zoals deze zijn verkregen van de gemeente Dinkelland 
en zijn gebruikt ten behoeve van het berekenen van de geluidsbelasting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5 Weg- en verkeergegevens (Bron: Gemeente Dinkelland)  

Locatie projectgebied Stedelijk gebied 
Hoogst mogelijke waarde wegverkeerslawaai 63 dB 
Wgh van toepassing Ja 
Vermindering geluidsbelasting N342/Nordhornsestraat 
Vermindering geluidsbelasting Johanninksweg 

Afhankelijk van de geluidsbelasting 
5 dB 

Weg- en verkeersgegevens N342/Nordhornsestraat Johanninksweg 

Etmaalintensiteit 2030 
weekdag (prognose) 

7.720 684 

Uurintensiteit 
dag/avond/nacht (%) 

6,77/3,35/0,67 6,51/3,93/0,77 

Lichte motorvoertuigen 
dag/ avond/ nacht (%) 

95,72/95,49/95,17 98,39/98,53/99,07 

Middelzware vrachtwagens 
dag/ avond/ nacht (%) 

2,78/2,25/1,93 1,24/1,1/0,67 

Zware vrachtwagens dag/ 
avond/ nacht (%) 

1,5/2,25/2,9 0,37/0,36/0,26 

Wettelijke rijsnelheid 
(km/uur) 

80 Deels 50, deels 30 

Wegdektype Referentiewegdek Referentiewegdek 
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HOOFDSTUK 4  RESULTATEN 

4.1 Berekeningen 

De overdrachtsberekening voor de wegen is uitgevoerd overeenkomstig Standaard Reken Methode 2 van het 
Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.  

Bij de berekening is uitgegaan van een standaard bodemfactor van 0,0 (akoestisch hard). In het model zijn de 
volgende zaken opgenomen: 

• Johanninksweg en N342/Nordhornsestraat met intensiteiten; 

• Gebouwen binnen en buiten het projectgebied inclusief hoogte gebaseerd op het Actueel 
Hoogtebestand Nederland; 

• Akoestisch zachte bodemgebieden cq. groen binnen het projectgebied en in de omgeving; 

• rekenpunten op 1,5 en 4,5 meter op de voorgevels, achtergevels en zijgevels van de woningen. 

In bijlage 2 is een uitsnede van het rekenmodel weergegeven. In bijlage 3 zijn de itemeigenschappen 

opgenomen. 

4.2 Resultaten 

In bijlage 4 zijn de rekenresultaten per weg inclusief reductie en de gecumuleerde rekenresultaten exclusief 
reductie opgenomen. De rekenresultaten per weg worden in onderstaande tekst nader toegelicht. 

Ter plaatse van de vier nieuwe woningen bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, als gevolg van 
de Johanninksweg maximaal 46 dB (incl. aftrek) (voorgevels woningen 2, 3 en 4). Hiermee wordt ter plaatse 
van alle vier de woningen voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. Een hogere waarde is als gevolg van 
deze weg niet benodigd. 

In onderstaande tabel zijn de onderzoeksresultaten weergegeven met betrekking tot de 
N342/Nordhornsestraat (zie zoals reeds vermeld ook bijlage 4). Daar waar de geluidsbelasting inclusief 
reductie niet voldoet aan de voorkeurswaarde van 48 dB zijn de resultaten dikgedrukt. 

Gevel  

(1,5m /4,5m) 

N342/Nordhornsestraat 

Excl. 

reductie 

Incl.   

reductie 

Woning 1   

Voorgevel 53/55 51/53 

Zijgevel oost 56/57 53/53 

Achtergevel 47/50 45/48 

Zijgevel west 46/48 44/46 

Woning 2    

Voorgevel 51/52 49/50 

Zijgevel 50/50 48/48 

Achtergevel 45/48 43/46 
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Woning 3   

Voorgevel 47/49 48/49 

Zijgevel - - 

Achtergevel 48/48 46/46 

Woning 4   

Voorgevel  46/47 46/48 

Zijgevel oost 45/47 43/45 

Achtergevel 45/46 43/44 

Zijgevel west 42/41 40/39 

Tabel 6 Onderzoeksresultaten N342/Nordhornsestraat (Bron: BJZ.nu) 

Er wordt ter plaatse van de voorgevels van woningen 1, 2 en 3 niet voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB 
(maximaal 53 dB voorgevel woning 1). Daarnaast wordt er ter plaatse van de oostelijke zijgevel van woning  1 
tevens niet voldaan aan de voorkeurswaarde (maximaal 53 dB). Wel wordt er in alle gevallen voldaan aan de 
maximale ontheffingswaarde van 63 dB.  

Ter plaatse van woning 4 wordt wel voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. 

4.3 Hogere waarde 

Aangezien de locatie in stedelijk gebied ligt kan voor gevels die niet aan de voorkeurswaarde voldoen een 
hogere waarde tot en met 63 dB worden aangevraagd. Een hogere waarde voor het aspect wegverkeerslawaai 
is in voorliggend geval in beginsel noodzakelijk, aangezien de voorkeurswaarde ter plaatse van de woningen 1, 
2 en 3 wordt overschreden als gevolg van de geluidsbelasting afkomstig van de N342/Nordhornsestraat. 

In dit kader wordt nogmaals opgemerkt dat voor deze drie woningen in 2013 al een hogere waarde is 
vastgesteld. In verband met de toename van verkeer zijn deze woningen voor de volledigheid weer 
meegenomen in dit onderzoek. Hierna wordt nader ingegaan op de mogelijkheden tot het vaststellen van een 
nieuwe hogere waarde voor deze woningen. Het is echter aan de gemeente om te bepalen of een nieuwe 
hogere waarde voor deze woningen noodzakelijk wordt geacht. 

Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk wanneer bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen 
rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard en een 
binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden. Dit wordt in de volgende paragraaf getoetst. 

4.4 Maatregelen reductie geluidbelasting 

Om de geluidbelasting te reduceren kan gebruik worden gemaakt van bron-, overdrachts- en 
gevelmaatregelen, zoals in het vervolg van deze paragraaf beschreven. 

4.4.1 Bronmaatregelen 

Het geluid van een voertuig wordt veroorzaakt door het motorgeluid en het geluid van de banden. Vooral 
vrachtwagens zijn de afgelopen jaren veel stiller geworden. In het rekenmodel is hier al rekening mee 
gehouden. Daarnaast is de verwachting dat voertuigen in de toekomst nog stiller zullen worden. Hier wordt 
rekening mee gehouden door de in paragraaf 2.4 beschreven aftrek toe te passen. In het kader van de 
ontwikkeling is geen sprake van invloed op het reduceren van het geluid van voertuigen. Daarnaast is ook geen 
sprake van invloed op de samenstelling van het verkeer, de verkeersintensiteit en het snelheidsregime. 
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Een aanpassing van het wegdektype kan leiden tot een reductie van het bandengeluid van voertuigen en 
daarmee het geluid van een voertuig. Bij toepassing van dubbellaags ZOAB vermindert de geluidsbelasting op 
de gevels. Echter wordt verwacht dat ook na toepassing hiervan niet beide gevels aan de voorkeurswaarde 
zullen voldoen. Het toepassen van een stiller wegdek gaat bovendien gepaard met hoge kosten. Daarnaast zal 
de wegbeheerder niet instemmen met het stiller maken van slechts een klein deel van de weg, omdat dit tot 
onderhoudtechnische problemen leidt. Vanuit onder meer financieel en civieltechnisch oogpunt is het 
aanbrengen van stiller asfalt dus niet haalbaar. 

4.4.2 Overdrachtsmaatregelen 

Een grotere afstand tussen de gevel en de weg leidt tot een lagere geluidsbelasting op de gevels. Het is in 
voorliggend geval echter niet mogelijk om de te realiseren bebouwing verder van de N342/Nordhornsestraat 
te realiseren (richting het noordwesten), aangezien zich hier reeds woonpercelen bevinden. Het positioneren 
van woning 1 achter de overige woningen, bezien vanaf de Johanninksweg, is daarnaast vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt eveneens niet gewenst, aangezien de bebouwing dan niet meer aansluit op de 
rooilijn van de overige woningen aan de Johanninksweg. 

Langs de N342/Nordhornsestraat zijn ter plaatse geen geluidschermen aanwezig. Het plaatsen van nieuwe 
geluidsschermen die voor voldoende afscherming zorgen is hier vanuit financieel, stedenbouwkundig en 
landschappelijk oogpunt echter onwenselijk. 

4.4.3 Gevelmaatregelen 

Wanneer een hogere geluidsbelasting wordt toegestaan moet het binnenniveau van 33 dB gewaarborgd 
worden. Artikel 110 lid g van de Wgh bepaalt dat de reductie bij het vaststellen van de noodzakelijk 
geluidwering 0 dB bedraagt. 

De hoogste cumulatieve geluidsbelasting exclusief aftrek bedraagt in voorliggend geval 58 dB. Het betreft de 
geluidsbelasting ter plaatse van de oostelijke zijgevel van woning 1. De noodzakelijke gevelwering bedraagt 
hiermee maximaal (58-33) 25 dB. Standaard HR++ beglazing zorgt voor een geluidwering van circa 28-29 dB. 
Indien er voor een natuurlijke luchttoevoer via openingen in de geluidsbelaste gevels gekozen wordt, zijn 
suskasten noodzakelijk. 

4.4.4 Conclusie maatregelen 

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen 
ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het 
meest doelmatig. 

Ten aanzien van het gemeentelijk geluidsbeleid wordt opgemerkt dat hiervoor reeds is voldaan aan de 
hoofdcriteria.  

Met betrekking tot de ontheffingsgronden geldt dat in voorliggend geval sprake is van drie reeds 
geprojecteerde woningen en een nog niet geprojecteerde woning binnen de bebouwde kom, die door de 
gekozen situering een open plaats tussen aanwezige (geprojecteerde) bebouwing opvult. Hiermee is sprake 
van ontheffingsgronden. 

De voorwaarden voor het toekennen van een hogere waarde tot en met de geluidsklasse ‘onrustig’, zoals 
weergegeven in paragraaf 2.5, worden hieronder getoetst.  

Bij het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde voor geluidsgevoelige bestemmingen tot en 
met de geluidsklasse ‘onrustig’ worden aanvullend ook de volgende voorwaarden bij de afweging betrokken:  

• indien mogelijk bronmaatregelen (bijvoorbeeld stillere asfalttypen) treffen;  

• indien mogelijk de afstand tussen de geluidsbron en de nieuwe woning(en) vergroten; 

Op deze twee maatregelen is in subparagrafen 4.4.1 en 4.4.2 reeds ingegaan. Deze mogelijkheden worden om 
meerdere redenen niet haalbaar en/of doelmatig geacht. 

• in ieder geval dient bij woningen/appartementen de buitenruimte (tuin/balkon) te voldoen aan de 
ambitiewaarde van het betreffende gebied; 
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De hoogste geluidsbelasting ter plaatse van de achtergevels van de woningen, waar achtertuinen zijn 
geprojecteerd, bedraagt 48 dB. Hiermee kan ter plaatse van alle woningen een buitenruimte worden 
gerealiseerd waar wordt voldaan aan de ambitiewaarde van 48 dB. 

• het stedenbouwkundig ontwerp vormgeven waarbij zoveel mogelijk afscherming voor het achterliggende 
gebied ontstaat; 

Met de realisatie van de woningen ontstaat tevens een doelmatige afscherming/barrière van geluidsbelasting 
ter plaatse van de reeds aan dezelfde zijde van de Johanninksweg gelegen woningen. 

• vanaf de geluidsklasse ‘onrustig’ dient bij een aanvraag om bouwvergunning voor een woning en scholen 
een bouwakoestisch onderzoek te worden gevoegd en wordt getoetst of wordt voldaan aan de 
binnenwaarde van het Bouwbesluit. 

Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen zal een bouwakoestisch onderzoek worden 
aangeleverd waaruit blijkt dat in alle gevallen kan worden voldaan aan de binnewaarde van 33 dB conform het 
Bouwbesluit. Zoals aangegeven kan dit bijvoorbeeld worden gerealiseerd door toepassing van standaard HR++ 
beglazing. 

Geconcludeerd wordt dat wordt voldaan aan de wettelijke en gemeentelijke voorwaarden voor het toekennen 
van een hogere waarde. Er kan voor de voor- en oostelijke zijgevel van woning 1 en de voorgevels van 
woningen 2 en 3 dan ook een hogere waarde LDEN van maximaal 53 dB worden aangevraagd in verband met de 
geluidsbelasting afkomstig van de N342/Nordhornsestraat. 
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HOOFDSTUK 5  CONCLUSIE 

Aan de Johanninksweg, in het zuidelijke deel van de kern Noord-Deurningen (gemeente Dinkelland) bevindt 
zich een braakliggend perceel. Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse vier woningen te realiseren. 
Woningen worden in het kader van de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidsgevoelige functies. 

Ten behoeve van de realisatie van de woningen moet een ruimtelijke procedure worden doorlopen, waarbij 
het noodzakelijk is om de geluidbelasting ter plaatse van deze woningen te toetsen aan het stelsel van 
voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In voorliggend geval betreft het 
enkel het aspect wegverkeerslawaai. 

De gewenste woningen liggen binnen de wettelijke geluidszone van onder andere de N342/Nordhornsestraat 
en het 50 km/uur deel van de Johanninksweg. Het 30 km/uur deel van de Johanninksweg is eveneens 
meegenomen in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

Ter plaatse van de vier nieuwe woningen bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, als gevolg van 
de Johanninksweg maximaal 46 dB (incl. aftrek) (voorgevels woningen 2, 3 en 4). Hiermee wordt ter plaatse 
van alle vier de woningen voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB. 

Ter plaatse van de voor- en oostelijke zijgevel van woning 1 bedraagt de geluidsbelasting door 
wegverkeerslawaai, als gevolg van de N342/Nordhornsestraat maximaal 53 dB (incl. aftrek). Ter plaatse van de 
voorgevels van woningen 2 en 3 bedraagt de geluidsbelasting door wegverkeerslawaai, als gevolg van de 
N342/Nordhornsestraat respectievelijk maximaal 50 en 49 dB (incl. aftrek). Ter plaatse van woning 4 en de 
overige gevels van de woningen bedraagt de geluidsbelasting maximaal 48 dB, waarmee aan de 
voorkeurswaarde wordt voldaan. 

Een hogere waarde voor het aspect wegverkeerslawaai is in voorliggend geval in beginsel noodzakelijk, 
aangezien de voorkeurswaarde ter plaatse van woningen 1, 2 en 3 wordt overschreden als gevolg van de 
geluidsbelasting afkomstig van de N342/Nordhornsestraat.  

In dit kader wordt opgemerkt dat voor woningen 1, 2 en 3 in 2013 al een hogere waarde is vastgesteld. In 
verband met de toename van verkeer zijn deze woningen voor de volledigheid weer meegenomen in dit 
onderzoek. Het is echter aan de gemeente om te bepalen of een nieuwe hogere waarde voor deze woningen 
noodzakelijk wordt geacht. Voor de volledigheid is er in dit onderzoek vanuit gegaan dat er een nieuwe hogere 
waarde wordt vastgesteld. 

Afwijken van de voorkeurswaarde is alleen mogelijk wanneer bron- en overdrachtsmaatregelen kunnen 
rekenen op bezwaren van financiële, stedenbouwkundige, verkeerskundige of landschappelijke aard, een 
binnenniveau van 33 dB gerealiseerd kan worden en wordt voldaan aan de gemeentelijke voorwaarden voor 
het toekennen van een hogere waarde. 

De bron- en overdrachtsmaatregelen die getroffen kunnen worden om aan de voorkeurswaarde te voldoen 
ontmoeten bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard. Gevelmaatregelen zijn het 
meest doelmatig. Met gevelwering van maximaal 25 dB kan in alle gevallen worden voldaan aan de 
binnenwaarde van 33 dB op basis van het Bouwbesluit. Dit kan bijvoorbeeld door de toepassing van Standaard 
HR++ beglazing. Daarnaast wordt er voldaan aan de gemeentelijke voorwaarden voor het toekennen van een 
hogere waarde. 

Er kan voor woningen 1, 2 en 3 dan ook een hogere waarde LDEN van maximaal 53 dB worden aangevraagd in 
verband met de geluidsbelasting afkomstig van de N342/Nordhornsestraat. 

Voor woning 4 hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld aangezien in alle gevallen wordt voldaan aan 
de wettelijke voorkeurswaarde. 

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er ter plaatse van de te realiseren woningen voor 
wat betreft het aspect wegverkeerslawaai sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
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BIJLAGEN BIJ HET AKOESTISCH ONDERZOEK  
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Bijlage 1 Weggegevens  



Verkeersgegevens Johanninksweg Nordhornsestraat 

 
 

2016       2030 

   
  



 

2016       2030 
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Bijlage 2 Rekenmodel 
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Bijlage 3 Itemeigenschappen 

  



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))

Joh.weg 30 Johanninksweg 30 km/uur zone      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  30  30
Joh.weg 50 Johanninksweg 50 km/uur      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  50  50
N342 N342/Nordhornsestraat      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  80  80

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D)

Joh.weg 30  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    684,00   6,51   3,93   0,77 -- --
Joh.weg 50  50 --  50  50  50 --  50  50  50 --    684,00   6,51   3,93   0,77 -- --
N342  80 --  80  80  80 --  80  80  80 --   7720,00   6,77   3,35   0,67 -- --

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MR(A) %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D)

Joh.weg 30 -- -- --  98,39  98,53  99,07 --   1,24   1,10   0,67 --   0,37   0,36   0,26 -- -- -- -- --     43,81
Joh.weg 50 -- -- --  98,39  98,53  99,07 --   1,24   1,10   0,67 --   0,37   0,36   0,26 -- -- -- -- --     43,81
N342 -- -- --  95,72  95,49  95,17 --   2,78   2,25   1,93 --   1,50   2,25   2,90 -- -- -- -- --    500,27

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LV(A) LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500

Joh.weg 30     26,49      5,22 --      0,55      0,30      0,04 --      0,16      0,10      0,01 --   70,54   74,22   81,72   86,28
Joh.weg 50     26,49      5,22 --      0,55      0,30      0,04 --      0,16      0,10      0,01 --   70,24   77,02   82,65   89,47
N342    246,96     49,23 --     14,53      5,82      1,00 --      7,84      5,82      1,50 --   79,70   89,38   94,58  101,90

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125

Joh.weg 30   91,79   88,67   82,00   73,85   68,27   71,91   79,25   84,06   89,58   86,44   79,77   71,48   60,88   64,35
Joh.weg 50   96,31   92,81   86,01   75,63   68,00   74,74   80,31   87,25   94,11   90,60   83,80   73,38   60,71   67,35
N342  109,33  105,53   98,64   87,45   76,95   86,39   91,63   99,09  106,32  102,50   95,62   84,44   70,22   79,50

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

Joh.weg 30   70,98   76,86   82,43   79,24   72,55   63,67 -- -- -- -- -- -- -- --
Joh.weg 50   72,65   80,04   86,99   83,47   76,66   66,08 -- -- -- -- -- -- -- --
N342   84,77   92,32   99,38   95,55   88,66   77,50 -- -- -- -- -- -- -- --

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

4 woning 4 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 woning 4 zijgevel oostzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 woning 4 zijgevel westzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
4 woning 4 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
3 woning 3 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

3 woning 3 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
3 woning 3 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 woning 2 zijgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 woning 2 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
2 woning 2 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

1 woning 1 achtergevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
1 woning 1 voorgevel      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
1 woning 1 zijgevel westzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja
1 woning 1 zijgevel oostzijde      0,00 Relatief      1,50      4,50 -- -- -- -- Ja

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00
Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00
Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00
Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00
Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00

Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00
Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00
Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00
Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00
Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00

Groen Akoestisch zacht bodemgebied 1,00

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125

4 Woning kavel 4     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Bijgebouw Bijgebouw woningen 3 en 4     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
2 en 3 Woningen kavels 2 en 3     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Bijgebouw Bijgebouw woning 1     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
1 Woning kavel 1     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

2 Bijgebouw woning kavel 2     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     9,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80
Gebouw Omliggende bebouwing omgeving     9,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB False 0,80 0,80

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 3 ItemeigenschappenBijlage 3 Itemeigenschappen

Model: eerste model
versie 1.1 van Projectgebied Johanninksweg - Projectgebied Johanninksweg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

4 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 en 3 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Bijgebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

2 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Gebouw 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

27-8-2020 14:09:27Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.
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Bijlage 4 Rekenresultaten 



Bijlage 4 Gecumuleerde geluidsbelasting excl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_B woning 1 zijgevel oostzijde 266584,74 491050,43 4,50 57 54 47 58
1_A woning 1 zijgevel oostzijde 266584,74 491050,43 1,50 56 53 46 57
1_B woning 1 voorgevel 266584,92 491055,38 4,50 56 53 46 57
1_A woning 1 voorgevel 266584,92 491055,38 1,50 55 52 45 55
2_B woning 2 voorgevel 266575,68 491064,27 4,50 54 52 45 55

3_B woning 3 voorgevel 266571,22 491068,53 4,50 54 51 44 54
2_A woning 2 voorgevel 266575,68 491064,27 1,50 53 51 44 54
3_A woning 3 voorgevel 266571,22 491068,53 1,50 53 50 43 54
4_B woning 4 voorgevel 266562,26 491077,08 4,50 53 50 43 53
4_A woning 4 voorgevel 266562,26 491077,08 1,50 52 50 43 53

2_B woning 2 zijgevel 266575,51 491059,26 4,50 52 49 42 52
2_A woning 2 zijgevel 266575,51 491059,26 1,50 51 48 41 52
4_B woning 4 zijgevel oostzijde 266562,61 491072,21 4,50 50 47 40 50
1_B woning 1 zijgevel westzijde 266580,09 491054,78 4,50 50 47 40 50
1_B woning 1 achtergevel 266577,70 491047,44 4,50 50 47 40 50

4_A woning 4 zijgevel oostzijde 266562,61 491072,21 1,50 49 46 39 49
1_A woning 1 zijgevel westzijde 266580,09 491054,78 1,50 49 46 39 49
3_B woning 3 achtergevel 266564,25 491060,14 4,50 48 45 38 48
2_B woning 2 achtergevel 266568,73 491055,72 4,50 48 45 38 48
3_A woning 3 achtergevel 266564,25 491060,14 1,50 48 45 38 48

4_A woning 4 zijgevel westzijde 266557,96 491076,43 1,50 47 45 38 48
4_B woning 4 zijgevel westzijde 266557,96 491076,43 4,50 47 45 37 48
1_A woning 1 achtergevel 266577,70 491047,44 1,50 47 44 37 47
4_B woning 4 achtergevel 266555,32 491068,74 4,50 46 43 36 46
2_A woning 2 achtergevel 266568,73 491055,72 1,50 45 42 35 45

4_A woning 4 achtergevel 266555,32 491068,74 1,50 44 41 34 45
3_A woning 3 zijgevel 266566,88 491067,47 1,50 -- -- -- --
3_B woning 3 zijgevel 266566,88 491067,47 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2020 14:10:58Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting N342  incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N342/Nordhornsestraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_B woning 1 zijgevel oostzijde 266584,74 491050,43 4,50 54 52 45 53
1_A woning 1 zijgevel oostzijde 266584,74 491050,43 1,50 54 51 44 53
1_B woning 1 voorgevel 266584,92 491055,38 4,50 53 50 43 53
1_A woning 1 voorgevel 266584,92 491055,38 1,50 51 48 41 51
2_B woning 2 voorgevel 266575,68 491064,27 4,50 50 47 40 50

3_B woning 3 voorgevel 266571,22 491068,53 4,50 49 46 39 49
2_A woning 2 voorgevel 266575,68 491064,27 1,50 49 46 39 49
2_B woning 2 zijgevel 266575,51 491059,26 4,50 48 45 38 48
1_B woning 1 achtergevel 266577,70 491047,44 4,50 48 45 38 48
3_A woning 3 voorgevel 266571,22 491068,53 1,50 48 45 38 48

2_A woning 2 zijgevel 266575,51 491059,26 1,50 47 44 37 48
4_B woning 4 voorgevel 266562,26 491077,08 4,50 47 44 37 48
3_B woning 3 achtergevel 266564,25 491060,14 4,50 46 43 36 46
2_B woning 2 achtergevel 266568,73 491055,72 4,50 46 43 36 46
3_A woning 3 achtergevel 266564,25 491060,14 1,50 46 43 36 46

4_A woning 4 voorgevel 266562,26 491077,08 1,50 46 43 36 46
1_B woning 1 zijgevel westzijde 266580,09 491054,78 4,50 45 42 35 46
1_A woning 1 achtergevel 266577,70 491047,44 1,50 45 42 35 45
4_B woning 4 zijgevel oostzijde 266562,61 491072,21 4,50 45 42 35 45
1_A woning 1 zijgevel westzijde 266580,09 491054,78 1,50 44 41 34 44

4_B woning 4 achtergevel 266555,32 491068,74 4,50 44 41 34 44
4_A woning 4 zijgevel oostzijde 266562,61 491072,21 1,50 43 40 33 43
2_A woning 2 achtergevel 266568,73 491055,72 1,50 43 40 33 43
4_A woning 4 achtergevel 266555,32 491068,74 1,50 42 39 32 43
4_A woning 4 zijgevel westzijde 266557,96 491076,43 1,50 40 37 30 40

4_B woning 4 zijgevel westzijde 266557,96 491076,43 4,50 39 36 29 39
3_A woning 3 zijgevel 266566,88 491067,47 1,50 -- -- -- --
3_B woning 3 zijgevel 266566,88 491067,47 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 4 Geluidsbelasting Johanninksweg 50 km/uur  incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johanninksweg 50 km/uur
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_B woning 1 zijgevel oostzijde 266584,74 491050,43 4,50 40 37 30 40
1_A woning 1 zijgevel oostzijde 266584,74 491050,43 1,50 39 37 30 40
1_B woning 1 voorgevel 266584,92 491055,38 4,50 39 36 29 39
1_A woning 1 voorgevel 266584,92 491055,38 1,50 38 36 28 39
2_B woning 2 voorgevel 266575,68 491064,27 4,50 35 33 26 36

3_B woning 3 voorgevel 266571,22 491068,53 4,50 34 32 25 35
2_A woning 2 voorgevel 266575,68 491064,27 1,50 34 31 24 34
3_A woning 3 voorgevel 266571,22 491068,53 1,50 32 30 23 33
4_B woning 4 voorgevel 266562,26 491077,08 4,50 32 29 22 32
4_A woning 4 voorgevel 266562,26 491077,08 1,50 30 28 21 31

1_B woning 1 zijgevel westzijde 266580,09 491054,78 4,50 29 27 20 30
1_A woning 1 zijgevel westzijde 266580,09 491054,78 1,50 28 26 18 29
2_B woning 2 zijgevel 266575,51 491059,26 4,50 15 12 5 15
4_B woning 4 zijgevel oostzijde 266562,61 491072,21 4,50 12 10 3 13
2_A woning 2 zijgevel 266575,51 491059,26 1,50 11 8 1 11

4_A woning 4 zijgevel oostzijde 266562,61 491072,21 1,50 8 5 -2 8
1_A woning 1 achtergevel 266577,70 491047,44 1,50 -- -- -- --
1_B woning 1 achtergevel 266577,70 491047,44 4,50 -- -- -- --
2_A woning 2 achtergevel 266568,73 491055,72 1,50 -- -- -- --
2_B woning 2 achtergevel 266568,73 491055,72 4,50 -- -- -- --

3_A woning 3 achtergevel 266564,25 491060,14 1,50 -- -- -- --
3_A woning 3 zijgevel 266566,88 491067,47 1,50 -- -- -- --
3_B woning 3 achtergevel 266564,25 491060,14 4,50 -- -- -- --
3_B woning 3 zijgevel 266566,88 491067,47 4,50 -- -- -- --
4_A woning 4 achtergevel 266555,32 491068,74 1,50 -- -- -- --

4_A woning 4 zijgevel westzijde 266557,96 491076,43 1,50 -- -- -- --
4_B woning 4 achtergevel 266555,32 491068,74 4,50 -- -- -- --
4_B woning 4 zijgevel westzijde 266557,96 491076,43 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2020 14:13:02Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 4 Geluidsbelasting Johanninksweg 30 km/uur  incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Johanninksweg 30 km/uur zone
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Lden

4_A woning 4 voorgevel 266562,26 491077,08 1,50 45 43 36 46
4_B woning 4 voorgevel 266562,26 491077,08 4,50 45 43 36 46
3_A woning 3 voorgevel 266571,22 491068,53 1,50 45 43 36 46
3_B woning 3 voorgevel 266571,22 491068,53 4,50 45 43 36 46
2_A woning 2 voorgevel 266575,68 491064,27 1,50 45 43 36 46

2_B woning 2 voorgevel 266575,68 491064,27 4,50 45 43 36 46
1_A woning 1 voorgevel 266584,92 491055,38 1,50 45 42 35 45
1_B woning 1 voorgevel 266584,92 491055,38 4,50 45 42 35 45
4_B woning 4 zijgevel oostzijde 266562,61 491072,21 4,50 42 39 32 42
4_A woning 4 zijgevel oostzijde 266562,61 491072,21 1,50 42 39 32 42

2_B woning 2 zijgevel 266575,51 491059,26 4,50 41 39 32 42
2_A woning 2 zijgevel 266575,51 491059,26 1,50 41 39 32 42
4_B woning 4 zijgevel westzijde 266557,96 491076,43 4,50 41 39 31 42
4_A woning 4 zijgevel westzijde 266557,96 491076,43 1,50 41 39 31 42
1_A woning 1 zijgevel oostzijde 266584,74 491050,43 1,50 40 38 31 41

1_B woning 1 zijgevel westzijde 266580,09 491054,78 4,50 40 38 31 41
1_B woning 1 zijgevel oostzijde 266584,74 491050,43 4,50 40 38 31 41
1_A woning 1 zijgevel westzijde 266580,09 491054,78 1,50 40 38 31 41
1_A woning 1 achtergevel 266577,70 491047,44 1,50 -- -- -- --
1_B woning 1 achtergevel 266577,70 491047,44 4,50 -- -- -- --

2_A woning 2 achtergevel 266568,73 491055,72 1,50 -- -- -- --
2_B woning 2 achtergevel 266568,73 491055,72 4,50 -- -- -- --
3_A woning 3 achtergevel 266564,25 491060,14 1,50 -- -- -- --
3_A woning 3 zijgevel 266566,88 491067,47 1,50 -- -- -- --
3_B woning 3 achtergevel 266564,25 491060,14 4,50 -- -- -- --

3_B woning 3 zijgevel 266566,88 491067,47 4,50 -- -- -- --
4_A woning 4 achtergevel 266555,32 491068,74 1,50 -- -- -- --
4_B woning 4 achtergevel 266555,32 491068,74 4,50 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

27-8-2020 14:13:25Geomilieu V2020.1 rev 1 Licentiehouder: BJZ.nu B.V.



Bijlage 2  Verkennend 
bodemonderzoek

90      bestemmingsplan Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c
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1 Inleiding 
 
Dit rapport beschrijft het verkennend en nader (asbest)bodemonderzoek, dat in opdracht van 
BJZ.NU op een terrein aan de Johanninksweg 1 in Denekamp door Kruse Milieu BV is 
uitgevoerd.  
 
De aanleiding van dit onderzoek is de bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw 
van woningen. Het bodemonderzoek is noodzakelijk in het kader van aanvraag van de 
omgevingsvergunning. Derhalve dient de milieukundige kwaliteit van de bodem bekend te zijn. 
 
Voorafgaande aan het bodemonderzoek heeft een standaard vooronderzoek plaatsgevonden 
op basis van norm NEN 5725. Uit de resultaten van dit vooronderzoek is gebleken dat de 
bovengrond van de locatie verdacht is van aanwezigheid van asbest. Het overige deel van de 
locatie is onverdacht. 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”  
  NNI Delft, januari 2009; 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016;  
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
De doelstelling van het onderzoek op een onverdachte locatie is aan te tonen dat op de locatie 
redelijkerwijs gesproken geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 
freatisch grondwater.  
 
De doelstelling van het onderzoek op een asbestverdachte locatie is vast te stellen of de 
vooronderstelde verontreinigingskern ook daadwerkelijk op de vermoede plaats aanwezig is en 
in hoeverre de verontreinigde stoffen in de grond de normwaarden overschrijden. 
 
Het veldwerk is uitgevoerd in december 2019, januari 2020 en maart 2020 conform BRL SIKB 
2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018 waarvoor Kruse Milieu BV is gecertificeerd. Hierbij 
wordt verklaard dat Kruse Milieu BV financieel en juridisch onafhankelijk is van de 
opdrachtgever.  
 
In dit rapport worden de resultaten besproken van het veld- en het laboratoriumonderzoek. De 
gemeten gehalten in de grond worden vergeleken met de achtergrondwaarden (AW 2000) en 
de interventiewaarden om vast te stellen of er al dan niet verontreinigingen aanwezig zijn. De in 
het grondwater gemeten gehalten worden vergeleken met de streef- en interventiewaarden.  
 
Tevens worden de resultaten met betrekking tot asbest vergeleken met de wetgeving inzake 
asbest in bodem en puin, welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het 
beleid is voor asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen. 
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2 Locatiegegevens 

 
2.1 Beschrijving huidige situatie 

 
Algemeen 
De onderzoekslocatie is gelegen aan Johanninksweg 1, in het zuidelijk deel van de bebouwde 
kom van Noord Deurningen. Het centrale punt van het te onderzoeken deel van het terrein 
heeft de RD-coördinaten x = 266.567 en y = 491.059 en is kadastraal bekend als gemeente 
Denekamp sectie N, nummer 331. De Johanninksweg ligt ten noordoosten van de 
onderzoekslocatie.  
 
Bebouwing en verharding 
De onderzoekslocatie is momenteel onbebouwd, onverhard en in gebruik als weiland.   
 
Onderzoekslocatie 
In het kader van de bestemmingsplanwijziging en bouw van woningen is een bodemonderzoek 
noodzakelijk. De onderzoekslocatie is onbebouwd, onverhard (gras) en omvat circa 1250 m². 
 
In bijlage I zijn de regionale ligging van de locatie weergegeven en zijn de volgende 
boorplannen opgenomen:  
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Geofox, juli 2000;  
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Twinnova, september 2007; 
- Boorplan verkennend bodemonderzoek Kruse Milieu BV, maart 2020. 
 
 

2.2 Vooronderzoek 
 
In het vooronderzoek komt naast informatie uit het huidige gebruik het vroegere gebruik van het 
terrein aan de orde evenals de vraag of er in het verleden reeds bodemonderzoeken zijn 
verricht op het terrein. Het vroegere gebruik van het terrein is van belang, omdat bronnen van 
verontreiniging aanwezig geweest kunnen zijn. Er is navraag gedaan bij de opdrachtgever, de 
eigenaar en bij de gemeente Dinkelland. De volgende informatie is verzameld: 
 
- Het terrein is momenteel braakliggend en onverhard.  
- Voor zover bekend is er op de onderzoekslocatie nooit sprake geweest van opslag in tanks 

van chemicaliën of brandstoffen, zoals huisbrandolie of diesel. Ten zuiden van de locatie is in 
het verleden een tankstation aanwezig geweest. Het is niet bekend of de ondergrondse tanks 
zijn gesaneerd. Gezien de afstand tot de onderzoekslocatie, kan aangenomen worden dat de 
ondergrondse brandstoftanks geen negatieve invloed hebben gehad op de bodemkwaliteit ter 
plaatse van de onderzoekslocatie.  

- Het te onderzoeken terreindeel is voor zover bekend nooit gebruikt voor werkzaamheden of 
(bedrijfs)activiteiten, die verontreinigend kunnen zijn. De locatie is deels in gebruik geweest 
als toegangsweg en parkeerterrein. Op het terreindeel ten zuidwesten van de onderzoeks-
locatie zijn in 1955 door de NAM proefboringen naar aardolie en aardgas uitgevoerd. Vanaf 
1966 tot 1976 is deze locatie in gebruik geweest als tankstation. Tot 1983 is ter plaatse van 
het tank-station een autoslipbaan aanwezig geweest. De toegangsweg naar het tankstation 
en de slipbaan bevond zich op het zuidelijke deel van de onderzoekslocatie. Ten zuidoosten 
van de locatie was een café aanwezig, het pand is in 1983 afgebrand.  

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

- Voor zover bekend bevindt zich verder geen asbest op of in de bodem op de onderzoeks-
locatie. Er bevinden zich geen asbesthoudende beschoeiingen of sloopafval direct naast of 
op de onderzoekslocatie.  

- Op de asbestsignaleringskaart van de provincie Overijssel is weergegeven dat er een kleine 
kans is op aanwezigheid van asbest in de bodem. Tijdens een eerder bodemonderzoek op 
de locatie (Twinnova, september 2007) is asbest aangetoond in een gehalte ruim lager dan 
de interventiewaarde voor asbest.   
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- Er zijn eerder bodemonderzoeken uitgevoerd op het terrein. Tevens hebben in de nabije 
omgeving diverse bodemonderzoeken plaatsgevonden. Deze worden op de volgende pagina 
verder toegelicht: 
 
Geofox, Verkennend bodemonderzoek Nordhornsestraat te Noord-Deurningen,  
d.d. 21 juli 2000, projectnummer A4110/PA/wb 
De aanleiding van het bodemonderzoek waren de ontwikkelingsplannen voor deze locatie. 
Dit onderzoek overlapt de huidige onderzoekslocatie (noordelijke deel deellocatie A en 
westelijk deel deellocatie E). Het boorplan is opgenomen in bijlage I. 
Uit de resultaten van dit bodemonderzoek blijkt het volgende: 
In de bovengrond is ter plekke van deellocatie A koper in een matig verhoogd gehalte 
aangetoond, ter plekke van deellocatie D is minerale olie in een licht verhoogd gehalte 
aangetoond en ter plekke van deellocatie E is een licht verhoogde PAK-gehalte aangetoond.  
In het grondwater is op deellocatie A chroom en zink in een licht verhoogd gehalte 
aangetoond en op deellocatie D is minerale olie in licht en in sterk verhoogde gehalten 
aangetoond.  
 
Geofox, Nader bodemonderzoek Nordhornsestraat te Noord-Deurningen, d.d. 6 december 
2000 met projectnummer A4111/PA/hj.  
De aanleiding van dit bodemonderzoek zijn de resultaten van het verkennend 
bodemonderzoek van juli 2000, waarin sterk verhoogde gehalten aan minerale olie in de 
grond en het grondwater zijn aangetoond (Rapport Geofox, juli 2000 met projectnummer 
A4110/PA/wb). De kern van deze verontreiniging ligt op circa 90 meter ten zuiden van de 
huidige onderzoekslocatie. 
 
Uit de resultaten van dit onderzoek wordt verwacht dat circa 110 m3 grond verontreinigd is 
met licht verhoogde gehalten aan minerale olie. Hiervan is circa 80 m3 grond sterk 
verontreinigd met minerale olie. Circa 260 m3 bodemvolume grondwater is licht verontreinigd, 
waarvan circa 200 m3 bodemvolume grondwater sterk verontreinigd is met minerale olie. 
Op grond van de Wet bodembescherming is er sprake van een ernstige bodemveront-
reiniging.  
 
Twinnova BV, Verkennend bodemonderzoek Johanninksweg 1 in Noord Deurningen,  
d.d. 5 september 2007, projectnummer 70726-01. 
De aanleiding van het bodemonderzoek was de voorgenomen nieuwbouw van woningen.  
Uit de resultaten van het onderzoek bleek de bovengrond licht verontreinigd te zijn met PAK 
en is het grondwater licht verontreinigd met cadmium, chroom en zink en sterk verontreinigd 
met nikkel.  
Er is asbest in de grond aangetroffen in gehalten ruim lager dan de toetsingswaarde voor 
nader asbestonderzoek. 
 
Uit de informatie van de gemeente Dinkelland, weergegeven in bijlage VI, blijkt dat ten 
noorden van de onderzoekslocatie 2 eerdere bodemonderzoeken zijn uitgevoerd. De 
rapporten zijn door ons bureau niet ingezien. De resultaten van de bodemonderzoeken 
worden hieronder weergegeven: 
 
Geofox, Verkennend bodemonderzoek Willibrordschool (Johanninksweg 4 te Denekamp), 
rapportdatum onbekend en met rapportnummer 20061643/TLEV  
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in het grondwater chroom in een licht verhoogd 
gehalte is aangetoond. In de boven- en ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 
 
Geofox, Verkennend bodemonderzoek Willibrordschool (Johanninksweg 4 te Denekamp), , 
rapportdatum onbekend en met rapportnummer 20061887/JGRO 
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de boven- en ondergrond en in het 
grondwater geen verontreinigingen zijn aangetoond. 
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2.3 Bodemsamenstelling en geohydrologie 
 
Op basis van literatuurstudie is de onderstaande regionale geohydrologische situatie afgeleid: 
- Het maaiveld bevindt zich ongeveer 23 meter boven NAP. 
- De deklaag bestaat uit kwartair zand en is ter plaatse 75 meter dik. Het doorlatend vermogen 

is groter dan 500 m²/dag. 
- De grondwaterspiegel bevindt zich ruim 1.00 meter onder het maaiveld. Het freatische 

grondwater stroomt in noord-noordwestelijke richting. 
- Het Omleidingskanaal stroomt op circa 140 meter ten zuidwesten van het terrein. Het Kanaal 

Almelo-Nordhorn stroomt op circa 366 meter ten zuidoosten van de locatie. De invloed van 
deze oppervlaktewateren op het freatische grondwater is bij ons bureau onbekend.   
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3 Uitvoering bodemonderzoek 
 

3.1 Onderzoeksstrategie 
 
De onderzoeksopzet gaat uit van:  
- NEN 5740, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend 
  bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond” 
  NNI Delft, januari 2009 
- de aanvulling NEN 5740/A1, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van 
  verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en 
  grond”, NNI Delft, februari 2016; 
- NEN 5707+C2, “Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en  
  partijen grond”, NNI Delft, december 2017. 
 
Uit de resultaten van het vooronderzoek is gebleken dat de bovengrond van de onderzoeks-
locatie verdacht is van aanwezigheid van asbest. De onderzoekslocatie is onverdacht voor 
chemische componenten. 
 
De hypotheses uit NEN 5740 (ONV-NL) en NEN 5707 (VED-HE) worden voor de onderzoeks-
locatie gebruikt. In de normen NEN 5740 en NEN 5707 zijn voor (on)verdachte locaties richt-
lijnen gegeven voor een systematisch veldonderzoek, de bemonsteringsstrategie en de uit te 
voeren analyses. De gekozen onderzoeksstrategie is voldoende intensief voor het verkrijgen 
van inzicht in de bodemkwaliteit ten behoeve van de omgevingsvergunning, bestemmingsplan-
wijziging of eigendomsoverdracht.  
 
Bij percentages bodemvreemd materiaal van meer dan 50% is er geen sprake van bodem. 
Eventuele funderingslagen (asfalt- en puingranulaat) vallen buiten de scope van dit onderzoek. 
Het opgeboorde materiaal wordt wel beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In geval er sprake is van meer dan 50% bodemvreemd materiaal/puin is norm NEN 
5897+C2 van toepassing: “Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en 
recyclinggranulaat” NNI Delft, december 2017. 
 
Bij het verkennend bodemonderzoek worden de volgende uitgangspunten in acht genomen: 
- in door mensen bewoonde gebieden kunnen door jarenlang gebruik van de grond 
  verhoogde gehalten aan PAK en/of zware metalen voorkomen. Deze worden over het 
  algemeen aangeduid als lokale achtergrondwaarden. Deze gehalten zijn vaak gerelateerd 
  aan het voorkomen van puin- en/of kooldeeltjes in de bodem 
- in humeuze of veenhoudende bodems worden regelmatig verhoogde gehalten minerale 
  olie waargenomen. Deze gehalten worden veroorzaakt door humuszuren en overig 
  organisch materiaal, dat van nature aanwezig is en door een florisilbehandeling niet geheel 
  wordt verwijderd. Tijdens chemische analyses worden deze verbindingen gedetecteerd als de 

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

- in het grondwater kunnen van nature verhoogde gehalten aan zware metalen en fenolen 
  voorkomen. Deze worden doorgaans aangeduid als natuurlijke achtergrondwaarden. Een 
  voorbeeld wordt gevormd door (sterk) verhoogde arseengehalten in gebieden, die zeer 
  ijzerrijk zijn. Door kwel kunnen bij hoge grondwaterstanden eveneens verhoogde gehalten 
  aan arseen in de grond ontstaan. Ook deze gehalten kunnen worden beschouwd als 
  natuurlijke achtergrondwaarden.  
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3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor onverdachte locaties uit NEN 
5740 en de NEN 5707. Beide onderzoeksstrategieën worden met elkaar gecombineerd. Bij de 
boringen en monsternemingen is gewerkt volgens de geldende NEN- en NPR-voorschriften, 
alsmede conform BRL SIKB 2000 en de protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Kruse 
Milieu BV is gecertificeerd. 
 
Op een terreindeel met een oppervlakte van circa 1250 m² worden in totaal 8 inspectiegaten 
verricht met een lengte en een breedte van minimaal 0.3 meter (er wordt doorgeboord tot op de 
ondergrond (ongeroerde bodem) met een maximum diepte van 2.0 meter minus maaiveld). Het 
opgegraven materiaal wordt uitgezeefd over 20 mm en visueel geïnspecteerd op de aanwezig-
heid van asbest. De gaten worden handmatig met een schop gegraven. Twee inspectiegaten 
worden met behulp van een Edelmanboor doorgezet in de ondergrond tot maximaal 2.0 m-mv. 
Voor het meten van het grondwaterpeil en het nemen van grondwatermonsters op de locatie 
wordt één diepe boring overeenkomstig NEN 5766 afgewerkt tot peilbuis.  
 
Van elk inspectiegat wordt de samenstelling van de bodem beschreven volgens NEN 5104. Het 
opgeboorde materiaal wordt tevens beoordeeld door zintuiglijke waarneming op verontreini-
gingskenmerken zoals afwijkende geur en/of kleur. 
 
 

3.3 Analyses 
 
De chemische analyses worden uitgevoerd door Eurofins Analytico BV te Barneveld, een door 
de Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor analyses conform de AS3000-protocollen. 
De asbestmonsters worden onderzocht door Eurofins Omegam in Amsterdam, een door de 
Raad voor Accreditatie erkend laboratorium voor vezelonderzoek. Voor het uitvoeren van deze 
analyses worden in een verkennend onderzoek van deze omvang 4 mengmonsters (waarvan 2 
mengmonsters van de fijne fractie) samengesteld en er wordt 1 grondwatermonster genomen.  
 
De samenstelling van de mengmonsters vindt plaats op basis van de zintuiglijke waarneming-
en, de bodemopbouw en/of posities van de boringen. De samenstelling van de mengmonsters 
staat vermeld in paragraaf 4.2 in tabel 3. 
 
De monsters worden volgens de voorschriften uit NEN 5740 en NEN 5707 onderzocht. In tabel 
1 is weergegeven welke chemische analyses worden uitgevoerd. 
 
Tabel 1: Analysepakket per (meng) monster. 

Monster Analysepakket 

Overig terreindeel 

Bovengrond (1x) 
Ondergrond (1x) 

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

Bovengrond (2x) Asbest en droge stof 

Grondwater (1x) Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb en Zn), 
minerale olie, vluchtige aromaten (BTEX), naftaleen, styreen 
en gechloreerde koolwaterstoffen (oplosmiddelen 
standaardpakket), zuurgraad (pH), elektrisch 
geleidingsvermogen (EC) en troebelheidsmeting  
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Algemene opmerkingen 
- Op de grondmengmonsters wordt standaard een florisilbehandeling uitgevoerd om verstoring 

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

grondwater worden in het veld gemeten. Filtratie van het grondwater voor de metalenanalyse 
vindt eveneens in het veld plaats. 

 
 

3.4 Toetsing chemische analyses 
 
De resultaten van de chemische analyses uit het bodemonderzoek worden beoordeeld aan de 
hand van de gecorrigeerde achtergrond-, streef- en interventiewaarden voor verontreinigingen 
in de bodem uit de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en tabel 1 van bijlage B, Regeling 
bodemkwaliteit van het ministerie van I&M.  
 
De achtergrondwaarden voor grond zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 
22 november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de 
Circulaire bodemsanering. 
 
De toetsing aan de eisen in de Wet Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering is 
beoogd om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of 
het milieu. Hierbij worden de volgende waarden onderscheiden: 
 
achtergrondwaarde (AW) voor grond: het niveau waarbij sprake is van een duurzame 
kwaliteit van de grond; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
streefwaarde (S) voor grondwater: het niveau waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit 
van het grondwater; bij overschrijding wordt gesproken van een lichte verontreiniging; 
 
interventiewaarde bodem (I): het niveau waarbij de functionele eigenschappen van de bodem 
voor mens, plant of dier ernstig verminderd zijn of ernstig bedreigd worden; bij overschrijding 
wordt gesproken van een sterke verontreiniging. 
 
tussenwaarde (T): Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater). Wanneer bij een verkennend 
onderzoek een component met concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
een nader onderzoek nodig. 
Bij de toetsing van de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de 
interventiewaarden worden deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD). Bij de toetsing van de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten 
percentages lutum en organische stof in de grond(meng)monsters. 
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn volgens BoToVa getoetst aan 
de achtergrond-, streef- en interventiewaarden. Het toetsingsresultaat is overeenkomstig 
BoToVa als volgt aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I. 
***  concentratie groter dan I. 
 
Een locatie wordt als verontreinigd beschouwd als de GSSD groter is dan de achtergrond-
waarde of streefwaarde. Voor een aantal stoffen kan de rapportagegrens bepalend zijn voor de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. De locatie wordt niet verontreinigd verklaard als geen van 
de onderzochte stoffen in de bodem aanwezig is met een concentratie hoger dan de 
achtergrondwaarde of streefwaarde. 
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3.5 Toetsing asbestanalyses 
 
De resultaten van de asbestanalyses worden getoetst aan de wetgeving inzake asbest in 
bodem en puin welke door de ministeries van SZW en I&M is vastgesteld. In het beleid is voor 
asbest een restconcentratienorm en een interventiewaarde opgenomen.  
 
De restconcentratienorm beschrijft de concentratie asbest, waaronder hergebruik nog is 
toegestaan. De interventiewaarde beschrijft de concentratie asbest in bodem, waarboven in 
principe gesaneerd dient te worden. Voor asbest is de restconcentratienorm gelijk aan de 
interventiewaarde en deze waarde bedraagt 100 mg/kg gewogen asbest. De gewogen 
concentratie asbest is gelijk aan de concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met 10 maal de 
concentratie amfiboolasbest.  
 
Voor puinverhardingen dient de asbestconcentratie te worden getoetst aan de normen uit het 
Besluit Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS). Hierin wordt tevens een 
restconcentratie van 100 mg/kg gewogen asbest genoemd. 
 
Bij een asbestgehalte groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek 
asbest verplicht. De hoogste bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
 
Indien overschrijding van de restconcentratienorm plaatsvindt, dan dienen werkzaamheden met 
de betreffende bodem/puinverharding plaats te vinden onder asbestcondities. Bij 
asbestconcentraties lager dan de restconcentratienorm zijn geen aanvullende maatregelen 
noodzakelijk bij be- en verwerking van de grond of puinverharding. 
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4 Resultaten 
 

4.1 Algemeen 
 
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de veldwerkzaamheden en de 
analyseresultaten. De uitgevoerde veldwerkzaamheden en waarnemingen, de samenstelling 
van de mengmonsters en de grondwatergegevens worden beschreven in paragraaf 4.2. De 
resultaten van de chemische analyses worden weergegeven in paragraaf 4.3 en in paragraaf 
4.4 worden de resultaten besproken. De resultaten van de asbestanalyses worden 
weergegeven in paragraaf 4.5 en in paragraaf 4.6 worden de resultaten besproken. 
 
 

4.2 Veldwerkzaamheden 
 
De veldwerkzaamheden zijn in december 2019 en januari 2020 uitgevoerd door de heer  
J. Hartman, een veldwerker conform BRL SIKB 2000 gecertificeerd en erkend 
(certificaatnummer K44441/08), en de heer N. Pepping (assistent-veldwerker).  
 
Er zijn op 20 december 2019 in totaal 8 inspectiegaten (1 t/m 8) gegraven met behulp van een 
schop. De inspectiegaten 1 en 2 zijn met behulp van een Edelmanboor verdiept tot circa 2.0  
m-mv of tot het grondwaterniveau. Inspectiegat 1 is doorgezet tot circa 2.50 m-mv en afgewerkt 
met een peilbuis. 
 
Opgemerkt dient te worden dat het maaiveld, vanwege de aanwezigheid van gras, niet goed 
geïnspecteerd kon worden. Er is sprake van een indicatieve maaiveldinspectie. Eventuele 
kleine asbestverdachte fragmenten kunnen hierdoor niet zijn opgemerkt. De weersomstandig-
heden tijdens de inspectie waren goed (goed zicht, geen neerslag). Door de veldwerker zijn 
visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen op het maaiveld. 
 
De situering van de monsterpunten is weergegeven op de situatieschets van bijlage I. Tijdens 
de boorwerkzaamheden is de bodemopbouw beschreven en is de grond zintuiglijk beoordeeld 
op eventuele aanwezigheid van verontreinigingen. De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in 
bijlage II.  
 
De bodemopbouw ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat overwegend uit fijn zand. In de 
boven- en ondergrond zijn roest- en oerhoudende lagen aangetroffen. Er zijn bodemvreemde 
materialen waargenomen. Deze zijn in tabel 2 weergegeven. Door de veldwerker zijn visueel 
asbestverdachte materialen in de bovengrond van boring 2 waargenomen. 
 
Tabel 2: Weergave bodemvreemde materialen. 

Boring Diepte (m-mv) Waarneming 

2 0 - 0.5 
 

0.5 - 0.7 

Sterk puinhoudend, sporen metaal, sporen glas en asbestverdacht 
materiaal (38 gram vlakke plaat) 
Sporen puin 

3 0 - 0.37 Sterk puinhouden, resten asfalt, sporen glas en sporen metaal 

4 0 - 0.15 Resten asfalt en resten puin 

6 0 - 0.3 Resten asfalt, sterk puinhoudend en sporen metaal 

 
 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen, bodemsamenstelling en/of geografische positie van 
de boringen zijn de (meng)monsters samengesteld, zoals in tabel 3 staat omschreven.  
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Vanwege de plaatselijk aangetroffen bodemvreemde materialen (puin), is een extra meng-
monster van de bovengrond geanalyseerd op het standaard-pakket. Naar aanleiding van het 
aantreffen van asbestverdachte materialen, zijn het materiaalmonster en het monster van de 
fijne fractie van inspectiegat 2 geanalyseerd op asbest. 
 
Tabel 3: Samenstelling (meng)monsters. 

 (Meng)monster Boringnummer Traject  
(diepte in m -mv) 

Analyse 

BG I 
2 
3 
6 

0 - 0.5 
0 - 0.37 
0 - 0.3 

Standaard pakket 

BG II 

1 
5 
7 
8 

0 - 0.3 
0 - 0.5 

0 - 0.35 
0 - 0.25 

Standaard pakket 

OG 

1 
1 
2 
2 

0.3 - 0.8 
0.8 - 1.3 
0.7 - 1.2 

1.2 - 1.65 

Standaard pakket 

MM FF - A 

1 
5 
7 
8 

0 - 0.3 
0 - 0.5 

0 - 0.35 
0 - 0.25 

Asbest 

MM FF - B  
3 
4 
6 

0 - 0.37 
0 - 0.15 
0 - 0.3 

Asbest 

FF - Gat 2 
2 0 - 0.5 Asbest 

MM - Gat 2 

 
 
Boring 1 is doorgezet tot circa 2.50 m-mv. Wanneer het grondwater werd bereikt, werd een 
zuigerboor gebruikt om een PVC-peilbuis te kunnen plaatsen. Een peilbuis bestaat uit een filter 
met een lengte van 1.0 meter, gekoppeld aan een blinde stijgbuis. Ter hoogte van het filter, met 
een diameter van 28 x 32 mm, is filtergrind in het boorgat gestort. Rondom het filter is een filter-
kous aangebracht. Er is bentoniet in het boorgat gestort om directe indringing van hemelwater 
in het filter tegen te gaan. De rest van het boorgat is opgevuld met het oorspronkelijke bodem-
materiaal. Vervolgens is de peilbuis doorgepompt.  
 
Op 3 januari 2020 is de peilbuis bemonsterd. Het voorpompen en bemonsteren heeft conform 
NEN 5744 plaatsgevonden met een laag debiet (tussen 100 en 500 ml/min). Er is op toegezien 
dat de grondwaterstand tijdens het voorpompen niet meer dan 50 cm is gedaald en dat er is 
bemonsterd met hetzelfde (of lager) debiet als waarmee is voorgepompt (bemonstering 
maximaal 200 ml/min in verband met vluchtige stoffen). De grondwatergegevens staan 
weergegeven in tabel 4. 
 
Tabel 4: Weergave gegevens grondwater. 

Peilbuis Filterstelling 
(m-mv) 

Grondwaterstand 
(m-mv) 

pH (-) EC 
(μS/cm) 

Troebelheid 
(NTU) 

Toestroming  

PB 1 1.50 - 2.50 0.92 6.6 213 33.2 Goed 
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De waarden voor de pH en de EC worden normaal geacht. In het grondwatermonster is een 
hogere troebelheid gemeten dan voor natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De 
peilbuis heeft voldoende rusttijd gehad na plaatsing (minimaal een week). Ook is de peilbuis 
zorgvuldig en met een voldoende laag debiet afgepompt waardoor aangenomen wordt dat er 
geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht tijdens monsterneming, en dat de 
gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft. 
 
 

4.3 Resultaten en toetsing van de chemische analyses 
 
In algemene zin dient opgemerkt te worden dat indien de analyses van de grondmonsters zijn 
uitgevoerd op mengmonsters, dit kan betekenen dat de gehaltes hoger kunnen zijn in de 
individuele monsters. 
 
De analyseresultaten en de toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage III. Bij de toetsing van 
de analyseresultaten aan de landelijke achtergrondwaarden en de interventiewaarden worden 
deze eerst omgerekend naar een gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD). Bij de toetsing van 
de grondresultaten wordt daarbij gebruik gemaakt van de gemeten percentages lutum en orga-
nische stof in de grond(meng)monsters. De analyseresultaten van de grond- en grondwater-
monsters zijn volgens BoToVa getoetst aan de achtergrond-, streef- en interventiewaarden.  
 
Ten gevolge van verdunning van het monster BG I vanwege matrixstoring, is de rapportage-
grens voor PCB en PAK verhoogd. De gehalten aan PCB en PAK in het grondmengmonster 
van de bovengrond BG I zijn in werkelijkheid mogelijk lager.  
 
In de bovengrond (BG I) en in het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aangetoond. Deze 
zijn weergegeven in tabel 5. In de bovengrond (BG II) en in de ondergrond zijn geen verhoogde 
gehalten gemeten. 
 
Tabel 5: Verhoogde concentraties (mg/kg droge stof en/of μg/l). 

Monster Component Gemeten 
concentratie 

GSSD Achtergrond-
waarde1 of 

Streefwaarde 

Interventie- 
waarde 

BG I 
Minerale olie 
PCB 
PAK 

67 
0.024 
1.8 

223.3 * 
0.0816 * 
1.75 * 

190 
0.02 
1.5 

5000 
1.0 
40 

Peilbuis 1 
Barium 
Koper 
Zink 

480 
37 

410 

480 ** 
37 * 

410 * 

50 
15 
65 

625 
75 

800 
1  AW2000 

 
In de vierde kolom van tabel 5 wordt het toetsingsresultaat overeenkomstig BoToVa als volgt 
aangeduid: 
-  concentratie kleiner of gelijk aan AW of S; 
*  concentratie groter dan AW of S en kleiner of gelijk aan T; 
**  concentratie groter dan T en kleiner of gelijk aan I; 
***  concentratie groter dan I. 
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4.4 Bespreking resultaten chemische analyses 
 
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven, zijn er enkele verontreinigingen aangetoond. In 
deze paragraaf worden mogelijke verklaringen gegeven voor de analyseresultaten. 
 
Bovengrond - BG I - Minerale olie 
Het zeer licht verhoogde gehalte aan minerale olie in de bovengrond is op basis van de 
beschikbare gegevens niet direct verklaarbaar. Aangezien de tussenwaarde niet wordt 
overschreden, is het uitvoeren van een nader onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Bovengrond - BG I - PCB 
Alle afzonderlijke PCB’s zijn lager dan de (verhoogde) rapportagegrens en de locatie kan als 
onverdacht worden beschouwd voor PCB. Het licht verhoogde gehalte aan PCB is mogelijk te 
wijten aan de verhoogde rapportagegrens ten gevolge van de verdunning van het monster. 
Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een nader 
onderzoek niet noodzakelijk. 
 
Bovengrond - PAK 
Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.1, zijn verontreinigingen in de grond met PAK niet 
ongebruikelijk op locaties, waar al tientallen jaren sprake is geweest van bebouwing en 
bewoning. In eerdere bodemonderzoeken is eveneens PAK in licht verhoogde gehalten 
aangetoond (Geofox, juli 2000 en Twinnova, september 2007). Alle afzonderlijke PAK’s zijn 
lager dan de (verhoogde) rapportagegrens. Het zeer licht verhoogde gehalte aan PAK is 
mogelijk te wijten aan de verhoogde rapportagegrens ten gevolge van de verdunning van het 
monster. Aangezien de tussenwaarde niet wordt overschreden, is het uitvoeren van een nader 
onderzoek niet noodzakelijk.  
 
Grondwater - Barium, koper en zink 
In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan koper en zink aangetroffen en een 
matig verhoogde concentratie barium. De licht verhoogde gehalten aan koper en zink en het 
matig verhoogd gehalte aan barium in het grondwater zijn mogelijk te wijten aan plaatselijk 
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. In de boven- en ondergrond zijn roest- en 
oerhoudende lagen waargenomen, wat duidt op de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de 
bodem. 
 
Voor het matig verhoogde bariumgehalte dient formeel gezien verder aanvullend onderzoek 
uitgevoerd te worden om de omvang van de matige verontreiniging met barium in het 
grondwater te bepalen. Er zijn naar onze mening een aantal redenen om af te zien van een 
nader onderzoek: 
- De (onderzoeks)locatie is niet verdacht voor de aanwezigheid van barium en er is geen bron  
  aanwijsbaar voor het matig verhoogde bariumgehalte; 
- In de boven- en ondergrond zijn geen verhoogde bariumgehalten gemeten; 
- In de boven- en ondergrond zijn oer- en/of roesthoudende lagen waargenomen, wat duidt op 
  de natuurlijke aanwezigheid van metalen in de bodem.  
- Het is bekend uit diverse risicoanalyses dat er bij huidig gebruik geen sprake is van 
  blootstellingsrisico’s. Er zijn mogelijk wel (humane) risico’s aanwezig, wanneer het freatische 
  grondwater gebruikt wordt als drinkwater (voor vee) of voor de besproeiing van gewassen 
  in een moestuin. Deze risico’s worden gering geacht bij de vastgestelde gehalten. Gebruik  
  van het freatisch grondwater wordt echter afgeraden om enig risico uit te sluiten.  
 
Op basis van deze overwegingen wordt gesteld dat het bariumgehalte in het grondwater is toe 
te schrijven aan een plaatselijk (natuurlijk) verhoogde achtergrondwaarde. Naar onze mening is 
het dan ook niet noodzakelijk om over te gaan tot een nader onderzoek.  
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4.5 Resultaten van de asbestanalyses 
 
In bijlage IV zijn de analyserapporten van het asbestonderzoek en de concentratieberekening 
opgenomen. In de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - A en MM FF - B is geen asbest 
aangetoond. In het materiaalmonster en het monster van de fijne fractie van inspectiegat 2 is 
asbest aangetoond. Het gewogen asbestgehalte is in tabel 6 weergegeven. 
 
Tabel 6: Gewogen asbestconcentratie (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat Component 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

Gat 1, 5, 7 en 8  (MM FF - A) Asbest n.a. - 100 

Gat 3, 4 en 6 (MM FF - B) Asbest n.a. - 100 

Gat 2  Asbest 72 - 100 

 
In de derde kolom van tabel 6 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek.  
Onderstreept :  Overschrijding van de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek. 
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
 
 

4.6 Bespreking resultaten asbestanalyses 
 
Zoals in paragraaf 4.5 is weergegeven, is in de mengmonsters van de fijne fractie MM FF - A en 
MM FF - B geen asbest aangetoond.  
 
In de bovengrond van inspectiegat 2 is asbest aangetoond. Het gewogen asbestgehalte wordt 
voornamelijk veroorzaakt door hechtgebonden serpentijnasbest in de grove fractie (>20 mm). In 
de fijne fractie (<20 mm) is hechtgebonden serpentijnasbest aangetoond (18 mg/kg d.s.) in een 
gehalte ruim beneden de toetsingswaarde voor een nader asbestonderzoek.  
 
Het gewogen asbestgehalte in inspectiegat 2 overschrijdt de toetsingswaarde voor een nader 
asbestonderzoek, het gehalte is echter later dan de interventiewaarde. Bij een eerder bodem-
onderzoek op de locatie (Twinnova, september 2017) is nabij de locatie van inspectiegat 2 ook 
asbest aangetroffen. Het gewogen asbestgehalte was destijds ruim lager dan de interventie-
waarde.   
 
Naar aanleiding van het gewogen asbestgehalte in inspectiegat 2 is een nader asbest-
onderzoek uitgevoerd. Het nader asbestonderzoek is weergegeven in hoofdstuk 5. 
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5 Nader asbestbodemonderzoek 
 
Aangezien het gewogen asbestgehalte in inspectiegat 2 de toetsingswaarde voor een nader 
asbestonderzoek overschrijdt, is een nader asbestonderzoek uitgevoerd om vast te stellen of er 
sprake is van een verontreiniging met asbest en om de omvang van een eventuele 
asbestverontreiniging vast te stellen. 
 
 

5.1 Onderzoeksstrategie 
 
In het nader onderzoek asbest wordt standaard uitgegaan van het graven van proefsleuven. In 
plaats van inspectiesleuven worden in dit nader asbestonderzoek inspectiegaten gegraven.  
 
Verwacht wordt dat op een deel van de onderzoekslocatie (oppervlakte van circa 300 m2), 
plaatselijk in de bovengrond asbesthoudende fragmenten aanwezig zijn en dat de interventie-
waarde niet wordt overschreden. Op basis hiervan is de gekozen onderzoeksstrategie 
voldoende om inzicht te krijgen of er inderdaad geen sprake is van een bodemverontreiniging 
met asbest. De gekozen onderzoeksstrategie heeft geen (aantoonbare) negatieve invloed op 
de betrouwbaarheid van het onderzoeksresultaat. De norm NEN 5707 (paragraaf 7.1) staat toe 
om in dit soort gevallen af te wijken van de richtlijnen. De onderzoeksstrategie en het boorplan 
voor het nader asbestonderzoek zijn goedgekeurd door de gemeente Dinkelland.  
 
Ten behoeve van het nader asbestonderzoek worden, handmatig met een schop, in totaal 10 
inspectiegaten gegraven rondom inspectiegat 2. De gaten worden gecodeerd als inspectiegat 
11 tot en met 20.  
 
Ten behoeve van de verticale afperking wordt één mengmonster van de fijne fractie van de 
zintuiglijk schone ondergrond geanalyseerd op asbest. Voor de horizontale afperking worden 5 
mengmonsters van de fijne fractie geanalyseerd op asbest.  
 
De minimale afmeting van een inspectiegat bedraagt 0.3x0.3 meter. Elk inspectiegat wordt 
gegraven of doorgeboord tot de ongeroerde bodemlaag. Het opgegraven materiaal wordt 
gezeefd over 20 mm.  
 
 

5.2 Veldwerkzaamheden nader asbestonderzoek 
 
De veldwerkzaamheden zijn op 30 maart 2020 uitgevoerd door de heer R. Veltmaat 
(veldwerker) en de heer B. Dierink (assistent-veldwerker). De veldwerker is conform BRL SIKB 
2000 gecertificeerd en erkend (certificaatnummer K44441/08).  
 
Er zijn, handmatig met een schop, in totaal 11 inspectiegaten gegraven. Het opgegraven 
materiaal is gezeefd en visueel onderzocht op de aanwezigheid van asbestverdachte 
materialen. In tabel 7 is een overzicht weergegeven van de visueel aangetroffen 
bodemvreemde materialen. 
 
Tabel 7: Bodemvreemde materialen. 

Inspectiegat Diepte (m-mv) Waarneming 

11 0 - 0.5 
Sterk puinhoudend en asbestverdacht materiaal (17 gram 
vlakke plaat) 

13 0 - 0.4 Sporen puin 

14 0 - 0.6 
Sterk puinhoudend en asbestverdacht materiaal (30 gram 
vlakke plaat) 

16 0 - 0.4 Zwak puinhoudend en zwak plastichoudend 



 

Kruse Milieu BV Project: 19076116 Pagina 15 van 19 

Vervolg tabel 7: Bodemvreemde materialen. 

Inspectiegat Diepte (m-mv) Waarneming 

17 0 - 0.35 Zwak puinhoudend en zwak glashoudend 

19 0 - 0.4 Sporen puin 

21 0 - 0.4 Zwak puinhoudend en sporen asfalt 

 
 
Om de visuele waarnemingen te onderbouwen worden de monsters geanalyseerd op asbest, 
zoals in tabel 8 staan omschreven.  
 
Tabel 8: Geanalyseerde asbestmonsters. 

Monster Inspectiegat 
Traject  
(m-mv) 

Motivatie 

MM FF - OG 
11 
14 

0.5 - 0.9 
0.6 - 1.0 

Verticale afperking 

FF - Gat 11 
11 0 - 0.5 Horizontale afperking 

MVM - Gat 11 

MM FF - Gat 12+15 
12 
15 

0 - 0.55 
0 - 0.4 

Horizontale afperking 

MM FF - Gat 18+20 
18 
20 

0 - 0.4 
0 - 0.55 

Horizontale afperking 

MM FF - Gat 13+19 13 en 19 0 - 0.4 Horizontale afperking 

MM FF - Gat 16+17+21 
16 en 21 

17 
0 - 0.4 

0 - 0.35 
Horizontale afperking 

 
 

5.3 Resultaten asbestanalyse nader asbestonderzoek 
 
De analyseresultaten en de concentratieberekening zijn opgenomen in bijlage IV. In het 
materiaalverzamelmonster en het monster van de fijne fractie van inspectiegat 11 is asbest 
aangetoond. Het gewogen asbestgehalte is weergegeven in tabel 9. In het mengmonster van 
de fijne fractie voor de verticale afperking en de overige 4 mengmonsters van de fijne fractie 
voor de horizontale afperking is geen asbest aangetoond.  
 
Tabel 9: Gewogen asbestgehalte (mg/kg droge stof). 

Inspectiegat 
Gewogen  

asbestconcentratie 
Achtergrond- 

waarde 
Interventie- 

waarde 

Gat 11 28 - 100 

 
In de derde kolom van tabel 9 wordt de volgende codering toegepast: 
n.a.  :  Geen asbest aangetoond. 
Normaal :  Het gehalte is lager dan de interventiewaarde.        
Vet  :  Overschrijding van de interventiewaarde. 
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5.4 Bespreking asbestanalyses nader asbestonderzoek 
 
Uit de resultaten van het nader asbestonderzoek blijkt dat er geen sprake is van een asbest-
verontreiniging. De gewogen asbestgehalten in de inspectiegaten 2 en 11 zijn ruim lager dan de 
interventiewaarde voor asbest.  
 
In inspectiegat 14 zijn visueel asbestverdachte materialen aangetroffen (30 gram vlakke plaat). 
Op basis van de overeenkomende visuele waarnemingen met inspectiegat 2 en omdat dit gat 
direct nabij inspectiegat 2 is gegraven, wordt aangenomen dat het asbestgehalte vergelijkbaar 
is met inspectiegat 2 en zodoende ook lager is dan de interventiewaarde.  
 
Aangezien er geen sprake is van een asbestverontreiniging is er geen saneringsnoodzaak. 
 
Geadviseerd wordt om bij graafwerkzaamheden op het terrein alert te zijn op mogelijke asbest-
houdende fragmenten (vlakke plaat) in de puinhoudende bovengrond en op de aanwezigheid 
van mogelijke “asbestnesten”.  
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
Algemeen 
In opdracht van BJZ.NU is in een verkennend bodemonderzoek de bodem onderzocht op een 
terrein ter grootte van circa 1250 m² aan de Johanninksweg 1 in Denekamp. De onderzoeks-
locatie is onbebouwd en onverhard (gras). Aanleiding voor het bodemonderzoek is de 
bestemmingsplanwijziging en de geplande nieuwbouw van een woning.  
 
 
Resultaten veldwerk 
Verkennend bodemonderzoek: 
De onderzoekslocatie is beschouwd als niet verdacht voor chemische componenten en de 
bovengrond is beschouwd als verdacht voor asbest. In totaal zijn er 8 inspectiegaten gegraven. 
Gat 1 is doorgezet tot 2.50 meter diepte en afgewerkt tot peilbuis. Gebleken is dat de bodem 
globaal bestaat uit matig fijn zand. Er zijn plaatselijk bodemvreemde materialen waargenomen 
(puin, asfalt, metaal en glas). In de bovengrond van inspectiegat 2 is visueel asbestverdacht 
materiaal aangetroffen. Door de veldwerker zijn visueel geen asbestverdachte materialen op 
het maaiveld aangetroffen. Het freatische grondwater is in peilbuis 1 aangetroffen op 0.92 
meter min maaiveld. 
 
Nader asbestbodemonderzoek: 
Het gewogen asbestgehalte in inspectiegat 2 gaf aanleiding voor een nader asbestbodem-
onde-zoek. In totaal zijn er 11 inspectiegaten gegraven tot een diepte van circa 0.5 meter. De 
gaten zijn doorgeboord tot de ongeroerde bodem (circa 1.0 meter). In de bovengrond van 
inspectiegat 11 en 14 zijn visueel asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 
 
Resultaten chemische analyses 
Op basis van de resultaten van de chemische analyses kan het volgende worden 
geconcludeerd: 
- de bovengrond (BG I) is (zeer) licht verontreinigd met minerale olie, PCB en PAK; 
- de bovengrond (BG II) is niet verontreinigd; 
- de ondergrond (OG) is niet verontreinigd; 
- het grondwater (PB 1) is licht verontreinigd met koper en zink en matig verontreinigd met 

barium. 
 
 
Resultaten asbestanalyses 
Verkennend bodemonderzoek 
- Inspectiegat 2 (FF - Gat 2 en MM - Gat 2) bevat asbest; het gewogen asbestgehalte 

overschrijdt de toetsingswaarde voor nader asbestonderzoek; 
- Inspectiegaten 1, 5, 7 en 8 (MM FF - A) bevatten geen asbest; 
- Inspectiegaten 3, 4 en 6 (MM FF - B) bevatten geen asbest. 
 
 
Nader asbestbodemonderzoek 
- Inspectiegat 11 bevat asbest (FF - Gat 11 en MVM - Gat 11); het gewogen asbestgehalte is 

ruim lager dan de interventiewaarde;   
- De ondergrond van inspectiegaten 11 en 14 bevat geen asbest (MM FF - OG);  
- De bovengrond van inspectiegaten 12, 13 en 15 t/m 21 bevat geen asbest (MM FF - 12+15, 

MM FF - 18+20, MM FF - Gat 13+19 en MM FF - Gat 16+17+21). 
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Hypothese 
De hypothese “onverdachte locatie” dient te worden verworpen, aangezien er overschrijdingen 
van de achtergrond- en streefwaarden zijn aangetoond. 
 
De hypothese “verdacht van aanwezigheid van asbest” dient aangenomen te worden, 
aangezien in de bovengrond plaatselijk asbest is aangetoond.  
 
 
Conclusies en aanbevelingen 
In de bovengrond (BG I) en in het grondwater zijn lichte verontreinigingen aangetoond. Voor 
een beschrijving en mogelijke verklaringen wordt verwezen naar de paragrafen 4.3 en 4.4. In de 
bovengrond (BG II) en in de ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. Gesteld wordt 
dat het matig verhoogde bariumgehalte in het grondwater is toe te schrijven aan een natuurlijk 
verhoogde achtergrondwaarde, daarom is besloten af te zien van een nader onderzoek. 
 
Op het zuidoostelijke deel van de onderzoekslocatie zijn in de bovengrond plaatselijk asbest-
houdende fragmenten aangetroffen (vlakke plaat). Uit het nader asbestonderzoek blijkt dat de 
gewogen asbestgehalten lager zijn dan de interventiewaarde. Aangezien er geen sprake is van 
een verontreiniging met asbest, is er geen saneringsnoodzaak.  
 
Geadviseerd wordt om bij graafwerkzaamheden op het terrein alert te zijn op mogelijke asbest-
houdende fragmenten (vlakke plaat) in de puinhoudende bovengrond en op de aanwezigheid 
van mogelijke “asbestnesten”.  
 
 
Slotconclusie 
Uit milieukundig oogpunt is er geen bezwaar tegen de voorgenomen nieuwbouwplannen, 
aangezien de vastgestelde verontreinigingen geen risico's voor de volksgezondheid opleveren. 
De bodem wordt geschikt geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen met tuin). 
 
 
Standaard slotopmerkingen 
Het volgende dient opgemerkt te worden: gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is 
het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokaal 
voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. Hoewel voldaan wordt aan de geldende wet- 
en regelgeving, wordt tijdens een verkennend of nader bodemonderzoek een beperkt aantal 
boringen, inspectiegaten of inspectiesleuven verricht. 
 
Vermeld dient tevens te worden dat op basis van voorliggend onderzoek geen conclusies  
kunnen worden getrokken omtrent de bodemkwaliteit van andere terreindelen of aangrenzende 
percelen. 
 
Tenslotte dient in acht genomen te worden dat elk bodemonderzoek een momentopname is. 
Eventuele toekomstige calamiteiten (bijvoorbeeld brand of morsing van bodemvreemde 
vloeistoffen), sloopwerkzaamheden of bouwrijp maken en aanvoer van grond van elders 
kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. 
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 Bijlage II 
 Boorstaten 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Johanninksw eg 1  - Denekam p

projectcode 1 9 0 7 6 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 2 0 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

200

250

0

-30

32x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 19.2%, 
donker bruin, sporen wortels

-30

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, rood, m at ig oer

-80

-130

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

-130

-180

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
grijs, geel

-180

-250

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  grijs

1

2

3

1

150

250

2 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 0 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

150

0

-50

32x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 19.2%, 
donker bruin, beige, sterk puin, 
sporen m etaal, sporen glas, sporen 
asbest  (38 gram ), gf/ff : 7,2/60,3 kg

-50

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, sporen puin

-70

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, sporen teelaarde, resten 
oer

-120

-165

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, sporen roest

1

2

3

4

3 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 0 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-37

32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 18.7%, 
donker bruin, sterk puin, resten 
asfalt , sporen glas, sporen m etaal, 
gf/ff : 1,2/43,6

-37

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, grijs, sporen 
wortels

1

2

4 , m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 0 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

100

0

-15

31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 18.6%, licht  beige, bruin, 
resten asfalt , resten puin, gf/ff : 
0,9/12,7 kg

-15

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, ophoogzand

-90

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

1

2

3

5 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 0 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-50

35x31cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker bruin, 
grijs, sporen wortels

1

6 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 0 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-30

32x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, bv: 19.2%, 
donker bruin, beige, resten asfalt , 
sterk puin, sporen m etaal, gf/ff : 
4,2/28,6kg

-30

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin

-50

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
bruin, rood, sterk oer

1

2

7 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 0 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-35

34x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker zwart , 
grijs, resten wortels

-35

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, rood, sporen wortels, sterk oer

1

8 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 0 -1 2 -2 0 1 9

boorm eester J. Hart m an

0

50

0

-25

31x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, zwak hum eus, donker zwart , 
grijs, resten wortels

-25

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, sporen teelaarde

1

1 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-50

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 18.0%, 
donker bruin, sterk puin, sporen 
asbest  (17 gram  vlakke plaat ), 
schep, gf/ff : 11/53kg

-50

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker grijs, bruin, edelm an

-90

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal bruin, beige, edelm an

1 2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Johanninksw eg 1  - Denekam p

projectcode 1 9 0 7 6 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 2 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-55

31x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, geel, sporen 
teelaarde, schep,

-55

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-70

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an,

1 3 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-40

32x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, bv: 20.0%, 
donker bruin, sporen puin, schep,

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, edelm an,

1 4 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-60

34x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
sterk puin, sporen asbest  (30 gram  
vlakke plaat ), schep, gf/ff: 21/57kg

-60

-100

zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
bruin, beige, edelm an,

1

1 5 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-40

36x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, bv: 17.0%, neut raal beige, 
geel, sporen teelaarde, schep,

-40

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, sporen teelaarde, 
edelm an

-80

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an,

1 6 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-40

34x35cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, zwak plast ic, schep, gf/ff: 
1.1/59kg

-40

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an,

1 7 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-35

31x33cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, zwak glas, schep, gf/ff: 
0,9/50kg

-35

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an,

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an,

1 8 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

100

0

-40

33x34cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, geel, sporen 
teelaarde, schep,

-40

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
beige, geel, sporen teelaarde, 
edelm an

-90

-100

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
beige, edelm an,

1 9 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-40

32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
sporen puin, schep,

-40

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-60

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, beige, edelm an,

2 0 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-55

30x30cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, neut raal beige, geel, sporen 
teelaarde, schep,

-55

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-70

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an,



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Johanninksw eg 1  - Denekam p

projectcode 1 9 0 7 6 1 1 6

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 1 braak, m aaiveld

type inspect iegat
datum 3 0 -0 3 -2 0 2 0

boorm eester Riem er Velt m aat

0

50

0

-40

32x32cm , zand, m at ig fijn, zwak 
silt ig, m at ig hum eus, donker bruin, 
zwak puin, sporen asfalt , schep, gf/ff: 
1,4/48kg

-40

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
beige, geel, edelm an,



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 

 
 
 
 
 

Bijlage III 
Resultaten chemische analyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 30-Dec-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Dec-2019

Johanninksweg 1 - Denekamp

19076116
2019193128/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Johanninksweg 1 - Denekamp

1 2

Jan Hartman 1/2

19076116

Analysecertificaat

30-Dec-2019/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019193128/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 89.7% (m/m) 86.9Droge stof

S 3.0% (m/m) ds 1.0Organische stof

96.8% (m/m) ds 98.9Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 23mg/kg ds <20Barium (Ba)

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

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

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

S 0.062mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

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

S 30mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 38mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

5.3mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

16mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

17mg/kg ds <5.0Minerale olie (C30-C35)

24mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 67mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S
1)

<0.0050mg/kg ds <0.0010PCB 28

S
1)

<0.0050mg/kg ds <0.0010PCB 52

S
1)

<0.0050mg/kg ds <0.0010PCB 101

1

2

BG I

OG 11122809

11122808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Dec-2019

20-Dec-2019



Johanninksweg 1 - Denekamp

1 2

Jan Hartman 2/2

19076116

Analysecertificaat

30-Dec-2019/14:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Dec-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019193128/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

<0.0050mg/kg ds <0.0010PCB 118

S
1)

<0.0050mg/kg ds <0.0010PCB 138

S
1)

<0.0050mg/kg ds <0.0010PCB 153

S
1)

<0.0050mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
3)2)

0.024mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Naftaleen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Anthraceen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Chryseen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S
1)

<0.25mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
3)2)

1.8mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

BG I

OG 11122809

11122808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Dec-2019

20-Dec-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019193128/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11122808 3  0  37 0537804308 BG I

 11122808 2  0  50 0537804310 BG I

 11122808 6  0  30 0537804303 BG I

 11122809 1  30  80 0537804320 OG

 11122809 1  80  130 0537804322 OG

 11122809 2  70  120 0537804312 OG

 11122809 2  120  165 0537804302 OG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019193128/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 3)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019193128/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

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

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

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Gildeweg 42-46
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11122808
Certificate no.: 2019193128
Sample description.: BG I
  V
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19076116

Johanninksweg 1 - Denekamp

20-12-2019

Jan Hartman

2019193128

20-12-2019

30-12-2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel AW T I

3

2

Uitgevoerd

% (m/m) 89,7 89,7

% (m/m) ds 3 3

% (m/m) ds 96,8

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds 23 89,13 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2304 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7 - 40 115 190

mg/kg ds 0,062 0,0883 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 35 67,5 100

mg/kg ds 30 46,36 - 50 290 530

mg/kg ds 38 87,93 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 7

mg/kg ds <5,0 11,67

mg/kg ds 5,3 17,67

mg/kg ds 16 53,33

mg/kg ds 17 56,67

mg/kg ds 24 80

mg/kg ds 67 223,3 * 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0050 0,0116

mg/kg ds <0,0050 0,0116

mg/kg ds <0,0050 0,0116

mg/kg ds <0,0050 0,0116

mg/kg ds <0,0050 0,0116

mg/kg ds <0,0050 0,0116

mg/kg ds <0,0050 0,0116

mg/kg ds 0,024 0,0816 * 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds <0,25 0,175

mg/kg ds 1,8 1,75 * 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11122808

Overschrijding Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

BG I

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



19076116

Johanninksweg 1 - Denekamp

20-12-2019

Jan Hartman

2019193128

20-12-2019

30-12-2019

Eenheid 2 GSSD Oordeel AW T I

1

2

Uitgevoerd

% (m/m) 86,9 86,9

% (m/m) ds 1 1

% (m/m) ds 98,9

% (m/m) ds <2,0 1,4

mg/kg ds <20 54,25 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 7,383 - 15 103 190

mg/kg ds <5,0 7,241 - 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 8,167 - 35 67,5 100

mg/kg ds <10 11,02 - 50 290 530

mg/kg ds <20 33,22 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

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

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

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

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

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

Nr. Analytico-nr Monster

2 11122809

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

OG

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 20-Jan-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Dec-2019

Johanninksweg 1 - Denekamp

19076116
2020004080/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Johanninksweg 1 - Denekamp

1

Jan Hartman 1/2

19076116

Analysecertificaat

20-Jan-2020/16:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

13-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020004080/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 84.2% (m/m)Droge stof

S 5.5% (m/m) dsOrganische stof

94.3% (m/m) dsGloeirest

S 3.4% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 23mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.21mg/kg dsCadmium (Cd)

S <3.0mg/kg dsKobalt (Co)

S 7.9mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.056mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg dsNikkel (Ni)

S 28mg/kg dsLood (Pb)

S 57mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

12mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

11mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 BG II 11141090

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Dec-2019



Johanninksweg 1 - Denekamp

1

Jan Hartman 2/2

19076116

Analysecertificaat

20-Jan-2020/16:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

13-Jan-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020004080/1Certificaatnummer/Versie

S
1)

0.0011mg/kg dsPCB 138

S 0.0012mg/kg dsPCB 153

S 0.0011mg/kg dsPCB 180

S 0.0062mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S 0.11mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S 0.34mg/kg dsFluorantheen

S 0.18mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S 0.22mg/kg dsChryseen

S 0.10mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S 0.12mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S 0.099mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S 0.089mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 1.3mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 BG II 11141090

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Dec-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020004080/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11141090 1  0  30 0537804318 BG II

 11141090 7  0  35 0537804313 BG II

 11141090 8  0  25 0537804305 BG II

 11141090 5  0  50 0537804307 BG II

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020004080/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020004080/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

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

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

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2020004080/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11141090

Extractie PCB/PAK 11141090

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



19076116

Johanninksweg 1 - Denekamp

20-12-2019

Jan Hartman

2020004080

13-01-2020

20-01-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel AW T I

5,5

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 84,2 84,2

% (m/m) ds 5,5 5,5

% (m/m) ds 94,3

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

mg/kg ds 23 75,85 190 555 920

mg/kg ds 0,21 0,3057 - 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,402 - 15 103 190

mg/kg ds 7,9 13,98 - 40 115 190

mg/kg ds 0,056 0,0765 - 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,313 - 35 67,5 100

mg/kg ds 28 40,41 - 50 290 530

mg/kg ds 57 116,6 - 140 430 720

mg/kg ds <3,0 3,818

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds <5,0 6,364

mg/kg ds 12 21,82

mg/kg ds 11 20

mg/kg ds <6,0 7,636

mg/kg ds <35 44,55 - 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0012

mg/kg ds 0,0011 0,002

mg/kg ds 0,0012 0,0021

mg/kg ds 0,0011 0,002

mg/kg ds 0,0062 0,0112 - 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,11 0,11

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,34 0,34

mg/kg ds 0,18 0,18

mg/kg ds 0,22 0,22

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds 0,12 0,12

mg/kg ds 0,099 0,099

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds 1,3 1,328 - 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11141090

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

BG II

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 08-Jan-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Jan-2020

Johanninksweg 1 - Denekamp

19076116
2020000462/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Johanninksweg 1 - Denekamp

1

Jan Hartman 1/2

19076116

Analysecertificaat

08-Jan-2020/10:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Jan-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020000462/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 480µg/LBarium (Ba)

S 0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S 37µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 4.2µg/LNikkel (Ni)

S 6.9µg/LLood (Pb)

S 410µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 1 11129823

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Jan-2020



Johanninksweg 1 - Denekamp

1

Jan Hartman 2/2

19076116

Analysecertificaat

08-Jan-2020/10:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Jan-2020

Monstermatrix Water (AS3000)

2020000462/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

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

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

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

1 1 11129823

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Jan-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020000462/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11129823 1  150  250 0691977893 1

 11129823 1  150  250 0800875167 1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020000462/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020000462/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



19076116

Johanninksweg 1 - Denekamp

03-01-2020

Jan Hartman

2020000462

03-01-2020

08-01-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel S T I

µg/L 480 480 ** 50 338 625

µg/L 0,2 0,2 - 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 20 60 100

µg/L 37 37 * 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 5 153 300

µg/L 4,2 4,2 - 15 45 75

µg/L 6,9 6,9 - 15 45 75

µg/L 410 410 * 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 11129823

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

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

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

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

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Datum monstername

Monsternemer



 
 
 
 
 

Bijlage IV 
Asbestanalyses 



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 31-Dec-2019

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Dec-2019

Johanninksweg 1 - Denekamp

19076116
2019193129/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Johanninksweg 1 - Denekamp

1 2

Jan Hartman 1/1

19076116

Analysecertificaat

31-Dec-2019/07:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

20-Dec-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019193129/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

91.0% (m/m) 92.8Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)

15.4kg 15.7In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

250mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

250mg <5.2Asbest (som)
2)2)

18mg/kg ds <0.4Asbest in grond
2)2)

18mg/kg ds <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)

18mg/kg ds <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)

18mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

FF - Gat 2

MM FF - Gat 3, 4 en 11122811

11122810

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Dec-2019

20-Dec-2019

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019193129/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11122810 FF 2  0  50 1569672MG FF - Gat 2

 11122811 FF B  0  37 1569671MG MM FF - Gat 3, 4 en

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019193129/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019193129/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6194209
Uw referentie : FF - Gat 2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : N.A.
Datum geanalyseerd : 30-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15420 g
Droge massa aangeleverde monster : 14032 g
Percentage droogrest : 91,0 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 13494,0 98,1 12,8 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 56,0 0,4 8,3 14,82 0 0,0
1-2 mm 60,4 0,4 17,1 28,31 0 0,0
2-4 mm 45,6 0,3 45,6 100,00 0 0,0
4-8 mm 46,8 0,3 46,8 100,00 0 0,0
8-20 mm 52,8 0,4 52,8 100,00 1 2021,1
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 13755,6 100,0 183,4 1 2021,1

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 18 15 22 18 15 22 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 18 15 22 18 15 22 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 18 0,0 18
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 18 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 18 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982982
Project omschrijving : 2019193129-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQG-QHUY-YYKE-PZFJ Ref.: 982982_certificaat_v1



Monstercode : 6194209
Uw referentie : FF - Gat 2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/12/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982982
Project omschrijving : 2019193129-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQG-QHUY-YYKE-PZFJ Ref.: 982982_certificaat_v1



Monstercode : 6194210
Uw referentie : MM FF - Gat 3, 4 en
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : L.F.
Datum geanalyseerd : 30-12-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15730 g
Droge massa aangeleverde monster : 14597 g
Percentage droogrest : 92,8 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12829,1 89,9 12,8 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 235,8 1,7 43,9 18,62 0 0,0
1-2 mm 212,6 1,5 73,6 34,62 0 0,0
2-4 mm 261,5 1,8 261,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 358,4 2,5 358,4 100,00 0 0,0
8-20 mm 373,2 2,6 373,2 100,00 0 0,0
>20 mm 7,6 0,1 7,6 100,00 0 0,0
Totaal 14278,2 100,0 1131,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,4 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982982
Project omschrijving : 2019193129-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JZQG-QHUY-YYKE-PZFJ Ref.: 982982_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982982
Project omschrijving : 2019193129-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JZQG-QHUY-YYKE-PZFJ Ref.: 982982_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6194209 FF - Gat 2 FF 2 0-.5 1569672MG

6194210 MM FF - Gat 3, 4 en FF B 0-.37 1569671MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982982
Project omschrijving : 2019193129-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JZQG-QHUY-YYKE-PZFJ Ref.: 982982_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 982982
Project omschrijving : 2019193129-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JZQG-QHUY-YYKE-PZFJ Ref.: 982982_certificaat_v1



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 17-Jan-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 20-Dec-2019

Johanninksweg 1 - Denekamp

19076116
2020004081/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Johanninksweg 1 - Denekamp

1 2

Jan Hartman 1/1

19076116

Analysecertificaat

16-Jan-2020/07:31

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

13-Jan-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020004081/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

84.6% (m/m) 88.3Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

14.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<3.4mgAsbest (som)
2)

<0.3mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.3mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.3mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

1Aantal stuks
2)

g 33.1Gewicht
2)

mg 0.0Amfibool
2)

mg 4100Asbest (wit, chrysotiel)

1

2

MM FF - Gat 1, 5, 7

MM - Gat 2 11141092

11141091

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

20-Dec-2019

20-Dec-2019

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020004081/1
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11141091 FF A  0  50 1569673M MM FF - Gat 1, 5, 7

 11141092 MM 2  0  50 AM14194193 MM - Gat 2
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020004081/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020004081/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6205923
Uw referentie : MM FF - Gat 1, 5, 7
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/12/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : A.S.
Datum geanalyseerd : 15-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14350 g
Droge massa aangeleverde monster : 12140 g
Percentage droogrest : 84,6 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11282,1 94,3 13,1 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 410,1 3,4 106,3 25,92 0 0,0
1-2 mm 134,0 1,1 60,5 45,15 0 0,0
2-4 mm 42,7 0,4 42,7 100,00 0 0,0
4-8 mm 28,6 0,2 28,6 100,00 0 0,0
8-20 mm 49,3 0,4 49,3 100,00 0 0,0
>20 mm 15,6 0,1 15,6 100,00 0 0,0
Totaal 11962,4 100,0 316,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,3 0,0 0,3 <0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,3 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988134
Project omschrijving : 2020004081-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GODO-HPSX-FHRK-FIQN Ref.: 988134_certificaat_v1



Monstercode : 6205924
Uw referentie : MM - Gat 2
Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/12/2019

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 13-01-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 37,5 g
Droge massa aangeleverde monster : 33,1 g
Percentage droogrest : 88,27 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, vlakke
plaat 33,1 hecht chrysotiel 10-15 1 4137,5 0,0

Totaal 33,1 1 4137,5 0,0
Ondergrens 3310 0
Bovengrens 4965 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 4100 0,0 4100
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 4100 0,0

Totaal massa asbest: 4100 mg

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988134
Project omschrijving : 2020004081-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GODO-HPSX-FHRK-FIQN Ref.: 988134_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988134
Project omschrijving : 2020004081-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GODO-HPSX-FHRK-FIQN Ref.: 988134_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6205923 MM FF - Gat 1, 5, 7 FF A 0-.5 1569673MG

6205924 MM - Gat 2 MM 2 0-.5 AM14194193

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988134
Project omschrijving : 2020004081-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GODO-HPSX-FHRK-FIQN Ref.: 988134_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 988134
Project omschrijving : 2020004081-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GODO-HPSX-FHRK-FIQN Ref.: 988134_certificaat_v1



T.a.v. Jeroen Lammers
Huyerenseweg 33
7678 SC  GEESTEREN

Datum: 02-Apr-2020

Kruse Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-Mar-2020

Johanninksweg 1 - Denekamp

19076116
2020049128/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Johanninksweg 1 - Denekamp

1 2 3 4 5

Riemer Veltmaat 1/2

19076116

Analysecertificaat

02-Apr-2020/16:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Mar-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020049128/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)1)1)1)

93.4% (m/m) 93.9 95.5 89.5 92.3Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)2)2)2)2)

13.3kg 13.4 13.1 13.4 13.4In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)2)2)2)

20mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)2)2)2)

0.0mg 0.0 0.0 0.0 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)2)2)2)

20mg <5.2 <5.0 <5.0 <3.8Asbest (som)
2)2)2)2)2)

1.6mg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.4Asbest in grond
2)2)2)2)2)

1.6mg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.4Gemeten Asbestconcentratie
2)2)2)2)2)

1.6mg/kg ds <0.5 <0.5 <0.5 <0.4Gemeten concentratie Chrysotiel
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Gemeten concentratie Amfibool
2)2)2)2)2)

1.6mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)2)2)2)

0.0mg/kg ds 0.0 0.0 0.0 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

3

4

5

FF - Gat 11

MM FF - Gat12+15

MM FF - Gat 18+20

MM FF - Gat13+19

MM FF - Gat 16+17+21 11284524

11284523

11284522

11284521

11284520

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Mar-2020

30-Mar-2020

30-Mar-2020

30-Mar-2020

30-Mar-2020



Johanninksweg 1 - Denekamp

6 7

Riemer Veltmaat 2/2

19076116

Analysecertificaat

02-Apr-2020/16:34

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

30-Mar-2020

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2020049128/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)1)

91.4% (m/m) 63.0Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

13.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<5.8mgAsbest (som)
2)

<0.5mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.5mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.5mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden
2)

9Aantal stuks
2)

g 14.5Gewicht
2)

mg 0.0Amfibool
2)

mg 1800Asbest (wit, chrysotiel)

6

7

MM FF - OG

MVM - Gat 11 11284526

11284525

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

30-Mar-2020

30-Mar-2020

PB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020049128/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11284520 11  0  50 1589091MG FF - Gat 11

 11284521 MMFF12+15  0  55 1586329MG MM FF - Gat12+15

 11284522 MMFF18+20  0  55 1589088MG MM FF - Gat 18+20

 11284523 MMFF13+19  0  50 1589089MG MM FF - Gat13+19

 11284524 MMFF16+17+21  0  50 1589090MG MM FF - Gat 16+17+21

 11284525 MMFFOG  50  80 1586330MG MM FF - OG

 11284526 11  0  50 AM14188859 MVM - Gat 11

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.
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en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Bodemkundige analyses

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Extern / Overig onderzoek

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Verz. NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6289009
Uw referentie : FF - Gat 11
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 01-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13290 g
Droge massa aangeleverde monster : 12413 g
Percentage droogrest : 93,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11058,6 90,7 9,7 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 168,5 1,4 32,2 19,11 0 0,0
1-2 mm 471,2 3,9 175,0 37,14 0 0,0
2-4 mm 85,1 0,7 85,1 100,00 0 0,0
4-8 mm 115,7 0,9 115,7 100,00 1 157,8
8-20 mm 272,4 2,2 272,4 100,00 0 0,0
>20 mm 17,2 0,1 17,2 100,00 0 0,0
Totaal 12188,7 100,0 707,3 1 157,8

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,6 1,3 1,9 1,6 1,3 1,9 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 1,6 1,3 1,9 1,6 1,3 1,9 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1,6 0,0 1,6
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1,6 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 1,6 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Monstercode : 6289009
Uw referentie : FF - Gat 11
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/03/2020

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 9

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Monstercode : 6289010
Uw referentie : MM FF - Gat12+15
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 01-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13380 g
Droge massa aangeleverde monster : 12564 g
Percentage droogrest : 93,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11342,5 91,8 12,5 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 199,5 1,6 26,7 13,38 0 0,0
1-2 mm 157,8 1,3 63,7 40,37 0 0,0
2-4 mm 94,4 0,8 94,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 264,1 2,1 264,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 298,8 2,4 298,8 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 12357,2 100,0 760,3 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Monstercode : 6289011
Uw referentie : MM FF - Gat 18+20
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 01-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13110 g
Droge massa aangeleverde monster : 12520 g
Percentage droogrest : 95,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12021,6 98,1 11,1 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 110,2 0,9 14,6 13,25 0 0,0
1-2 mm 53,8 0,4 23,0 42,75 0 0,0
2-4 mm 21,3 0,2 21,3 100,00 0 0,0
4-8 mm 29,1 0,2 29,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 16,7 0,1 16,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 12252,7 100,0 115,8 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Monstercode : 6289012
Uw referentie : MM FF - Gat13+19
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : B.M.
Datum geanalyseerd : 01-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13360 g
Droge massa aangeleverde monster : 11957 g
Percentage droogrest : 89,5 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10904,3 92,9 9,7 0,09 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 345,4 2,9 86,8 25,13 0 0,0
1-2 mm 202,1 1,7 66,3 32,81 0 0,0
2-4 mm 69,4 0,6 69,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 98,1 0,8 98,1 100,00 0 0,0
8-20 mm 123,0 1,0 123,0 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 11742,4 100,0 453,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,4 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Monstercode : 6289013
Uw referentie : MM FF - Gat 16+17+21
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 01-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13430 g
Droge massa aangeleverde monster : 12396 g
Percentage droogrest : 92,3 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11035,7 90,3 11,1 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 434,0 3,6 87,3 20,12 0 0,0
1-2 mm 252,5 2,1 113,7 45,03 0 0,0
2-4 mm 108,0 0,9 108,0 100,00 0 0,0
4-8 mm 170,5 1,4 170,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 219,7 1,8 219,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 12220,5 100,0 710,4 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,3 <0,4 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Monstercode : 6289014
Uw referentie : MM FF - OG
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/03/2020

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 01-04-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 13360 g
Droge massa aangeleverde monster : 12211 g
Percentage droogrest : 91,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 11656,4 97,4 11,4 0,10 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 151,3 1,3 25,5 16,85 0 0,0
1-2 mm 92,7 0,8 30,3 32,69 0 0,0
2-4 mm 30,4 0,3 30,4 100,00 0 0,0
4-8 mm 15,0 0,1 15,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 18,4 0,2 18,4 100,00 0 0,0
>20 mm 0,1 0,0 0,1 100,00 0 0,0
Totaal 11964,3 100,0 131,1 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,5 <0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Monstercode : 6289015
Uw referentie : MVM - Gat 11
Opgegeven bemonsteringsdatum : 30/03/2020

Asbest verzamelmonster
Initialen analist : N.E.
Datum geanalyseerd : 30-03-2020

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898.

Massa aangeleverde monster : 23,0 g
Droge massa aangeleverde monster : 14,5 g
Percentage droogrest : 63,04 m/m %

type
onderzocht
materiaal

massa
onderzocht
materiaal

(gram)
gebonden-

heid

percentage
serpentijn

asbest
(m/m %)

percentage
amfibool
asbest

(m/m %)

aantal
geanalyseerde

deeltjes

serpentijn
massa
asbest
(mg)

amfibool
massa
asbest
(mg)

cement, golfplaat 14,5 hecht chrysotiel 10-15 9 1812,5 0,0
Totaal 14,5 9 1812,5 0,0

Ondergrens 1450 0
Bovengrens 2175 0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 1800 0,0 1800
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 1800 0,0

Totaal massa asbest: 1800 mg
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6289009 FF - Gat 11 11 0-.5 1589091MG

6289010 MM FF - Gat12+15 MMFF12+15 0-.55 1586329MG

6289011 MM FF - Gat 18+20 MMFF18+20 0-.55 1589088MG

6289012 MM FF - Gat13+19 MMFF13+19 0-.5 1589089MG

6289013 MM FF - Gat 16+17+21 MMFF16+17+ 0-.5 1589090MG

6289014 MM FF - OG MMFFOG .5-.8 1586330MG

6289015 MVM - Gat 11 11 0-.5 AM14188859
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A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898
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Project code : 1020673
Uw Project omschrijving : 2020049128-19076116
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: ATJP-TXWM-VUJU-JXCX Ref.: 1020673_certificaat_v1



Berekening asbestgehalten

Algemene gegevens

naam project Johanninksweg 1 - Denekamp

projectcode 19076116

opdrachtgever BJZ.NU

datum onderzoek 20 december 2019 en 30 maart 2020

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

2 0.35 0.32 0.50 0.06 1600 91.0% 81.5 10.7% 90% serp 4100 522.17 89.3% 100% 18 71.9

0.35 0.32 0.50 0.06 1600 91.0% 81.5 10.7% 90% amf 0 0.00 89.3% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

Gegevens onderzochte bodemlaag Gew. asbestgehalte

Gat l b d V s.m. d.s. gewicht deel insp. eff. type asbest gew. conc. deel insp. eff. conc.

nr. (m) (m) (m) (m3) (kg/m3) (%) (kg) (%) (%) asbest (mg) mg/kg ds (%) (%) mg/kg ds mg/kg ds

11 0.31 0.32 0.50 0.05 1600 93.4% 74.1 17.7% 90% serp 1800 152.44 82.3% 100% 1.6 28.3

0.31 0.32 0.50 0.05 1600 93.4% 74.1 17.7% 90% amf 0 0.00 82.3% 100% 0

Het hierboven berekende gewogen asbestgehalte overschrijdt de wettelijke norm niet

serp. = serpentijn-asbest (chrysotiel)

amf. = amfibool-asbest (amosiet en crocidoliet)

Fractie > 20mm Fractie < 20mm

Fractie > 20mm Fractie < 20mm



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Bijlage V 
Verklaring van enkele gebruikte termen en afkortingen 



 

 

Termen 
De gehalten van de chemische componenten in de bodem en i n het grondwater worden  
getoetst aan de zogenaamde achtergrondwaarden (AW 2000) of streef- en  
interventiewaarden uit de Circulaire Bodemsanering (de meest recente versie) en tabel 1  
van bijlage B, Regeling bodemkwaliteit van het ministerie van I&M. 
 
Achtergrondwaarden: De gehalten zoals die op dit moment voorkomen in de bodem
 van natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen 
 sprake is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. 
 
Streefwaarden: Waarden, die het niveau aangeven, waarbij sprake is van een 
 duurzame bodemkwaliteit. Gebruikt symbool: S. De streefwaarde 
 wordt alleen voor grondwater gebruikt. 
 
Interventiewaarden: Waarden, die aangeven wanneer de functionele eigenschappen 
 van de bodem voor mens, dier en plant, ernstig zijn of dreigen te 
 worden verminderd. Gebruikt symbool: I. 
 
Tussenwaarde: Gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en 
 de interventiewaarde, dus (A+I)/2 (grond) of (S+I)/2 (grondwater).  
 Wanneer bij een verkennend onderzoek een component met een
 concentratie boven deze waarde wordt gevonden is in principe 
 een nader onderzoek nodig. Gebruikt symbool: T. 
 
Niet verontreinigd: Gehalte van elke component overschrijdt de achtergrond- of 
 streefwaarde niet. 
 
Zeer licht verontreinigd: Gehalte van een component ligt boven de achtergrond- of streef- 
 waarde, maar overschrijdt het dubbele van de achtergrond-  of 
 streefwaarde niet. 
 
Licht verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het dubbele van de 
 achtergrond- of streefwaarde, maar overschrijdt de tussenwaarde 
 niet. 
 
Matig verontreinigd:  Gehalte van een component is hoger dan de tussenwaarde, maar 
 overschrijdt de interventiewaarde niet. 
 
Sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan de interventiewaarde, 
 maar overschrijdt het tienvoud van de interventiewaarde niet. 
 
Zeer sterk verontreinigd: Gehalte van een component is hoger dan het tienvoud van de 
 interventiewaarde. 
 
NEN5740: Nederlandse norm "Bodem. Onderzoeksstrategie bij verkennend 
  bodemonderzoek." Een verkennend onderzoek heeft tot doel met 
 relatief beperkt onderzoek vast te stellen of er sprake is van een 
 bodemverontreiniging op de onderzoekslocatie. 
 
Verdachte locatie: Locatie, waarvan op basis van vooronderzoek of historische 
 informatie wordt verwacht dat er verontreiniging aanwezig is. 
 
Nulsituatie: Huidige chemische kwaliteit van grond en grondwater ten 
 aanzien van bodemverontreinigende stoffen. 
 
Nader onderzoek: Bodemonderzoek, waarin de ernst en de omvang van een eerder 
 aangetoonde verontreiniging wordt vastgesteld. 



 

 

Afkortingen 
 
AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
BG Bovengrond 
BOOT Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks 
BSB Stichting Bodemsanering Bedrijfsterreinen 
BSB Bouwstoffenbesluit 
BTEX Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen 
BTEXN Afkorting voor vluchtige aromaten (BTEX) en Naftaleen  
BZV Biologisch zuurstofverbruik 
CZV Chemisch zuurstofverbruik 
EC Elektrisch geleidingsvermogen 
EOCl Extraheerbare organochloorverbindingen 
EOX Extraheerbare organohalogeenverbindingen 
GHG Gemiddeld hoogste grondwaterstand 
GLG Gemiddeld laagste grondwaterstand 
GWS Actuele grondwaterstand 
HBO Huisbrandolie 
HCB Hexachloorbenzeen 
HCH Hexachloorhexaan 
MM Mengmonster 
MVR Ministeriële Vrijstellingsregeling 
NEN Nederlandse norm 
NNI Nederlands Normalisatie Instituut 
NPR Nederlandse praktijkrichtlijn 
NVN Nederlandse voornorm 
OCB Chloorpesticiden 
OG Ondergrond 
OW-test Olie/water-test 
PAK Polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
PCB Polychloorbifenylen 
pH Zuurgraad 
SUBAT Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations 
VC Vinylchloride 
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VOCl Vluchtige organochloorverbindingen, zoals per en tri 
 
As  Arseen 
Ba Barium 
Cd Cadmium 
Cr  Chroom 
Co Kobalt  
Cu Koper 
Fe IJzer 
Hg Kwik 
Mn  Mangaan 
Mo Molybdeen  
Na Natrium 
Ni Nikkel 
Pb  Lood 
St Tin 
Zn Zink 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 

Bijlage VI  
Informatie van de gemeente Dinkelland 

 
 

 



 

 

Aanvrager:    Kruse Milieu BV 
Locatie:   Johanninksweg 1, sectie nr 331 
Behandeld door: C. Roeleveld 
 
 
Bodemonderzoek: 

Locatie:  Johanninksweg 
 

Naam onderzoek Rapport Nummer Adviesbureau Datum Conclusie 

Nordhornsestraat/Johanninksweg 
Verk onderzoek NEN 5740 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nader onderzoek 
saneringsplan 

 
A4110/PA/wb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A4111/PA/hj 
A4112/DST/mas 

 
Destilleerderij  
dirkzwager BV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geofox 
Geofox 

 
21-7-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-11-2000 
3-12-2001 

 
locaties: 
A: onverdachte locatie: BG: Cu >T 
GW: Cr, Zn >S 
B: vml. tankstation 
geen 
C: Brandplaats: geen PAK 
D: NAM-locatie 
BG: minerale olie >S 
OG minerale olie >T en I 
GW: minerale olie >S en I 
E: vml. cafe 
BG: PAK >S 
Archief provincie 
Archief provincie 

Willibroerd school 
Verk onderzoek NEN 5740 
 
 
Verk onderzoek NEN 5740 

 
20061643/TLEV 
 
 
20061887/JGRO 
 

 
Geofox 
 
 
Geofox 

 
- 
 
 
- 

 
BG: geen 
OG: geen 
GW: Cr >S 
BG: geen 
OG: geen 
GW: geen 

     

 
 
 
Bron: 

Deze gegevens zijn afkomstig uit het bodeminformatiesysteem.  
 

Leges: 
Op grond van de legesverordening Tubbergen/Dinkelland 2019 artikel 1.19.3 moet u leges betalen voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het  
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 18,--. 
De kosten voor deze bodeminformatie bedragen € 18,--. 
 
Voor het eventueel in scannen van een bestand uit het archief bedragen de kosten volgens artikel 1.19.2.7. (per langs elektronische weg verzonden  
bestand) € 29,20. 
 
Voor de betaling van de leges ontvangt u apart een nota. Op deze nota staat hoe u de leges moet betalen en hoe u hiertegen bezwaar kunt maken. 
 



Bijlage 3  Watertoetsresultaat

 bestemmingsplan Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c       

193



datum 18-9-2019
dossiercode    20190918-63-21426

Geachte heer/mevrouw R. Pielman,

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte procedure. Dit houdt
in dat u direct door kunt gaan met de planvorming van uw plan onder de voorwaarde dat u de standaard waterparagraaf uit dit document
toepast.

STANDAARD WATERPARAGRAAF

Belangrijk instrument om waterbelangen in ruimtelijke plannen te waarborgen is de watertoets, die sinds 1 november 2003 wettelijk is
verankerd. Initiatiefnemers zijn verplicht in ruimtelijke plannen een beschrijving op te nemen van de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Het doel van de wettelijk verplichte watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op
een evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).

Deze standaard waterparagraaf heeft betrekking op het plan Johanninksweg 1a,1b en 1c, Noord Deurningen.

Waterbeleid

De Europese Kaderrichtlijn Water is richtinggevend voor de bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit in de landen in de Europese
Unie. Aan alle oppervlaktewateren in een stroomgebied worden kwaliteitsdoelen gesteld die in 2015 moeten worden bereikt. Ruimtelijk
relevant rijksbeleid is verwoord in de Nota Ruimte en het Nationaal Waterplan (inclusief de stroomgebiedbeheerplannen).

Op provinciaal niveau zijn de Omgevingsvisie en de bijbehorende Omgevingsverordening richtinggevend voor ruimtelijke plannen.

Het Waterschap Vechtstromen heeft de beleidskaders van rijk en provincie nader uitgewerkt in het Waterbeheerplan 2016-2021. De
belangrijkste ruimtelijk relevante thema's zijn waterveiligheid, klimaatbestendigheid omgeving en ruimte voor waterberging. Daarnaast is de
Keur van Waterschap Vechtstromen een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden
gehouden.

Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met Waterschap Vechtstromen opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijk
Rioleringsplan van belang bij het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen.

Watersysteem
In het waterbeheer van de 21e eeuw worden duurzame, veerkrachtige watersystemen nagestreefd. Dit betekent concreet dat droge perioden
worden doorstaan zonder droogteschade, vissterfte en stank, en dat in natte perioden geen overlast optreedt door hoge grondwaterstanden of
inundaties vanuit oppervlaktewateren. Problemen worden niet afgewenteld op andere gebieden of latere generaties. Het principe "eerst
vasthouden, dan bergen, dan pas afvoeren" is hierbij leidend. Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Nationaal Bestuursakkoord Water
doelen vastgelegd voor het op orde brengen van het watersysteem.

Afvalwaterketen
Het zoveel mogelijk scheiden van vuil en schoon water is belangrijk voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Door te voorkomen dat
grote hoeveelheden relatief schoon hemelwater door rioolstelsels worden afgevoerd, neemt het aantal overstorten van verontreinigd
rioolwater op oppervlaktewater af en neemt de doelmatigheid van de rioolwaterzuivering toe. Hierdoor verbetert zowel de kwaliteit van
oppervlaktewateren waarop overstorten plaatsvinden als de kwaliteit van het effluent ontvangende oppervlaktewater. Indien het schone
hemelwater door middel van infiltratie in het gebied wordt vastgehouden alvorens het wordt afgevoerd naar oppervlaktewater, draagt dit
bovendien bij aan de duurzaamheid van het watersysteem. Vandaar dat het principe "eerst schoonhouden, dan scheiden, dan pas zuiveren"
een belangrijk uitgangspunt is bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Als het hemelwater niet wordt aangekoppeld of wordt afgekoppeld van
het bestaande rioolstelsel is oppervlakkige afvoer en infiltreren in de bodem uitgangspunt. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, is
lozing op het oppervlaktewater via een bodempassage gewenst.

Wateraspecten plangebied

Waterhuishouding
Het plan loopt geen verhoogd risico op wateroverlast als gevolg van overstromingen. Het plan heeft geen schadelijke gevolgen voor de
waterkwaliteit en ecologie. In het verleden is er in of rondom het plangebied geen wateroverlast of grondwateroverlast geconstateerd. De
toename van het verharde oppervlak is minder dan 1500m2. Het plangebied bevindt zich niet binnen een beschermingszone of
herinrichtingszone langs een waterloop, primair watergebied, invloedszone zuiveringstechnisch werk of een retentiecompensatiegebied.

Voorkeursbeleid hemelwaterafvoer
In het plan wordt het afvalwater en het hemelwater behandeld via (de gekozen optie wordt hieronder bevestigd met ja):
een gemengd stelsel
een gescheiden stelsel: hemelwater wordt geinfiltreerd. ja



een gescheiden stelsel: hemelwater wordt afgevoerd naar oppervlaktewater.
hemelwater wordt afgevoerd naar een hemelwaterriool van een verbeterd gescheiden stelsel.

Aanleghoogte van de bebouwing
Voor de aanleghoogte van de gebouwen (onderkant vloer begane grond) wordt een ontwateringsdiepte geadviseerd van minimaal 80
centimeter ten opzichte van de gemiddelde hoogste grondwaterstand(GHG). Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een geringere ontwateringsdiepte. Kelders dienen
waterdicht te zijn. Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30
centimeter boven het straatpeil te hanteren. Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, parkeergarages) moet aandacht
worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast.

In het plan wordt er naar gestreefd het voorkeursbeleid van het waterschap op te volgen.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Watertoetsproces

De initiatiefnemer heeft het waterschap Vechtstromen geinformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding.

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Vechtstromen geeft een positief wateradvies.

Algemene info:

In de procedurebepalingen van de Wro voor het bestemmingsplan is opgenomen dat de kennisgeving wordt toegezonden aan de instanties die
bij het overleg zijn betrokken. De terinzagelegging van het bestemmingsplan kunt u zenden aan kennisgevingwro@vechtstromen.nl. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u
ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.

Copyright Digitale Watertoets - http://www.dewatertoets.nl// Dit document is gegenereerd via de website http://www.dewatertoets.nl//. Het
document mag alleen worden gebruikt ten behoeve va het plan, dat in dit document is omschreven. De informatie in dit document is
houdbaar tot maximaal 1 jaar, gerekend vanaf de genoemde datum in dit document.

www.dewatertoets.nl
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan "Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c" met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.NDEBPJOHANNINK1A1C-VG01 van de gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen

1.3  aan-huis-verbonden beroep

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerptechnisch, of hiermee gelijk te stellen gebied, dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan particulieren;

1.4  aan-huis-verbonden bedrijf

het uitoefenen van kleinschalige bedrijvigheid dat door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis wordt 
uitgeoefend, waarbij het woonhuis in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke 
uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.5  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.8  bed-and-breakfast

het bieden van, ten opzichte van het hoofdgebruik ondergeschikte, mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf en 
ontbijt binnen de woning aan personen die hun hoofdverblijf elders hebben;

1.9  bedrijf:

een onderneming gericht op het bedrijfsmatige voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan en/of herstellen 
van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten;

1.10  bedrijfsmatige kamerverhuur

een samenstel van verblijfsruimten, uitsluitend of mede bestemd of gebruikt om daarin aan anderen dan de 
rechthebbende en de personen behorende tot diens huishouden, woonverblijf, niet in de zin van zelfstandige 
woongelegenheid, te verschaffen, al dan niet met gehele of gedeeltelijke verzorging; een en ander kan onder 
meer blijken uit het feit dat voor de kamers afzonderlijk huur wordt berekend en/of betaald en elke kamer 
zelfstandig wordt bewoond, waarbij al dan niet sprake is van enkele gemeenschappelijke voorzieningen;

1.11  bedrijfsvloeroppervlak (bvo)

de totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen, trappenhuizen, gangen en overige dienstruimten;

1.12  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.13  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
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1.14  bestaand:

legaal aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

1.15  bestaand bouwwerk:

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, 
dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) 
de bouwwerken die niet legaal gebouwd zijn;

1.16  bestaand gebouw

een gebouw dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan 
wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning voor het bouwen, met uitzondering van (het deel van) de 
gebouwen die niet legaal gebouwd zijn;

1.17  bestaand gebruik:

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan, met uitzondering van het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling(en) van dat plan;

1.18  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak. 
Een aangebouwd bijbehorend bouwwerk is tevens bouwkundig ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een 
vrijstaand bijbehorend bouwwerk is tevens functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw;

1.19  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.20  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.21  bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van kelders, zolders en 
vlieringen;

1.22  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 
toegelaten;

1.23  bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;

1.24  bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;

1.25  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;

1.26  bruto-vloeroppervlakte

De bruto-oppervlakte als bedoeld in NEN 2580;

1.27  carport

staanplaats, stalling voor een auto onder een vrijstaand dak of afdak aan het huis;
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1.28  dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.29  detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren 
van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.30  eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;

1.31  erf:

een al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woning en dat in feitelijk 
opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van de woning;

1.32  erotisch getinte vermaaksfunctie:

een vermaaksfunctie, welke is gericht op het doen plaatsvinden van voorstellingen en/of vertoningen van 
porno-erotische aard, waaronder begrepen een seksbioscoop, een seksclub en een seksautomatenhal;

1.33  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 
ruimte vormt;

1.34  (hoek)erker:

een uitbouw met beperkte omvang, gerealiseerd voor een naar de weg of openbaar groen gekeerde gevel van 
het hoofdgebouw;

1.35  hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden 
aangemerkt;

1.36  huishouden:

een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een complex van ruimten 
gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en de entree, waarbij 
sprake is van onderlinge verbondenheid en continuïteit in de samenstelling ervan. Bedrijfsmatige kamerverhuur 
wordt daaronder niet begrepen; 

1.37  inwoning:

wonen in een (ondergeschikt) deel van een woning als medegebruiker van het pand;

1.38  kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig of 
onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd of opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt voor 
recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor ingevolge de Woningwet een bouwvergunning is vereist;

1.39  kap:

een dak met een zekere helling;

1.40  kelder:

een overdekte, met wanden omsloten, voor mensen toegankelijke ruimte, niet te gebruiken als woonruimte, 
beneden of tot ten hoogste 0,50 m boven de kruin van de weg, waaraan het bouwperceel is gelegen;

1.41  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvoor geen vergunningplicht op grond van 
milieuwetgeving geldt en die door de beperkte omvang in een gedeelte van een woning uitgeoefend kunnen 
worden;
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1.42  kunstobject:

voortbrengsel van de beeldende kunsten in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.43  kunstwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voor civieltechnische en/of infrastructurele doeleinden, zoals een brug, een 
dam, een duiker, een tunnel, een via- of aquaduct of een sluis, dan wel een daarmee gelijk te stellen 
voorziening;

1.44  logiesverstrekkend bedrijf

een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswooneenheden enkel zijn 
ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies worden accommodaties aangeboden voor 
dagverblijf en maaltijdbereiding;

1.45  ondergeschikte horeca:

een horeca-activiteit die ondergeschikt is aan de hoofdactiviteit, welke uitsluitend toegankelijk is via de 
hoofdactiviteit en waarvan de openingstijden van de horeca-activiteit zijn aangepast aan de openingstijden van 
de hoofdactiviteit;

1.46  overkapping:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden dan wel met ten hoogste 
één wand;

1.47  parkeren:

een geparkeerd voertuig is een voertuig dat langer stilstaat dan nodig is voor het in- en uitstappen of voor het 
laden en lossen;

1.48  peil:

a. indien op het land wordt gebouwd:
1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst:

de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
2. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst:

de hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
b. indien over of in het water wordt gebouwd:

1. het Normaal Amsterdams Peil (of een ander plaatselijk aan te houden waterpeil);

1.49  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

1.50  prostitutiebedrijf:

een gebouw, voer- of vaartuig, dan wel enig gedeelte daarvan, geheel of gedeeltelijk bestemd, dan wel in 
gebruik voor het daar uitoefenen van prostitutie;

1.51  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, seksuele handelingen wordt verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder 
een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater, een 
parenclub, een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, of een naar de aard 
daarmee gelijk te stellen bedrijf, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.52  stallen:

in een garage of andere bewaarplaats zetten;

1.53  standplaats:

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het 
leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

1.54  verdieping(en)

de bouwlaag respectievelijk bouwlagen die boven de begane grondbouwlaag gelegen is/zijn;
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1.55  voertuig:

vervoermiddel dat dient om goederen of personen over land te vervoeren;

1.56  voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één naar de 
weg gekeerde gevel, de gevel die door de ligging, de situatie ter plaatse en/of de indeling van het gebouw als 
voorgevel moet worden aangemerkt;

1.57  voorgevel rooilijn

de begrenzing van het bouwvlak, waarop de voorgevels van het hoofdgebouw zijn georiënteerd, of, voor zover 
op de kaart een voorgevelrooilijn is aangeduid, de op de kaart aangeduide voorgevelrooilijn, alsmede het 
verlengde daarvan;

1.58  wonen:

het gehuisvest zijn in een woning;

1.59  woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke huishouden;

1.60  wooneenheid

een tot bewoning bestemd gebouw of onderdeel van een gebouw dat, vanuit bouwtechnisch oogpunt gezien, 
blijvend is bestemd voor permanente bewoning, voldoet aan alle criteria die van toepassing zijn op woningen, 
behalve aan het hebben van een keuken en/of een toilet en/of een douche, waarbij de aan de wooneenheid 
ontbrekende voorzieningen wel als gemeenschappelijke voorzieningen ter compensatie moeten zijn gelegen in 
hetzelfde gebouw;

1.61  woonhuis:

een gebouw dat één woning omvat, dan wel twee of meer naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar 
gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden.
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Artikel 2  Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.2  de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen 
constructiedeel;

2.3  de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;

2.6  de afstand tot de zijdelingse perceelgrens

de afstand tussen de zijdelingse perceelgrenzen en het punt van het op dat bouwperceel voorkomend gebouw 
waar die afstand het kortst is.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen;

met daaraan ondergeschikt:

b. de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
c. speelvoorzieningen;
d. wegen en paden;
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
f. openbare nutsvoorzieningen;
g. groenvoorzieningen;
h. parkeervoorzieningen;
i. tuinen, erven en terreinen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd voor zover dit in overeenstemming is 
met het bepaalde in artikel 3.1.

3.2.2  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. een hoofdgebouw dient uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b. de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 

‘maximum goothoogte (m) en maximum bouwhoogte (m)’ aangegeven hoogte bedragen;
c. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens moet tenminste 2 m bedragen;
d. een hoofdgebouw dient vrijstaand dan wel twee-aan-één te worden gebouwd;
e. ondergrondse gebouwen (kelders) zijn uitsluitend toegestaan, daar waar bovengrondse gebouwen aanwezig 

zijn, met dien verstande dat in geaccidenteerd terrein de ondergrondse bebouwing de bovengrondse 
bebouwing met een (horizontale) diepte van 3 m mag overschrijden . Ondergrondse gebouwen zijn 
uitsluitend toegestaan in één bouwlaag;

f. de voorgevel van een hoofdgebouw dient te worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens. 
Indien bij een hoekperceel twee bouwgrenzen naar de openbare weg zijn gekeerd, dan dient de voorgevel 
te worden gebouwd in de bouwgrens, welke zoveel mogelijk een regelmatige of nagenoeg regelmatige 
ligging ten opzichte van de voorgevels van de bestaande hoofdgebouwen op de naastgelegen percelen 
heeft;

g. het aantal wooneenheden mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal 
wooneenheden' is aangegeven;

h. de dakhelling bedraagt ten minste 18 graden en ten hoogste 60 graden.

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
b. de bijbehorende bouwwerken dienen ten minste 3 m achter de naar de weg gekeerde gevel(s) van het 

hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
c. in afwijking van het gestelde onder b, dient een carport ten minste 1 m achter de naar de weg gekeerde 

gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan worden gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag, mits het bebouwingspercentage van 

het perceel maximaal 50 bedraagt, voor zover gelegen buiten het bouwvlak:
1. ten hoogste 85 m² bedragen;
2. bij percelen groter dan 400 m² maximaal 100 m² bedragen;

e. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat bij een dakhelling van 0 graden tot 
10 graden (platte dakconstructie) de hoogte maximaal 0,3 m boven de bovenkant van de eerste 
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verdiepingsvloer mag bedragen;
f. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk mag ten hoogste de bouwhoogte van het hoofdgebouw 

verminderd met 1 m bedragen;
g. bij vrijstaande woningen aan één zijde een afstand van tenminste 2 m tot de zijdelingse perceelgrens in acht 

moet worden genomen.

3.2.4  Bijbehorende bouwwerken bij hoekperceel

In afwijking van het bepaalde in artikel 3.2.3onder b en c mag bij een hoekperceel voor één van de twee naar de 
weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan bebouwing opgericht worden, met 
dien verstande dat:

a. een bijbehorend bouwwerk voor de naar de weg gekeerde gevel(s) van het hoofdgebouw of het verlengde 
daarvan wordt gebouwd, mits:
1. het een hoeksituatie betreft waarbij sprake is van twee naar de weg gekeerde gevels van het 

hoofdgebouw;
2. het bijbehorend bouwwerk tenminste 3 m achter één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw 

of het verlengde daarvan wordt gebouwd, met dien verstande dat een carport ten minste 1 m achter 
één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd;

3. ten hoogste één naar de weg gekeerde gevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt 
overschreden, welke gezien de ligging niet als logische voorgevelrooilijn kan worden aangemerkt;

4. het bijbehorend bouwwerk ten minste 2 m uit het openbaar gebied wordt gebouwd, waarbij de 
voorgevelrooilijn van aansluitende bebouwing niet wordt overschreden.

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 m bedragen met dien verstande dat de 
bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen op een afstand van meer dan 3 m achter de voorgevel van het 
hoofdgebouw dan wel het verlengde daarvan, ten hoogste 2 m mag bedragen;

b. de bouwhoogte van kunstobjecten of speeltoestellen mag ten hoogste 5 m bedragen;
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 2 m bedragen.

3.3  Afwijken van de bouwregels

3.3.1  Afstand perceel hoofdgebouw

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2 onder c in die zin dat 
de afstand van een hoofdgebouw tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt verkleind tot 0 meter, mits 
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.3.2  Afstand perceel bijbehorend bouwwerk

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.4 a onder 
4 in die zin dat de afstand van een bijbehorend bouwwerk tot één van de zijdelingse perceelgrenzen wordt 
verkleind tot 0 meter, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de 
woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

3.3.3  Hoogte bouwwerk geen gebouw zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.2.5 onder c ten 
behoeve van bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

a. de hoogte niet meer bedraagt dan 10 m;
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.4  Specifieke gebruiksregels

3.4.1  Aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit

Binnen deze bestemming is gebruik van een deel van de woning, aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen ten 
behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit toegestaan, mits wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de woning tot maximum van 50 m2 mag worden gebruikt voor 
aan huis verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit;
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b. het beroep of bedrijf dient door een bewoner van de woning te worden uitgeoefend;
c. het gebruik mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie 

ter plaatse waarbij voor de parkeersituatie geldt dat op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig dient te zijn;

d. het gebruik dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een woonomgeving;
e. alleen beroepen of bedrijven zijn toegestaan die in de van deze planregels deel uitmakende Bijlage 1 "Staat 

van bedrijfsactiviteiten" zijn aangeduid als milieucategorie 1, of beroepen en bedrijven die gezien de 
gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs met deze bedrijven kunnen worden gelijkgesteld;

f. het geen horeca-activiteiten en/of prostitutieactiviteiten en/of detailhandel betreft, uitgezonderd een 
beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met de ter plaatse uitgevoerde 
bedrijfsactiviteit en behoudens internetwinkels;

g. er geen buitenopslag plaatsvindt; opslag vindt uitsluitend binnen de woning en de daarbij behorende aan- en 
uitbouwen en bijgebouwen plaats.

3.4.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van vrijstaande bijbouwen voor bewoning;
b. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van bedrijvigheid, met uitzondering van het 

bepaalde in lid 3.4.1;
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden;
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van de uitoefening van detailhandel;
e. het gebruik van een woning voor de huisvesting van meer dan één huishouding.

Onder het gebruik wordt tevens verstaan het laten gebruiken.

3.5  Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1  Mantelzorg

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 
onder a in die zin dat vrijstaande bijgebouwen worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits:

a. er aantoonbaar sprake is van een zorgbehoefte, welke tijdelijk van aard is;
b. er sprake blijft van één huishouden;
c. de oppervlakte van de afhankelijke woonruimte mag niet meer dan 75 m² bedragen;
d. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5.2  Bed-and-breakfast

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 
onder c in die zin dat de gronden en bouwwerken in combinatie met het wonen worden gebruikt voor 
logiesverstrekking in de vorm van bed-and-breakfast, mits:

a. de logiesverstrekking plaatsvindt binnen het bestaande hoofdgebouw. Er wordt uitgegaan van een bestaande 
entree (deur);

b. er maximaal twee kamers gerealiseerd worden voor maximaal 5 personen;
c. er geen keukenblok in de wooneenheden wordt gemaakt;
d. het parkeren op het eigen erf plaatsvindt;
e. er geen extra inrit wordt aangelegd in verband met de vestiging;
f. de vestiging alleen is toegestaan aan een verkeersontsluiting van voldoende omvang;
g. er geen sprake is van onevenredige schade voor de aangrenzende bedrijven, in die zin dat de bedrijven in 

hun ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.5.3  Inwoning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.4.2 
onder e in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor inwoning, mits:

a. de (hoofd)toegang tot de afzonderlijke wooneenheden plaatsvindt via één voordeur, die toegang verschaft 
tot de gemeenschappelijke hal. Een eigen achterdeur is wel toegestaan;

b. de gemeenschappelijke hal rechtstreeks toegang verschaft tot beide woonruimtes, zonder dat door een 
slaapkamer, badkamer, toilet of bergruimte behoeft te worden gegaan;

c. in geval van meerdere achterdeuren deze visueel te onderscheiden zijn van de hoofdtoegang;
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d. in de centrale hal een trap aanwezig is voor het bereiken van de verdieping. Meerdere trappen zijn 
toegestaan, doch deze dienen uit te komen op één gezamenlijke overloop (zoldertrappen hierin niet 
meegerekend);

e. er sprake is van één aansluiting voor de verschillende nutsvoorzieningen (één meterkast);
f. de inwoning niet leidt tot een toename van het aantal ontsluitingswegen van het perceel;
g. er geen sprake is van het realiseren van extra bouwmogelijkheden, de bouwmogelijkheden zijn gekoppeld 

aan de woning;
h. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid en de 

gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

3.6  Wijzigingsbevoegdheid

3.6.1  Wijzigen bouwvlak

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in dié zin dat het bouwvlak wordt vergroot of gewijzigd, 
mits:

a. de oppervlakte van het bouwvlak ten hoogste 25% van het bestemmingsvlak bedraagt met een maximum 
van 150 m² per perceel;

b. de uitbreiding plaatsvindt achter de voorgevelrooilijn;
c. het bestaande hoofdgebouw binnen het te vergroten of te wijzigen bouwvlak blijft liggen;
d. de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 3 m bedraagt;
e. de afstand van het hoofdgebouw tot de achterperceelgrens ten minste 8 m bedraagt;
f. de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan de daarvoor geldende 

voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde;
g. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 

milieusituatie, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven 
of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 5  Algemene bouwregels

5.1  Algemene bouwregels

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, 
pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, erkers, 
balkons en overstekende daken, buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw c.q. 
bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,00 m bedraagt.

210      bestemmingsplan Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c



Artikel 6  Algemene gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend:

a. het gebruik van de onbebouwde grond als stort- en opslagplaats van al dan niet het gebruik onttrokken 
goederen en materialen, anders dan als tijdelijke opslag ten behoeve van het normale gebruik en 
onderhoud;

b. de stalling en/of opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- en/of vliegtuigen;
c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting en/of prostitutiebedrijf;
d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen.
e. het gebruik van een woning voor bedrijfsmatige kamerverhuur.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

7.1  Afwijken maatvoering

7.1.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de bestemmingsregels 
gegeven maten, afmetingen en percentages, tot ten hoogste 10% van die maten, afmetingen en percentages.

7.1.2  Meetverschil

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bij recht in de bestemmingsregels 
gegeven maten, afmetingen en percentages in die zin dat bouwgrenzen worden overschreden indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft.

7.1.3  Profiel weg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken in die zin dat het beloop of het profiel van de 
wegen of de aansluiting van de wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 
en/of de intensiteit daartoe aanleiding geeft, mits de afwijking niet meer dan 2,5 m bedraagt.

7.2  Erker woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde ten aanzien van het bouwen 
binnen het bouwvlak in die zin dat de grenzen van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door 
erkers, luifels, balkons en ingangspartijen, met dien verstande dat:

a. de overschrijding ten hoogste 1 meter mag bedragen;
b. de breedte maximaal 2/3 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag bedragen 

en de breedte van hoekerkers maximaal 50%. Deze bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te 
zijn gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

c. indien bestaande gevelopeningen dit noodzakelijk maken en dit uit architectonisch oogpunt noodzakelijk is, 
de breedte maximaal 3/4 deel van de breedte van de betreffende gevel van het hoofdgebouw mag bedragen 
en de breedte van hoekerkers maximaal 2/3. De bouwdelen dienen minimaal 0,50 m uit de zijgevel te zijn 
gesitueerd, met uitzondering van hoekerkers;

d. de bouwhoogte ten hoogste 4 meter mag bedragen of indien de woning of dat woongebouw een hogere 
verdiepingsvloer bevat maximaal tot 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping van die of dat 
woongebouw;

e. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 2 m mag bedragen. Bij twee aan elkaar gekoppelde 
erkers bij een dubbel blok die tegelijk worden aangevraagd, is de voorgeschreven afstand van 2 meter tot 
de zijdelingse perceelgrens niet van toepassing;

f. ten hoogste 1 (hoek)erker per woning met uitzondering van een woning welke op een hoek van twee straten 
is gelegen waarbij sprake is van twee voorgevelrooilijnen mag voor beide voorgevelrooilijnen een 
(hoek)erker worden gebouwd van de betreffende gevel.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  Nadere eisen

Burgemeester en Wethouders kunnen ten behoeve van de milieusituatie, het bebouwingsbeeld, de woonsituatie, 
de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden nadere eisen stellen aan de 
plaats en de afmetingen van de bebouwing, zodanig dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
genoemde criteria.

8.2  Parkeren

8.2.1  Algemene parkeerregels

Het is verboden te bouwen dan wel het gebruik van gronden en/of bouwwerken te wijzigen indien er niet wordt 
voldaan aan de op grond van dit artikel gestelde eisen ten aanzien van parkeren of stallen van voertuigen.

8.2.2  Specifieke parkeerregels bouwen

Bij de uitoefening van de bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen geldt de 
regel dat de inrichting van de bij het bouwplan behorende en daartoe bestemde gronden zodanig moet 
plaatsvinden dat er voldoende parkeergelegenheid ten behoeve van het parkeren of stallen van voertuigen wordt 
gerealiseerd.

8.2.3  Specifieke parkeerregels gebruikswijzigingen

Indien het wijzigen van het gebruik van gronden en/of bouwwerken daartoe aanleiding geeft, moet, voor wat 
betreft de toename in de parkeer- of stallingsbehoefte van voertuigen, in voldoende mate ruimte zijn 
aangebracht op die gronden, of op de bij die bouwwerken behorende en daartoe bestemde gronden.

8.2.4  Gemeentelijk parkeerbeleid

Voor lid 8.2.2 en lid 8.2.3 geldt dat voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die 
zijn neergelegd in de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende de 
planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

8.2.5  Afmetingen parkeerplaatsen

De in lid 8.2.2 en lid 8.2.3 bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn 
afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan als de afmetingen voor 
parkeren in de lengterichting van de weg en voor parkeren in de dwarsrichting van de weg voldoen aan de 
afmetingen die zijn neergelegd in bijlage V van de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze 
beleidsregels gedurende de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging.

8.2.6  Afwijken

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van:

a. het bepaalde in lid 8.2.2 en lid 8.2.3. Het bevoegd gezag neemt hierbij, conform het beleid als bedoeld in lid 
8.2.4, in overweging of er op andere wijze in de benodigde parkeer- of stallingruimte, wordt voorzien, zoals 
omschreven in het de 'Beleidsnotitie Bouwen en Parkeren 2018' en dat indien deze beleidsregel gedurende 
de planperiode wordt gewijzigd, rekening wordt gehouden met die wijziging;

b. de afmetingen in lid 8.2.5 indien de feitelijke inrichting daartoe aanleiding geeft.

8.2.7  Specifieke gebruiksregel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten 
nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding van 
de gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in dit artikel.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de 

aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag 
waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het sublid a met maximaal 
10%.

c. Sublid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding 
van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder 
begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

d. Sublid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Noord Deurningen, Johanninksweg 1a t/m 1c.
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1  Staat van 
bedrijfsactiviteiten
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Staat van Bedrijfsactiviteiten 
SBI-2008   OMSCHRIJVING   

 

n
u

m
m

er
 

  C
A

TE
G

O
R

IE
 

10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN   

1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 2 

1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 2 

10821 3 
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o. <= 200 m² 2 

10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m² 2 

1102 t/m 1104   Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

    14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT   

141   Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

      -     

16 - 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK 
E.D.   

162902   Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

    58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA   

581   Uitgeverijen (kantoren) 1 

18129   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

1814 A Grafische afwerking 1 

1814 B Binderijen 2 

1813   Grafische reproduktie en zetten 2 

1814   Overige grafische aktiviteiten 2 

182   Reproduktiebedrijven opgenomen media 1 

    20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN   

2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:   

2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 2 

    
    26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS   

26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 2 

  
    

26, 27, 33 - 
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN 
BENODIGDH.   

293   Elektrotechnische industrie n.e.g. 2 

  
    

  



26, 32, 33 - 
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 
INSTRUMENTEN   

26, 32, 33 A 
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. 
reparatie 2 

  
    

31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.   

9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 1 

321   Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

322   Muziekinstrumentenfabrieken 2 

32991   Sociale werkvoorziening 2 

  
    

35 - 
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 
WATER   

35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

35 C1 - < 10 MVA 2 

35 D0 Gasdistributiebedrijven:   

35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 1 

35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 2 

35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

35 E2 - blokverwarming 2 

  
    

36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER   

36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

36 B1 - < 1 MW 2 

  
    

41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID   

41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 2 

  
    

45, 47 - 
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 
BENZINESERVICESTATIONS   

451, 452, 454   Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 2 

45204 B Autobeklederijen 1 

45205   Autowasserijen 2 

453   Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 

473 0 Benzineservisestations:   

473 3 - zonder LPG 2 

  
    

46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING   

461   Handelsbemiddeling (kantoren) 1 

4622   Grth in bloemen en planten 2 

4634   Grth in dranken 2 

4635   Grth in tabaksprodukten 2 

4636   Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

4637   Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

4638, 4639   Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

464, 46733   Grth in overige consumentenartikelen 2 

46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:   

46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 2 

46499 5 - munitie 2 



4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:   

4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 2 

46735 4 zand en grind:   

46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  2 

4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:   

4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 2 

46752   Grth in kunstmeststoffen 2 

4676   Grth in overige intermediaire goederen 2 

466, 469   Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2 

  
    

47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN   

47 A Detailhandel voor zover n.e.g. 1 

471   Supermarkten, warenhuizen 1 

4722, 4723   Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken 1 

4724   Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel 1 

4773, 4774   Apotheken en drogisterijen 1 

4752   Bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 2 

4778   Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

952   Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 1 

  
    

55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING   

5510   Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 1 

561   
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d. 1 

563 1 Café's, bars 1 

563 2 Discotheken, muziekcafé's 2 

5629   Kantines 1 

562   Cateringbedrijven 2 

  
    

49 - VERVOER OVER LAND   

493   Taxibedrijven 2 

495   Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 2 

  
    

50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT   

50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 1 

  
    

52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER   

52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 2 

5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 2 

5222   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 1 

791   Reisorganisaties 1 

5229   Expediteurs, cargadoors (kantoren) 1 

  
    

53 - POST EN TELECOMMUNICATIE   

531, 532   Post- en koeriersdiensten 2 

61 A Telecommunicatiebedrijven 1 

61 B0 zendinstallaties:   

61 B2 - FM en TV 1 

61 B3 - GSM en UMTS-steunzenders (indien bouwvergunningplichtig) 1 



  
    

64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN   

64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 1 

  
    

41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED   

41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 1 

  
    

77 - 
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN   

7711   Personenautoverhuurbedrijven 2 

772   Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 2 

  
    

62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE   

62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

58, 63 B Datacentra 2 

  
    

72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK   

721   Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

722   Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

  
    

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   

63, 69tm71, 73, 
74, 77, 78, 
80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 1 

74203   Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

82992   Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 1 

  
    

84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN   

84 A Openbaar bestuur (kantoren e.d.) 1 

  
    

85 - ONDERWIJS   

852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs 2 

8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs 2 

  
    

86 - GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG   

8610   Ziekenhuizen 2 

8621, 8622, 
8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 1 

8691, 8692   Consultatiebureaus 1 

871 1 Verpleeghuizen 2 

8891 2 Kinderopvang 2 

 
 

    

37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING   

3700 B rioolgemalen 2 

382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:   

382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 

  
    



94 - DIVERSE ORGANISATIES   

941, 942   Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren) 1 

9491   Kerkgebouwen e.d. 2 

94991 A Buurt- en clubhuizen 2 

  
    

59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE   

591, 592, 601, 
602   Studio's (film, TV, radio, geluid) 2 

5914   Bioscopen 2 

9004   Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen 2 

8552   Muziek- en balletscholen 2 

85521   Dansscholen 2 

9101, 9102   Bibliotheken, musea, ateliers, e.d. 1 

91041   Kinderboerderijen 2 

931 B Bowlingcentra 2 

931 H Golfbanen 1 

931 F Sportscholen, gymnastiekzalen 2 

9200   Casino's 2 

92009   Amusementshallen 2 

  
    

96 - OVERIGE DIENSTVERLENING   

96012   Chemische wasserijen en ververijen 2 

96013 A Wasverzendinrichtingen 2 

96013 B Wasserettes, wassalons 1 

9602   Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 1 

9603 0 Begrafenisondernemingen:   

9603 1 - uitvaartcentra 1 

96031 2 - begraafplaatsen 1 

9313, 9604   Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden 2 

9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 1 
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