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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Aanleiding en doelstelling

Aan de Heereweg 198 te Schoorl staat de oude bebouwing van de voormalige zuivelfabriek De Goede
Verwachting. Eén van de gebouwen is momenteel in gebruik als atelier en in het andere gebouw zijn twee
woningen gevestigd. Eigenaar is voornemens om de twee 'bedrijfswoningen' te verbouwen tot twee
reguliere woningen. Daarnaast bestaat het voornemen om vier appartementen met berging en een
atelierruimte in het reeds bestande bijgebouw te realiseren.
Voorliggend bestemmingsplan is opgesteld om het ter plaatse geldend juridisch-planologisch kader zodanig
te herzien dat in het plangebied het planvoornemen voor de verbouw van beide bestaande
bedrijfswoningen tot twee reguliere woningen en de realisatie van een viertal appartementen mogelijk
gemaakt kan worden.

1.2

Plangebied

Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt gevormd door gronden aan de Heereweg 198 (en 198b) te
Schoorl. Het gaat om het kadastrale perceelnummer 1718 (sectie B, kadastrale gemeentecode SCH01). De
grootte van het perceel is 3.116 m2 .
De exacte ligging van het plangebied blijkt uit de planbegrenzing van de verbeelding van dit
bestemmingsplan. De in onderstaande figuur opgenomen luchtfoto geeft tevens een concrete indruk van
het plangebied.

Figuur 1. Luchtfoto plangebied met kadastrale informatie (bron: PDOK-viewer)
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1.3

Geldend juridisch-planologisch kader

Het plangebied maakt deel uit van het bestemmingsplan Schoorl-Kernen en buurtschappen dat op
23-06-2009 door de gemeenteraad van Bergen is vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn de gronden van
het plangebied voorzien van de bestemming 'Bedrijf' met de nadere aanduiding "transportbedrijf". Voor het
merendeel van het plangebied geldt een dubbelbestemming 'Archeologisch waardevol gebied waarvoor
regime II van toepassing is'. Dit is onder meer ter plaatse van de beide aangeduide bouwvlakken in het
plangebied. Voor de daarachter gelegen gronden geldt de dubbelbestemming 'Archeologisch waardevol
gebied waarvoor regime III van toepassing is'. In het grootst ingetekende bouwvlak is een aanduiding
'bedrijfswoning' van toepassing waarmee 1 dienstwoning van het bedrijf geregeld is. Verder geldt in dit
bouwvlak een bebouwingspercentage van 70%. Voor beide bouwvlakken is tot slot een maximum
bouwhoogte van 10 m vastgelegd. Onderstaande figuur toont het kaartfragment van het geldende
bestemmingsplan voor de hiervoor omschreven bestemde situatie van het plangebied.

Figuur 2. Kaartfragment geldend bestemmingsplan Schoorl-Kernen en buurtschappen (2009)

1.4

Gemeentelijke medewerking

Middels een principeverzoek is de gemeente om medewerking gevraagd ten aanzien van het
planvoornemen voor het perceel Heereweg 198 in Schoorl. De gemeente heeft per brief van 1 mei 2017
aangegeven in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan dit verzoek. Wel wenst de gemeente
enkele voorwaarden aan de ontwikkeling te verbinden en benoemt zij enkele aandachtspunten. Het 'tweede
pand' dient nadrukkelijk te worden betrokken bij de planvorming en beide gebouwen moeten een verzorgde
uitstraling krijgen. Daarnaast is het niet wenselijk dat er behoudens de twee hoofdpanden nog andere
gebouwen op het terrein aanwezig zijn (afgezien van de ingetekende bergingen aan de achterkant van het
gebouw).
Verder acht de gemeente het mogelijk dat een kleinschalig bedrijf tot maximaal milieucategorie 1 wordt
gerealiseerd. Daarin zijn onder meer de type A-inrichtingen begrepen (dat zijn bedrijven waarvoor geen
melding op grond van het Activiteitenbesluit hoeft te worden gedaan). De gemeente wenst de ontwikkeling
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via een bestemmingsplan mogelijk te maken. Zodoende wordt geregeld dat de vestiging van een bedrijf in
de toekomst niet meer mogelijk is.

1.5

Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 nader op het plan ingegaan. Relevant overheidsbeleid is
daaropvolgend in hoofdstuk 3 uiteengezet. Een omschrijving van de omgevingsaspecten betreffende de
planologische en milieukundige randvoorwaarden is opgenomen in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 betreft de
toelichting op de juridische vormgeving van het bestemmingsplan en de hiervoor te volgen procedure. Als
laatste is in hoofdstuk 6 de (economische en maatschappelijke) uitvoerbaarheid uiteengezet. Bij dit
bestemmingsplan zijn verder enele bijlagen opgenomen waarnaar in deze toelichting wordt verwezen.
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Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Huidige situatie

De locatie bevindt zich in de historische lintbebouwing tussen Groet en Catrijp in een agrarische omgeving.
Op de locatie was van 1928 tot 1956 een zuivelfabriek "De Goede Verwachting" gevestigd. Daarna zijn de
gronden en bebouwing tot 2002 gebruikt voor een internationaal transportbedrijf. Op de historische kaart
van 1975 is de huidige bebouwing te zien. Op de historische kaart van 1965 is de melkfabriek te
onderscheiden.

Figuur 3. Weergave historische kaart 1965 (links) en 1975 (rechts). (bron: TopoTijdreis)

Het oostelijk gelegen pand ("De Goede Verwachting") is de voormalige melkfabriek en nu in gebruik als
woning. De westelijk gelegen loods is in gebruik als opslag/atelier en expositieruimte.
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Figuur 4. Huidige situatie westelijk gelegen loods (bron: Google Earth).

Figuur 5. Huidige situatie oostelijk gelegen voormalige melkfabriek (bron: Google Earth).

Karakteristiek van het bebouwingslint
Het karakter van het lint de Heereweg wordt bepaald door de oorspronkelijke lineaire structuur en de
lintbebouwing daarlangs. Deze doorgaande structuur is een belangrijk structurerend element geweest in
het ontstaan van de bebouwing in de dorpen. Als belangrijke verbinding speelt de weg nog altijd een
belangrijke rol.
Voor het karakter van het lint is de ritmiek, de solitaire plaatsing en de oriëntatie van bebouwing op de kavel
belangrijk. Bebouwing bestaat veelal uit één laag met een kap, met direct onder de kap vaak een tweede
verdieping. De bebouwing staat voornamelijk uit woningen, maar her en der komen winkels,
horecagelegenheden, appartementen of andere bedrijvigheid voor. Het oorspronkelijke open karakter van
het lint tussen de buurtschappen richting de polder en richting de duinen is op een aantal plaatsen nog
zichtbaar. Deze doorzichten geven het gebied een bijzondere kwaliteit. Verspreid in dit gebied liggen enkele
agrarische percelen, campingterreinen, maneges en bospercelen. Het oorspronkelijke agrarische karakter
van Schoorl is op vele plaatsen nog herkenbaar aan de stolpboerderijen.
De oude melkfabriek aan de Heereweg verfblijft in verouderde staat en is toe aan het nodige onderhoud.
De bebouwing van de oude melkfabriek is niet beschermd maar wordt wel als cultuurhistorisch waardevol
beschouwd.

2.2

Toekomstige situatie

In de toekomstige situatie zal het oostelijk gelegen pand (oude melkfabriek) worden verbouwd. In dit pand
komen twee woonhuizen en 4 nieuwbouwappartementen. De woningen zijn bedoeld voor senioren en
bestaan uit zowel koop- als huurwoningen (50/50). In het westelijk gelegen pand (loods) wordt een
stallingsruimte en een atelier/expositieruimte/opslagruimte c.q. bedrijfsruimte gerealiseerd. Op het perceel
wordt daarnaast voorzien in de realisatie van voldoende parkeerplaatsen. Verder wordt planologisch
bedrijven in de milieucategorie 1 mogelijk gemaakt.
In afbeelding 6 is een plattegrond van het planvoornemen weergegeven.
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Figuur 6. Plattegrond van planvoornemen (Bron: Architectenbureau Jan Kramer, 2018)

De uitstraling van de bebouwing blijft in de toekomstige situatie hetzelfde. Behalve een opknapbeurt aan de
gevels, vindt met name een inpandige verbouwing plaats.
Aan de achterzijde van de oude melkfabriek vindt een uitbreiding van circa 40 m2 plaats. Het karakter van
de oude melkfabriek blijft hiermee behouden.
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Hoofdstuk 3

Toets aan beleidskader en omgevingsaspecten

3.1

Verantwoording op basis van beleid

3.1.1

Rijksbeleid

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)
Op 13-03-2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. Hierin is de visie
van het Rijk op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft
een integraal kader voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.In de SVIR is gekozen
voor een selectieve inzet van het rijksbeleid waarbij 13 nationale belangen aan de orde zijn die in de SVIR
verder gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten
deze nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de
ruimtelijke ordening gekregen; het Kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte
zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor
beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de basis voor het stellen van algemene regels, op te nemen in een
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die regels richten zich primair op gemeenten, die het
eerstverantwoordelijke overheidsniveau zijn voor de inhoud van ruimtelijke plannen. In het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 07-12-2011), ook wel bekend onder de naam AMvB Ruimte,
zijn de nationale belangen uit de SVIR voorzien van juridische kaders, waarmee de doorwerking van de
nationale belangen op ruimtelijk gebied is geborgd. Uit het Barro blijkt dat voor het planvoornemen en het
plangebied geen sprake is van specifieke aspecten van nationaal belang. Wel geldt bij elk ruimtelijke plan
nationaal belang 13 met betrekking tot zorgvuldig ruimtegebruik.
LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING
Nationaal belang 13 van de SVIR van het Rijk vraagt om een zorgvuldige afweging en transparante
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de zogeheten
Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) worden onderbouwd. Deze verplichte toetsing is
vastgelegd in het Barro, dat weer verwijst naar het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).
Artikel 3.1.6, lid 2 Bro schrijft voor dat de onderbouwing van een ruimtelijk plan, waar een nieuwe stedelijke
ontwikkeling mee mogelijk wordt gemaakt, aan de Ladder moet voldoen. Per 01-07-2017 is een
vereenvoudigde Ladder van toepassing.
De tekst uit het Bro luidt nu als volgt: "De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke
ontwikkeling mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering
waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien."
Als stedelijke ontwikkeling wordt in artikel 1.1.1 onder i van het Bro genoemd: 'ruimtelijke ontwikkeling van
een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere
stedelijke voorzieningen.'
In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. Of er sprake is van een stedelijke
ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voor
woningbouwlocaties geldt volgens de overzichtsuitspraak dat 'in beginsel' sprake is van een nieuwe
stedelijke ontwikkeling als er meer dan 11 woningen gerealiseerd worden.
De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkeling. Beoordeeld moet worden of sprake is van
een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijk besluit meer
bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig
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was, of kon worden gerealiseerd.
In het huidige planologische regime is bedrijfsbebouwing inclusief bedrijfswoning van circa 700 m2 mogelijk.
In de nieuwe situatie is een woonbestemming van toepassing waarbinnen 2 woonhuizen en 4
appartementen en een atelier zijn toegestaan. De gezamenlijke oppervlakte van de bouwvlakken ten
behoeve van het wonen bedragen in de toekomstige situatie ook circa 700 m2 . Het planologisch
ruimtebeslag blijft hiermee hetzelfde. Het planvoornemen is dan ook niet te beschouwen als nieuwe
stedelijke ontwikkeling. Nadere toetsing aan de Ladder is dan ook niet noodzakelijk.
Behoefte
Hoewel de Ladder niet van toepassing is, is wel een motivering noodzakelijk waaruit blijkt dat sprake is van
een goede ruimtelijke ordening. Daarbij moet onder andere aandacht worden besteed aan de
uitvoerbaarheid van het plan. In het kader van uitvoerbaarheid moet aandacht worden besteed aan de
behoefte.
Met het planvoornemen worden woningen voor senioren in zowel de koop als huursector mogelijk gemaakt.
Uit de regionale woningbouw afspraken van de Regio Alkmaar blijkt dat het aantal
eenpersoonshuishoudens toeneemt door onder andere vergrijzing. Deze toename aan
eenpersoonshuishoudens zorgt voor een toenemende vraag op de al krappe woningmarkt. Voorliggend
plan voorziet in de realisatie van wonigen voor senioren en voldoet hiermee aan de aanwezige vraag op de
woningmarkt.
3.1.2

Provinciaal beleid

Omgevingsvisie NH2050
Op 19 november 2018 is de Omgevingsvisie NH2050 vastgesteld en is de vervanger van de Structuurvisie
Noord-Holland 2040.
De provincie Noord-Holland wil dat iedereen die in de provincie woont, werkt en op bezoek komt een
prettige leefomgeving aantreft. De provincie wil een balans tussen economische groei en leefbaarheid. Dit
betekent dat in heel Noord-Holland een basiskwaliteit van de leefomgeving wordt gegarandeerd. In de
omgevingsvisie zijn randvoorwaarden geformuleerd hoe om te gaan met klimaatverandering. De provincie
ontwikkelt zoveel mogelijk natuurinclusief en met behoud van (karakteristieke)landschappen, clustert
ruimtelijke economische ontwikkelingen rond infrastructuur en houdt rekening met de ondergrond.
In de visie zijn vijf bewegingen met ontwikkelprincipes beschreven voor de ontwikkeling van de
leefomgeving:
Dynamisch schiereiland. Hierin is het benutten van de unieke ligging van Noord-Holland, te midden van
water, leidend.
Metropool in ontwikkeling. Hierin wordt beschreven hoe de Metropoolregio Amsterdam steeds meer
als één stad functioneert.
Sterke kernen, sterke regio’s, gaat over de ontwikkeling van centrumgemeenten die de gehele regio
waarin ze liggen vitaal houden.
Nieuwe energie, benut de economische kansen van de energietransitie.
Natuurlijk en vitaal landelijke omgeving, staan het ontwikkelen van natuurwaarden en een economisch
duurzame agrarische sector centraal.
Provinciale Ruimtelijke verordening (2019)
Provinciale Staten hebben op 14 januari 2019 een nieuwe Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
vastgesteld die per 01-02-2019 van kracht is geworden. In de PRV zijn regels opgenomen waaraan
ruimtelijke plannen in Noord-Holland moeten voldoen.
In de PRV is aangesloten bij de Ladder voor duurzame verstedelijking. Verschillende regels zijn opgenomen
over onderwerpen, in zowel het landelijk als het bestaand stedelijk gebied van Noord-Holland, waar een
provinciaal belang mee gemoeid is. Afhankelijk van de ligging van een plangebied zijn de regels uit de
verordening al dan niet van toepassing.
Het plangebied heeft betrekking op het bestaand stedelijk gebied van de provincie. In de PRV worden enkel
regels gesteld aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen. zoals in Paragraaf 3.1.2 beschreven, is het voornemen
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niet te beschouwen als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Nadere beschrijving van de regionale afstemming is
dan ook niet noodzakelijk.
Omgevingsverordening Noord-Holland (2020, Ontwerp)
De ambities, ontwikkelprincipes en sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie NH2050 zijn vertaald in
provinciale regels die in de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland worden verankerd. In deze
eerste integrale omgevingsverordening voor Noord-Holland worden de bestaande twintig verordeningen
die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving geïntegreerd, waarmee onder meer de huidige PRV,
Provinciale Milieuverordening, Waterverordening en Wegenverordening worden vervangen. Ruimtelijke
thema's als thans nog in de PRV vastgelegd, komen in de nieuwe omgevingsverordening terug. De
omgevingsverordening vormt de juridische doorwerking van de omgevingsvisie met betrekking tot het
handelen van anderen.
De uitgangspunten van de Omgevingswet vertalen zich voor de provincie in een andere, nieuwe manier van
werken. De provincie ziet het opstellen van de omgevingsverordening dan ook als kans om dingen anders
aan te pakken in de geest van de Omgevingswet. De regels van de omgevingsverorde-ning zijn daarom op
een vernieuwende manier opgesteld; meer gericht op het 'hoe' (hoe tot een goede fysieke leefomgeving te
komen) in plaats van op het 'wat' (verbodsbepalingen en uitzonderingen daarop). Het gaat meer om het
doel dan om het middel, waarbij kwalitatieve normen de plaats innemen van kwantitatieve. De
omgevingsverordening is opgesteld in samenspraak met de provinciale partners. De provincie geeft aan
met de omgevingsverordening een groot vertrouwen in initiatiefnemers en andere overheden te hebben en
is daarom terughoudend met het opstellen van regels. Het provinciale doel (alsmede uitdaging) is
uiteindelijk een eenvoudiger, duidelijker en meer integraal systeem van provinciale regels. Met meer
ruimte voor lokaal en regionaal maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte.
De omgevingsverordening is op 5 oktober 2020 door Provinciale Staten vastgesteld en treedt per 1
november 2020 in werking. Daarmee is de PRV 2019 komen te vervallen.
Provincial woonvisie 2010-2020
In september 2010 is de Provinciale woonvisie 2010-2020: Goed wonen in Noord-Holland vastgesteld.
Hiermee kiest de provincie wat betreft woningbouw voor een nadruk op de kwaliteit, naast de aantallen
woningen. Doelstelling van de visie is dat de inwoners van Noord-Holland in 2020 beschikken over
voldoende woningen met een passende kwaliteit in een aantrekkelijk woonmilieu. In de woonvisie zijn drie
opgaven benoemd waarvoor de provincie zich gesteld weet:
1.

2.
3.

De demografische ontwikkelingen vergrijzing, ontgroening en afnemende groei zijn trends die zich in
de gehele provincie voordoen. Tegelijkertijd is een belangrijk kenmerk van die trends dat ze zich overal
op een andere manier of snelheid voordoen. Dit maakt afstemmen en beleidsvorming op regionaal
niveau des te belangrijker.
Een combinatie van maatschappelijke ontwikkelingen: individualisering en differentiatie van
consumentenbehoeften, extramuralisering in de zorg en bewustwording van klimaatproblematiek.
Economische ontwikkelingen en de effecten daarvan op de woningmarkt. De betaalbaarheid en
financieringsmogelijkheden staan onder druk, terwijl tegelijkertijd sprake is van vraaguitval en
waardedaling in bestaand vastgoed. De precieze consequenties hiervan op de woningmarkt laten zich
moeilijk aanzien.

Op basis van vorengaande opgaven en de ambities zijn drie speerpunten van beleid opgesteld. Dit betreft
het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod voor alle consumenten (en specifiek voor
doelgroepen die minder kansen hebben op het vinden van een geschikte woning), het verbeteren van de
mate waarin voorzieningen in de woonomgeving aansluiten bij de vraag van bewoners en het verbeteren
van de duurzaamheid van het woningaanbod en de woonomgeving. Deze speerpunten zijn geconcretiseerd
in opgaven voor de periode 2010-2020 die door de provincie en de regio’s moeten worden vertaald in
afspraken in de Regionale Actie Programma’s (RAP’s).
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Leidraad Landschap en Cultuurhistorie
De provincie Noord-Holland wil de kwaliteit en de diversiteit van het Noord-Hollands landschap graag
behouden en verder ontwikkelen en de dorpen behouden en ontwikkelen. De Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie is vernieuwd (vastgesteld op 10 april 2018). De Leidraad geeft gebiedsgerichte én
ontwikkelingsgerichte beschrijvingen en biedt zo toepasbare informatie over de manier waarop ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. De provincie beoogt met deze
Leidraad om samen met bijvoorbeeld gemeenten, ontwikkelaars en initiatiefnemers te werken aan het
behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de cultuurhistorie. De Leidraad is
verankerd in de PRV in artikel 15 (ruimtelijke kwaliteitseis).
De Leidraad is van toepassing op ontwikkeling in het landelijk gebied van de provincie.
Het plangebied maakt onderdeel uit van het Strandwallen- en strandvlaktenlandschap. Het strandwallen en
-vlaktenlandschap ligt direct achter de jonge duinen en is ontstaan door wind, rivieren en zee. De
strandwallen en –vlakten bestaan uit parallel aan de kust verlopende stroken van hoger gelegen, droge en
zandige strandwallen (de Oude Duinen), van elkaar gescheiden door lager gelegen, natte en venige
strandvlakten. Het landschap bestaat voor het grootste deel uit matig open gebied. Er is een gelijkmatige
verdeling van openheidsklassen en aanwezigheid van contrasten tussen zeer open gebied (strandvlakten)
en zeer gesloten gebied (beboste binnenduinrand).
Het plangebied behoort tot het bestaand stedelijk gebied. Nadere toesting aan de Leidraad is dan ook niet
van toepassing.
Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018
Op 15-12-2014 is het Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Hierin zijn de milieudoelen van de provincie opgetekend en staat beschreven hoe deze moeten worden
gerealiseerd en binnen welke termijn. Het milieubeleidsplan vormt voor de provincie de basis voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) en om te kijken welke rol het milieu moet spelen
in andere beleidsplannen. De basis van het milieubeleidsplan is het nakomen van wettelijke regels en
normen. Daarnaast wil de provincie inzetten op meer duurzame, gezonde en veilige ontwikkelingen en het
stimuleren van innovatieve oplossingen voor milieuopgaven. De VTH-taken worden door de regionale
uitvoeringsdiensten uitgevoerd.
Provinciale Milieuverordening (2015)
In de Provinciale Milieuverordening (PMV) staan specifieke milieuregels voor de provincie Noord-Holland
opgenomen. De PMV is gebaseerd op de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet bodembescherming (Wbb) en
is op 14-12-2015 voor het laatst herzien. In de PMV zijn geen specifieke regels gesteld voor het plangebied
van dit bestemmingsplan, zoals de aanwezigheid van milieubeschermingsgebieden (een stiltegebied of
grondwaterbeschermingsgebied), aardkundige monumenten of geluidzones voor industrielawaai.
3.1.3

Regionaal beleid

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020
De regio Alkmaar heeft zijn beleid op het gebied van wonen vastgelegd in de regionale woonvisie. De
betrokken gemeenten, waaronder Bergen, en woningmarktpartijen in deze regio werken intensief samen
en maken afspraken over ieders rol op het terrein van wonen. In dit kader is de Regionale Woonvisie Regio
Alkmaar 2013-2020 vastgesteld door de acht betrokken gemeenteraden; de gemeenteraad van Bergen
heeft op 27-06-2013 ingestemd met de regionale woonvisie. De regionale woonvisie is opgesteld om als
kader te kunnen dienen voor lokale woonvisies van de gemeenten en om richting te geven voor afspraken
met marktpartijen. Daarbij wordt voldoende ruimte gelaten om op de lokale behoefte in te spelen. In het
plangebied wordt een bestaande bedrijfswoning tot twee reguliere woningen verbouwd en vier nieuwe
wooneenheden (appartementen) gerealiseerd.
3.1.4

Gemeentelijk beleid

Welstandsnota (2004)
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Voor het gehele gemeentelijk grondgebied geldt de Welstandsnota uit 2004. Hierin zijn de criteria
beschreven die ten grondslag liggen aan de welstandsbeoordeling van bouwplannen. Het gaat hierbij om
algemene welstandscriteria, ‘relatieve’ welstandscriteria voor specifieke gebieden en objecten en ‘absolute’
criteria voor de snelle toetsing van veel voorkomende kleine bouwwerken. In de welstandsnota is, op basis
van een gebiedsindeling, welstandsbeleid geformuleerd. Welstandstoetsing voor voorliggend project vindt
in ieder geval in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning plaats.
Cultuurhistorische Nota Bergen 2009-2018
De Cultuurhistorische Nota Bergen 2009–2018 (vastgesteld 23-06-2009) beoogt richtinggevend te zijn voor
het beleid op het gebied van de nog aanwezige, tastbare cultuurhistorische waarden in het landschap en in
de dorpen. Het beleid heeft betrekking op de drie pijlers van cultuurhistorie (zijnde archeologie, landschap
en bebouwing) en is gericht op behoud van het contrast tussen het open landschap en de meer besloten
duinrand, alsook het respecteren, behouden en versterken van de historische structuren (dijken,
infrastructuur, verkaveling) en de positionering van oorspronkelijke agrarische bebouwing. In paragraaf 4.2
handelend over erfgoed is nader op het cultuurhistorisch en archeologisch thema ingegaan.
Parkeernormen gemeente Bergen NH
In 2009 is de Notitie Ruimtelijk Parkeerbeleid door de gemeente Bergen vastgesteld. In 2014 zijn de
parkeernormen herijkt in de Nota Ruimtelijk Parkeren 2014. In paragraaf 3.2.10 zijn de verkeerseffecten
van het planvoornemen behandeld en is getoetst aan dit beleid.
Duurzaamheidsbeleid gemeente Bergen 2017-2020
Gemeente Bergen heeft hoge ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Al in een eerder
stadium is de wens geuit om in 2030 energieneutraal te worden. De uitvoeringsagenda van de gemeente
Bergen is opgebouwd uit drie hoofdthema's:
- duurzaam wonen en leven;
- duurzaam ondernemen;
- duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering.
De komende vier jaar wil de gemeente Bergen binnen de hoofdthema's prioriteit geven aan het
verduurzamen van de bestaande bouw, opwekken van duurzame energie, maatschappelijk verantwoord
ondernemen en de circulaire economie. In paragraaf 3.2.10 zijn de duurzaamheidsambities met betrekking
tot het planvoornemen uitgewerkt.

3.2

Verantwoording op basis van onderzoeksaspecten

Uit de bestaande omgevingssituatie kunnen (wettelijke) belemmeringen en/of voorwaarden voor een
planvoornemen blijken. Uitgangspunt is dat er een goede omgevingssituatie bestaat. In de volgende
paragrafen zijn de randvoorwaarden voortkomend uit de omgevingsaspecten voor het plangebied
beschreven en beoordeeld op eventuele beperkingen voor het planvoornemen dat met dit
bestemmingsplan voorligt.
3.2.1

Bedrijven- en milieuhinder

Wet- en regelgeving
Bedrijven (of andere milieubelastende bedrijvigheid) in de directe omgeving van woningen of (andere)
milieugevoelige gebieden kunnen daar (milieu)hinder vanwege geur, stof, geluid, gevaar en dergelijke
veroorzaken. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, zoals dat uitgangspunt is van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand tussen bedrijven en woningen
noodzakelijk. Er dient te worden aangetoond dat het planvoornemen geen belemmering vormt voor
nabijgelegen functies.
Op basis van de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de Vereniging van Nederlandse
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Gemeenten (VNG) wordt de richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten gehanteerd. Per
bedrijfstype zijn voor elk van de aspecten geur, stof, geluid en gevaar de minimale afstanden aangegeven
die in de meeste gevallen kunnen worden aangehouden tussen een bedrijf en woningen om hinder en
schade aan mensen binnen aanvaardbare normen te houden. De grootste afstand is bepalend. De
genoemde maten zijn richtinggevend, maar met een goede motivering kan en mag hiervan worden
afgeweken.
SYSTEMATIEK BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING
In de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering worden twee omgevingstypen onderscheiden, te weten:
1.
2.

rustige woonwijk en rustig buitengebied;
gemengd gebied.

FUNCTIESCHEIDING
In een rustige woonwijk of rustig buitengebied wordt functiescheiding nagestreefd. Hiertoe worden
minimale richtafstanden gehanteerd, die in een lijst bij omgevingstype 1 zijn opgenomen, waarbij een
bepaalde bij een bedrijf of voorziening behorende milieucategorie tot een zoneringsafstand ten opzichte
van hindergevoelige functies leidt.
FUNCTIEMENGING
In gemengde gebieden is bij de aanwezigheid en het naast elkaar samengaan van uiteenlopende
hinderveroorzakende en hindergevoelige functies sprake van functiemenging. In tegenstelling tot rustige
woongebieden zijn in dergelijke levendige gebieden milieubelastende activiteiten op kortere afstand van
woningen mogelijk. Hiertoe bestaat de methode dat de bij functiescheiding op grond van de VNG-publicatie
aangegeven minimale richtafstanden met één afstandsstap worden verkleind (milieucategorie 1 wordt 0, 2
wordt 1, 3.1 wordt 2, etc.).
Toetsing
Het plangebied ligt in de lintbebouwing van Catrijp behorende bij de bebouwde kom van Schoorl. In de
nabijheid van het plangebied is naast de bestemming ‘Wonen’ sprake van van verschillende andere functies,
zoals gemengde functies aan de Heereweg en in de wijdere omgeving agrarische functies. Aan de
Heereweg zijn onder andere een dierenspeciaalzaak, bakker en een galerie gesitueerd. Vanouds is het lint
een plek waar bedrijven en voorzieningen voorkomen.
SCHAPENHOUDERIJ
Aan de Heereweg 207, ten zuidwesten van het plangebied is een schapenhouderij gevestigd. Hier zou
sprake kunnen zijn van hinderveroorzakende of hindergevoelige functies. Op basis van de VNG-publicatie
kunnen de activiteiten van het bovengenoemde bedrijf worden ingedeeld in het bedrijfstype ‘Fokken en
houden van overige graasdieren’ (SBI-2008 0145). De milieucategorie behorend bij deze activiteiten is
categorie 3.1. Hiervoor geldt een grootste richtafstand van 50 meter voor het aspect geur. De
daadwerkelijke afstand van het plangebied tot de bestemmingsgrens van Heereweg 207 is circa 27 meter.
Aan de te hanteren richtafstand kan niet worden voldaan. Om te kunnen constateren of het
schapenhouderijbedrijf beperkingen oplevert voor de ontwikkeling van het planvoornemen is een
geuronderzoek uitgevoerd, zie biljage 9. Dit geuronderzoek is nader uitgewerkt in paragraaf 3.2.9. Uit die
paragraaf blijkt dat het geurhinderaspect dat met de schapenhouderij samenhangt, geen verdere
beperkingen inhoudt.
TEGELZETBEDRIJF / VEEHOUDERIJ
Aan de Heereweg 202 is een tegelzetbedrijf / veehouderijbedrijf (paarden- en schapenfokkerij) gevestigd.
Op basis van de VNG-publicatie kunnen de activiteiten van dit bedrijf worden ingedeeld in het bedrijfstype
‘Paardenfokkerij’ (SBI-2008 0143) en ‘Aannemersbedrijf met werkplaats b.o. > 1.000 m2 ’ (SBI-2008 41,42,43).
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Voor een paardenfokkerij geldt een grootste richtafstand van 50 meter voor het aspect geur. De
milieucategorie behorend bij deze activiteit is categorie 3.1. Voor een aannemersbedrijf met werkplaats
met een bedrijfsoppervlak groter dan 1.000 m2 geldt een grootste richtafstand van 50 meter voor het
aspect geluid. De milieucategorie behorend bij deze activiteit is categorie 3.1. De daadwerkelijke afstand
van het plangebied tot de bestemmingsgrens van Heereweg 202 is circa 70 meter. Hiermee wordt
ruimschoots voldaan aan de richtafstanden waardoor gesteld kan worden dat er geen sprake lijkt te zijn van
onaanvaardbare hinder. Omdat hier ook sprake is van schapenhouderij is het geuraspect die hiermee
samenhangt, in paragraaf 3.2.9 nog nader bekeken. Uit die paragraaf blijkt dat het geurhinderaspect dat
met de veehouderij samenhangt, geen verdere beperkingen inhoudt.
KLEINSCHALIGE BEDRIJFSACTIVITEITEN
Binnen het plan kunnen kleinschalige bedrijfsactiviteiten binnen de milieucategorie 1 worden ontwikkeld.
Dergelijke bedrijvigheid heeft beperkte invloed op de omgeving; de afstand tussen woningen en dergelijke
bedrijvigheid dient bij voorkeur ten minste 10 m te bedragen. Deze afstand is zonder meer te realiseren,
waardoor woningen en eventuele andere gevoelige functies buiten het plangebied niet zullen worden
gehinderd.
Conclusie
Het aspect bedrijven- en milieuhinder leidt niet tot belemmeringen voor wat betreft het planvoornemen van
voorliggend bestemmingsplan.
3.2.2

Erfgoed

Wet- en regelgeving
De Monumentenwet 1988 is per 01-07-2016 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan
naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat
over naar de Omgevingswet, wanneer deze naar verwachting in 2019 in werking treedt. Vooruitlopend op
de datum van ingang van de Omgevingswet zijn deze artikelen te vinden in het Overgangsrecht in de
Erfgoedwet, waar ze ongewijzigd van toepassing blijven zolang de Omgevingswet nog niet van kracht is.
De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. De kern van deze
wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven (in situ).
Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ).
Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een analyse van de overige cultuurhistorische waarden van het
plangebied te bevatten. Voor zover in een plangebied sprake is van erfgoed, dient op grond van voorgaande
dan ook aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de grond
aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.
Onderzoek
ARCHEOLOGIE
Door het vroegere Steunpunt Cultureel Erfgoed is een bureauonderzoek naar archeologische
verwachtingswaarden in de gemeente verricht. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van een
archeologische beleidsadvieskaart. Afhankelijk van de archeologische verwachtingswaarde gelden
verschillende onderzoeksregimes voordat werken en werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Deze
onderzoeksregimes zijn verwerkt in het geldende bestemmingsplan Schoorl-Kernen en buurtschappen.
Uit de archeologische beleidskaart (zie figuur 7) blijkt voor het merendeel van het plangebied een
onderzoeksverplichting bij grondroerende werkzaamheden die groter zijn dan 50 m² met een diepte van
meer dan 35 cm. Voor de achter de bestaande bebouwing gelegen gronden geldt een lichter
onderzoeksregime, te weten onderzoek bij plannen groter dan 500 m2 en die dieper reiken dan 40 cm.
Deze onderzoeksregimes zijn middels archeologische dubbelbestemmingen in het geldende
bestemmingsplan verwerkt (categorie II respectievelijk III).
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Gelet op de omvang en aard van de voorgenomen ruimtelijke ingrepen in het plangebied blijkt er op grond
van de archeologisch beleidsnota en -kaart in het plangebied een noodzaak tot het verrichten van
archeologisch veldonderzoek te bestaan.

Figuur 7. Kaartfragment archeologische beleidskaart

ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK
Door de Steekproef bv is in 2017 een bureauonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was gericht op de
mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Het doel van dit bureauonderzoek is het opstellen
van een archeologische verwachtingsmodel van het gebied aan de hand van beschikbare
fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische informatie.
Voor het plangebied geldt een hoge archeologische verwachtingswaarde voor resten vanaf de ijzertijd tot
en met de middeleeuwen. Het nieuw te bebouwen deel van het plangebied is volgens de gegevens op
historische kaarten in het verleden waarschijnlijk niet bebouwd geweest. De bodem is hier naar
verwachting dan ook nog grotendeels intact. Dit wordt bevestigd door de resultaten van in 2014
uitgevoerde boringen voor een milieukundig bodemonderzoek. De diepte van de bodemverstoring die
hierbij is vastgesteld bedraagt maximaal 40 centimeter beneden maaiveld.
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen wordt aanbevolen om in elk geval
binnen het deel van het plangebied waarop nog geen bebouwing aanwezig is en dat in de toekomst zal
worden bebouwd archeologisch booronderzoek uit te voeren. Indien de bodemingerepen binnen de 50 m2
vallen, is booronderzoek niet nodig. Mochten ook in overige delen van het plangebied bodemingrepen zijn
voorzien die dieper reiken dan ongeveer 40 centimeter beneden het huidige maaiveld dan wordt
aanbevolen om in deze zones booronderzoek te doen.
Het nieuw te bouwen deel van het plangebied beslaat een oppervlakte kleiner dan 50 m2 . Archeologische
onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Om ook in latere fasen de archeologische waarden te beschermen,
zijn de archeologische dubbelbestemmingen ook in voorliggend bestemmingsplan opgenomen.
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CULTUURHISTORIE
Als handreiking voor het onderzoek naar cultuurhistorie is de provinciale Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie met bijbehorende digitale informatiekaart beschikbaar. Voor het planvoornemen is deze
informatie geraadpleegd. Hieruit blijkt dat in het plangebied en directe omgeving geen cultuurhistorische
aspecten aanwezig zijn die mogelijkerwijs zouden moeten worden beschermd met dit bestemmingsplan.
Conclusie
Het planvoornemen van dit bestemmingsplan mag wat betreft erfgoed (archeologie en cultuurhistorie),
mede gezien de overgenomen archeologische beschermingsregeling, uitvoerbaar worden geacht.
NOTA BENE
In alle gevallen blijft de archeologische meldingsplicht van kracht. Dit betekent dat wanneer bij
graafwerkzaamheden vondsten worden aangetroffen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
het archeologie betreft, dit gemeld moet worden bij het bevoegd gezag (gemeente Bergen).
3.2.3

Bodem

Wet- en regelgeving
Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet in geval van ruimtelijke ontwikkelingen worden
aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. Ter plaatse van locaties die
verdacht worden van bodemverontreiniging, moet in ieder geval een verkennend bodemonderzoek worden
uitgevoerd. In geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming (Wbb) van toepassing. Hierin is
geregeld dat als ter plaatse van een plangebied ernstige verontreinigingen worden aangetroffen er sprake
is van een saneringsgeval. Voor te ontgraven en eventueel buiten een plangebied af te voeren gronden kan
op basis van het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) een milieuhygiënische verklaring van de gronden
noodzakelijk zijn (en deze is met bodemonderzoek te verkrijgen). Dit is echter sterk afhankelijk van de
toepassingslocatie.
Onderzoek
VERKENNEND BODEMONDERZOEK
Door Bodem Belang BV uit Winkel is eind 2014 verkennend bodemonderzoek in het plangebied verricht. Dit
heeft plaatsgevonden volgens de NEN5740 onderzoeksopzet. Doelstelling van het bodemonderzoek was
het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. De gehele onderzoeksrapportage is als
Bijlage bij de toelichting van dit bestemmingsplan opgenomen. Op deze plaats wordt dan ook verwezen
naar de hierin opgenomen conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de milieuhygiënische
bodemkwaliteit.
Uit het verkennend bodemonderzoek blijken sterke verhogingen van koper en zink in het mengmonster van
de bovengrond op het achterterrein te bestaan. In het onderzoek is gesteld dat daarom aanvullend
onderzoek noodzakelijk is om vast te stellen of er sprake is van een ernstig geval van
bodemverontreiniging.
ASBESTINVENTARISATIE
Door Schutte Asbestinventarisaties uit Wieringerwaard is eind 2014 namens Bodem Belang BV een
inventarisatie van asbesthoudende materialen in de bestaande bebouwing uitgevoerd. De gehele
onderzoeksrapportage hiervan geldt ook als Bijlage bij de toelichting van dit bestemmingsplan.
Uit de asbestinventarisatie blijkt een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van niet-direct
waarneembare asbesthoudende materialen in de bebouwing. Omdat niet alle delen van het pand konden
worden onderzocht zal nog aanvullend onderzoek moeten plaatsvinden zodra de panden leeg zijn. Dit
betreft onder meer de schoorstenen en de riolering. Ook is vervolgonderzoek naar asbest conform NEN
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5707/5897 noodzakelijk voor de vaststelling van de asbesthoudendheid van de materialen in het pand en de
puinverharding op het terrein.
AANVULLEND ONDERZOEK
Door Bodem Belang BV uit Winkel is halverwege 2019 aanvullend bodemonderzoek in het plangebied
verricht. Voor de volledige onderzoeksrapportage wordt verwezen naar de Bijlage. Uit dit onderzoek blijkt
dat enige verontreinigingen in de bodem van het plangebied aanwezig zijn, maar dat deze overschrijdingen
van zulke lichte mate zijn dat ze voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan geen belemmering
vormen.
Conclusie
Gelet op de resultaten van het verkennend en aanvullend bodemonderzoek kan het planvoornemen van dit
bestemmingsplan uit oogpunt van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem uitvoerbaar worden geacht.
3.2.4

Ecologie

Wet- en regelgeving
In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het conform artikel 3.1.6 Bro noodzakelijk om
aandacht te besteden aan de effecten op natuurwaarden. Effecten dienen te worden beoordeeld in relatie
tot geldende wet- en regelgeving op het terrein van zowel de soorten- als wel de gebiedsbescherming. Per
01-01-2017 is hiertoe de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht.
Onderzoek
SOORTENBESCHERMING
Uit ecologisch onderzoek dat in 2014 door het bureau Els & Linde B.V. is uitgevoerd is naar voren gekomen
dat aanvullend onderzoek nodig is naar de aanwezigheid van strikt beschermde verblijfplaatsen van
vleermuizen.
Op basis van deze informatie is gestart met vleermuizenonderzoek conform het Vleermuisprotocol. Na een
bezoek aan de planlocatie is gebleken dat vleermuisverblijfplaatsen op voorhand niet zijn uit te sluiten. Het
aanvullend onderzoek naar vleermuizen is in de zomer van 2018 afgerond. Uit het aanvullende onderzoek,
zie bijlage 5, zijn zijn waarschijnlijk in het plangebied een of meerdere paar-/zomerverblijfplaatsen van één
of enkele mannetjes van gewone dwergvleermuis aangetroffen in het meest noordelijke gebouw. Dit
gebouw wordt in het kader van het project niet gewijzigd. Daardoor gaat er geen verblijfplaats verloren en
is er dus geen sprake van een verbodsovertreding ten aanzien van vleermuizen. Voor gewone
dwergvleermuis ontbreekt als gevolg daarvan de noodzaak om een ontheffing van de Wet
natuurbescherming aan te vragen. Daarnaast blijkt dat bij uitvoering van het plan geen essentieel
foerageergebied voor vleermuizen verloren gaat. In het plangebied foerageren lage aantallen vleermuizen
waarvoor in de directe omgeving in ruime mate alternatief en hoogwaardig foerageergebied aanwezig is.
GEBIEDSBESCHERMING
Het plangebied ligt op een afstand van ruim 60 meter van de dichtstbijzijnde in het kader van de Wnb
beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied 'Schoorlse Duinen' ten westen van het plangebied. Dit
Natura 2000-gebied is eveneens aangewezen als NNN. Verder ligt een NNN-gebied op circa 125 meter ten
noordoosten van het plangebied. Op circa 1,5 kilometer ten noordwesten van het plangebied ligt het
dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied.
Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen is aangewezen als habitatrichtlijngebied. Voor dit gebied zijn 15
habitattypen aangewezen. Potentiële effecten op Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen blijven beperkt tot
externe werking doordat het plangebied is gelegen buiten het Natura 2000-gebied. Een toename van
vermesting en verzuring door stikstofdepositie is één van de potentiële effecten die op kunnen treden.
Hiertoe is een Aerius berekening uitgevoerd, zie Bijlage 7. Hieruit blijkt dat significante effecten op Natura
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2000-gebieden door verzuring of vermesting kunnen worden uitgesloten.
Conclusie
Het planvoornemen is wat betreft het aspect ecologie uitvoerbaar.
3.2.5

Externe veiligheid

Normstelling en beleid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de woon- en leefomgeving bij gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of LPG. Het aandachtsveld van externe
veiligheid richt zich op zowel inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het
transport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en door
buisleidingen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat te dicht bij gevoelige bestemmingen activiteiten
met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Dit is verankerd in diverse wet- en regelgeving, zoals het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Besluit externe
veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim:
Activiteitenbesluit).
Toetsing
In het kader van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een zogenoemde risicokaart ontwikkeld. Hierin is
informatie opgenomen die met risico's te maken heeft; zowel risicobronnen als kwetsbare objecten die
aandacht verdienen bij ruimtelijke ontwikkelingen worden getoond. Voor het planvoornemen van dit
bestemmingsplan is op de risicokaart nagegaan of er ook aandachtspunten (in dit geval risicobronnen) op
het vlak van de externe veiligheid aanwezig zijn. Hieruit is gebleken dat in en in de directe omgeving van het
plangebied geen risicobronnen aanwezig zijn. De meest nabijgelegen bron betreft een buisleiding (van
TAQA Energy BV) op minimaal 900 m afstand ten noordoosten van het plangebied. Het plangebied ligt niet
in de invloedssfeer hiervan.
Conclusie
Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan.
3.2.6

Geluidhinder

Wet- en regelgeving
De Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de geluidhinder vanwege onder andere spoorweglawaai,
industrielawaai en wegverkeerslawaai te voorkomen en te beperken. De Wgh bepaalt dat de
'geluidsbelasting' op gevels van woningen en andere geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een
in de wet bepaalde norm die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid.
Aangezien in de omgeving van het plangebied verder geen sprake is van spoorweglawaai en geluidzones
ten behoeve van industrielawaai, afkomstig van een aangewezen gezoneerd industrieterrein, is hierop
verder niet ingegaan.
WEGVERKEERSLAWAAI
In artikel 74 van de Wgh is aangegeven wanneer een weg zoneplichtig is. Elke weg heeft in principe een
zone, behoudens wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen met een
snelheidsregime van 30 km/uur. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en
de ligging van de weg binnen of buiten stedelijk gebied. In navolgende tabel is hiervan een overzicht
gegeven. Over het algemeen wordt het gebied binnen de bebouwde kom als stedelijk gebied beschouwd
(behalve als het binnen de zone van een autoweg ligt).
Tabel 1. Breedte van geluidszones (bron: Wgh)
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Aantal rijstroken

Wegligging binnen stedelijk
gebied

Wegligging buiten stedelijk
gebied

2

200 m

250 m

3 of 4

350 m

400 m

5 of meer

n.v.t.

600 m

Indien binnen een geluidzone nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals woningen, worden gerealiseerd of
wanneer reconstructie van weginfrastructuur plaatsvindt met effecten op geluidgevoelige bebouwing, moet
door middel van akoestisch onderzoek worden vastgesteld of aan de grenswaarden uit de Wgh wordt
voldaan. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai is 48 dB. Buiten stedelijk gebied betreft de
maximaal te ontheffen grenswaarde 53 dB.
Onderzoek
Uit het akoestisch onderzoek dat als Bijlage 8 is bijgevoegd blijkt dat een aantal woningen een te hoge
geluidsbelasting kent vanwege de Heereweg. De maximale geluidsbelasting bedraagt 54 dB. De
overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege deze weg bedraagt afgerond
maximaal 6 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. De gemeente kan in een
dergelijke situatie een hogere waarde vaststellen. Gezocht is naar maatregelen om een hogere waarde
procedure te voorkomen overeenkomstig de wijze uit het Besluit geluidhinder.
In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan het betreffende pand.
Daarbij is gedacht aan het volgende.
Bronmaatregelen
Gelet op het feit dat het hier om slechts enkele woningen gaat is het niet reëel om op het betreffende
wegvak een ander verhardingstype toe te passen met een hoger geluidreducerend effect dan het
aanwezige dicht asfaltbeton.
Vergroting afstand bron-waarneempunt
Vergroting van deze afstand is niet mogelijk van de betreffende woningen omdat gebouwd wordt in de
contouren van de bestaande bebouwing. Daarnaast wordt bij vergroting van de afstand een hogere waarde
procedure niet voorkomen.
Maatregelen in het overgangsgebied
Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om financiële en
landschappelijke redenen niet haalbaar en fysiek ook niet mogelijk.
Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet mogelijk
zijn.
Conclusie
Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Bergen een hogere waarde te verlenen. In het akoestisch onderzoek is gemotiveerd
waarom maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij is getoetst aan de
landelijke wetgeving.
Mogelijk zijn voor het verlenen van een hogere waarde wel aanvullende geluidsisolerende maatregelen aan
de betreffende gevels van de geluidsgevoelige bebouwing nodig, teneinde te voldoen aan de maximale
binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek dient bij de indiening van het bouwplan mede aangeleverd te
worden.
3.2.7

Luchtkwaliteit en verkeer

Wet- en regelgeving
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In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit
vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide
(NO2), fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5) van belang. Grenswaarden ten aanzien van de
jaargemiddelde concentratie betreffen 40 µg/m3 voor zowel NO2 als PM10 en 25 µg/m3 voor PM2,5.
Projecten met een invloed van ‘niet in betekende mate’ (nibm) op de luchtkwaliteit zijn verder vrijgesteld van
toetsing aan de grenswaarden. Op grond van de Regeling niet in betekenende mate bijdragen
(luchtkwaliteitseisen) zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld van toetsing:
woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen;
projecten die leiden tot minder dan 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van
maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10). Deze grens komt overeen met 1.401 auto’s dan wel 109
vrachtwagens per weekdagetmaal (Grenswaarde in 2017).
PM10 en PM2,5 zijn overigens sterk gerelateerd, aangezien PM2,5 onderdeel uitmaakt van de emissie van
PM10. Als aan PM10 wordt voldaan, mag daarom worden aangenomen dat ook de grenswaarde van PM2,5
niet wordt overschreden.
Toetsing
Het planvoornemen leidt tot het toestaan van maximaal zes woningen in het plangebied. Hiermee valt het
plan in de bovenstaande eerstgenoemde vrijstellingscategorie. Verder geldt dat een reguliere woning
doorgaans leidt tot een verkeersaantrekkende werking van circa 7 motorvoertuigbewegingen per etmaal. In
totaal zal de toevoeging van woningnieuwbouw aan het plangebied dan ook dagelijks maximaal 42
motorvoertuigbewegingen betreffen.
Het atelier kan gerekend worden als arbeidsextensieve en bezoekersextensieve functie. Dit leidt doorgaans
tot een verkeersaantrekkende werking van circa 4 motorvoertuigbewegingen per etmaal (weinig stedelijk,
schil centrum) per 100 m2 bvo. In totaal zal de toevoeging van het atelier aan het plangebied dan ook
dagelijks maximaal 12 motorvoertuigbewegingen betreffen.
Daarbij dient te worden aangetekend dat het plangebied in de bestaande situatie ook al een zekere
verkeersaantrekkende werking (van auto- en vrachtverkeer) heeft. Vanwege de omzetting van de
bedrijfsfunctie naar een woonfunctie kan dan ook worden uitgegaan van een beperkte toename van de
verkeersgeneratie. Het planvoornemen leidt niet tot een hoeveelheid verkeer groter dan de grenswaarde,
zoals genoemd in de tweede vrijstellingscategorie. Het planvoornemen kan daarom worden beschouwd als
nibm-plan.
Conclusie
Dit bestemmingsplan wordt niet door de wettelijk gestelde eisen wat betreft het aspect luchtkwaliteit
belemmerd en dient te worden beschouwd als een nibm-plan.
3.2.8

Water

Wet- en regelgeving
Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een waterparagraaf te worden
opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de
waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient uiteengezet te worden of en in welke mate er
gevolgen zijn voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de
schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets. Het doel hiervan is het waarborgen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen
bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Door middel van de watertoets
wordt in een vroegtijdig stadium aandacht besteed aan het wateraspect. Het gaat hierbij om de thema’s
waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkeringen, wegen, afvalwaterketen en beheer & onderhoud van nieuw
en bestaand oppervlaktewater.
WATERWET
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De Waterwet, die per 22-12-2009 van kracht is geworden, heeft gezorgd voor een ingrijpende bundeling
van deze wetgeving. Daarnaast heeft het Nationaal Waterplan (NWP), waarvan de eerste versie tegelijk met
de Waterwet is verschenen, een formele rol in de ruimtelijke ordening. Het eerste Nationaal Waterplan is
tevens een structuurvisie op basis van de Waterwet en de Wro.
Normstelling en beleid
HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS NOORDERKWARTIER
De waterbeheerder in en in de directe omgeving van het plangebied is het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK). Op 03-11-2015 is door het HHNK nieuw beleid vastgesteld in de vorm van het
Waterprogramma. Hierin zijn de beleidsdoelen en uitgangspunten voor de periode van 2016-2021
beschreven. Dit is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, gericht op de thema’s
waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Daarnaast
beschikt het HHNK over een verordening: de Keur 2009. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en –keringen.
Wateradvies
DIGITALE WATERTOETS
Bij het HHNK is op 11-08-2017 een digitale watertoets aangevraagd. Op basis van de aangeleverde
gegevens is met de digitale watertoets geconstateerd dat het plan een beperkte invloed op de
waterhuishouding heeft en dat voor het planvoornemen een korte watertoetsprocedure kan worden
doorlopen (zie ook Bijlage 10). Dit houdt in dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding
kan worden opgevangen met standaardmaatregelen. De aanvraag voor een watertoets is als melding bij
het HHNK ontvangen. Stukken met betrekking tot de aanvraag en de reactie in het kader van de digitale
watertoets zijn als bijlage bij deze toelichting opgenomen.
Tijdens de formele overlegprocedure ex. art. 3.1.1 Bro zal het HHNK een controle doen of de conclusies ten
aanzien van de wateraspecten kloppen. Mocht tijdens de overlegtermijn geen bericht worden ontvangen,
dan gaat het HHNK akkoord met het plan en kan de digitale watertoets als formeel wateradvies worden
beschouwd.
Op basis van de digitale watertoets heeft het HHNK een aantal standaardopmerkingen. Dit zijn de volgende:
Uit de ingediende gegevens blijkt dat er geen of slechts in zeer beperkte mate sprake is van een
toename van de verharding. Omdat dit een dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige
situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te worden.
Omdat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt, kan het hemelwater dus als schoon worden
beschouwd. Het is daarom niet doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting
(RWZI). Dit betekent dat voor de nieuwe ontwikkeling wordt geadviseerd een gescheiden stelsel aan te
leggen.
Met het oog op de waterkwaliteit adviseert het hoogheemraadschap om het gebruik van uitloogbare
materialen zoals koper, lood en zink zoveel mogelijk te voorkomen.
Conclusie
Uit oogpunt van het aspect water gelden geen belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het
planvoornemen van dit bestemmingsplan, mits de aanwijzingen uit de watertoets gevolgd worden.
3.2.9

Geurhinder

Wet- en regelgeving
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgh) vormt het toetsingskader voor de geurbelasting die afkomstig is
van dierverblijven bij veehouderijen. Het gaat hierbij om de verlening van een omgevingsvergunning voor
vergunningplichtige inrichtingen op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De
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Wgh maakt onderscheid in dieren met en dieren zonder een vastgestelde geuremissiefactor.
Veehouderijen die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten voldoen aan de in dat besluit genoemde
minimumafstanden en/of norm voor de geurbelasting tot geurgevoelige objecten.
In de Wgh is een geurgevoelig object als volgt gedefinieerd: ‘gebouw, bestemd voor en blijkens aard,
indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die
daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt'.
Bij toetsing van nieuwe geurgevoelige functies wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van de
‘omgekeerde werking’ van de Wgh. Hierbij wordt aangetoond dat het bedrijf aan de eisen van de Wgv en/of
het activiteitenbesluit kan voldoen waardoor omgekeerd ook aangetoond kan worden dat:
er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij woningen in de omgeving en
het bedrijf niet onevenredig in zijn belangen wordt geschaad.
Toetsing
In de nabijheid van het plan zijn twee (relevante) veehouderijen gelegen, namelijk aan de Heerweg 202 en
207.
Veehouderijactiviteiten Heereweg 202
De veehouderijactiviteiten aan de Heereweg 202 hebben betrekking op (ten hoogste) 10 paarden en 5
schapen. Voor paarden geldt een vaste afstand van 50 m; voor schapen moet de geurbelasting worden
berekend. In overeenstemming met het Activiteitenbesluit hoeft voor een beperkt aantal van 5 schapen
geen geurbelasting te worden bepaald. De afstand van 50 m van het bouwvlak van dit bedrijf tot de
voorgenomen woningbouw aan de Heereweg 198 (circa 70 m) wordt niet overschreden.
Veehouderijactiviteiten Heereweg 207
De veehouderijactiviteiten van het bedrijf op het adres Heereweg 207 bevinden zich aan de overzijde van
de Heereweg naast de toekomstige atelierruimte van het adres Heereweg 198. De activiteiten bestaan uit
een schapenhouderij. Daarbij gaat het om een vergund aantal van 200 schapen. Uit de geurberekening
blijkt dat de geurbelasting varieert tot 7,8 ouE/m3 .
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij geldt ter plaatse in de gemeente Bergen een
geurnorm van 2 ouE/m3 en een vaste-afstandsnorm van 50 m. De toekomstige atelierruimte kan niet
voldoen aan deze normen. Het is niet wenselijk dat de atelierruimte zal worden bewoond. Door dit in
het bestemmingsplan uit te sluiten wordt inhoud aan deze uitkomst gegeven.
Voor de woningen geldt weliswaar dat hiervoor een hoge geurbelasting is berekend, maar de norm van
8 ouE/m3 wordt niet overschreden. De bouw van de woningen kan dan ook als acceptabel worden
beoordeeld. Daarvoor zijn drie argumenten:
1. Hoewel op grond van de jurisprudentie de situatie als woningen in de bebouwde kom
moet worden beoordeeld, zal dat door de bewoners als buitengebied worden ervaren. Voor
het buitengebied hanteert de wet de norm van 8 ouE/m3 .
2. De Wgv biedt de mogelijkheid aan gemeenten om eigen beleid te voeren voor de
beoordeling van geurhinder. De wet acht in de bebouwdekomsituatie een maximumnorm van
8 ouE/m3 acceptabel. Deze norm kan de gemeente vastleggen in een geurverordening. De
gemeente Bergen voert geen geurbeleid op basis van een geurverordening, maar zou,
wanneer een geurverordening zou worden vastgesteld, deze norm wel kunnen hanteren. In
dat geval zouden de woningen binnen de wettelijke norm vallen.
3. Er staan reeds verschillende woningen in de nabijheid van de schapenstal (zoals
Heereweg 209) die eveneens hoger worden belast dan de 2 ouE/m3 die de wet als norm stelt.
Ook eerder werd op het adres Heereweg 198 in de nabijheid van de schapenstal gewoond.
Deze woningen ervaren/ervoeren in de praktijk geen geuroverlast, althans daarvan is de
gemeente niets bekend. De omstandigheden werken op dit punt ook mee: de schapen zijn
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alleen in de lammertijd in de stal aanwezig (ongeveer 2 maanden per jaar in het voorjaar). De
rest van de tijd lopen de schapen buiten en wordt de stal niet voor het houden van dieren
gebruikt. In de periode waarin de schapen in de stal worden gehouden zal de deur veelal dicht
zijn vanwege de temperatuur in het vroege voorjaar. Op grond van deze situatie mag worden
verondersteld dat de nieuwe woningen ook geen geurhinder zullen ervaren.
Daarnaast is van belang in hoeverre de schapenhouderij beperkingen ondervindt van de komst van de
nieuwe woningen. Doordat in de bestaande situatie al niet aan de geurnorm uit de Wgv kan worden
voldaan, kan de schapenhouderij niet uitbreiden. In dat geval zou immers op grond van de wet de
geurbelasting op bestaande woningen toenemen. De komst van extra woningen leidt niet tot een extra
beperking voor de schapenhouderij. Op grond daarvan kan de conclusie worden getrokken dat er geen
sprake is van schade voor de schapenhouderij.
Conclusie
Het aspect geurhinder vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het planvoornemen. Er is op
het punt van geurhinder geen sprake van een goed, maar wel een acceptabel woon- en leefklimaat.
3.2.10

Overig

Kabels en leidingen
In het plangebied kan sprake zijn van nutsinfrastructuur zijnde de gebruikelijke huisaansluitingen
betreffende gas, water, elektriciteit, kabel en/of telecom. In en direct rondom het plangebied zijn echter
geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig die een belemmering voor het planvoornemen
zouden kunnen opleveren.
Parkeren
Wat betreft het parkeren geldt dat er bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voldoende ruimte moet worden
gereserveerd om dit op eigen terrein op te lossen.
Op basis van de Parkeernomennota van de gemeente Bergen, 2014 kan bepaald worden wat de
parkeerbehoefte is van het voornemen. Met het voornemen worden twee woningen, vier appartementen en
een atelier/bedrijfsruimte mogelijk gemaakt. Voor het atelier/bedrijfsruimte kan uitgegaan worden van
cijfers voor een bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief. Voor de twee woningen wordt uitgegaan van
koop, twee-onder-een-kap en voor de appartementen huur, etage, midden/goedkoop. Het plangebied is
gelegen in een matig stedelijk gebied in de schil van het centrum van Schoorl. In totaal komt de
parkeerbehoefte hiermee op (0.9x3 + 1.8x2 + 1.2x4) 11,1 parkeerplaats. Omdat het atelier vooral op
bepaalde momenten meer bezoekers trekt (bij bijvoorbeeld de opening van een expositie) worden in het
plangebied meer parkeerplaatsen gerealiseerd om deze piekmomenten op te vangen.
Met het planvoornemen is uitgegaan van in totaal 23 te realiseren parkeerplaatsen in het plangebied.
Hiermee worden de twee woningen en vier appartementen, de te realiseren atelierruimte, bedrijfsruimte
en stallingsruimte in voldoende parkeergelegenheid voorzien.
M.e.r.-verantwoording
De bij elk ruimtelijk plan uit te voeren m.e.r.-beoordeling houdt in dat nagegaan moet worden of er
activiteiten plaatsvinden die negatieve effecten op het milieu kunnen hebben. De grondslag hiervoor is
enerzijds het Besluit m.e.r. (Besluit milieueffectrapportage) en anderzijds de hiervoor beschreven
onderzoeken. De activiteiten die in het plangebied worden beoogd, overschrijden geen drempelwaarden in
de D-lijst van het Besluit m.e.r. Voor het bestemmingsplan is daarom de vormvrije m.e.r.-beoordeling van
toepassing.
Bij wetswijziging van het Besluit m.e.r. per 7 juli 2017 moet (met terugwerkende kracht vanaf 16 mei 2017)
een particulier of ondernemer een vormvrije m.e.r.-beoordeling middels een aanmeldnotitie bij het
bevoegd gezag aanvragen. Aan de hand hiervan wordt beoordeeld of een voorgenomen activiteit
belangrijke nadelige milieugevolgen zal hebben. Door het bevoegd gezag, in deze de gemeente, zal op
grond van de aanmeldnotitie binnen 6 weken na indiening worden beslist of een milieueffectrapportage
voor een planvoornemen moet worden opgesteld.
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In het kader van het planvoornemen van voorliggend bestemmingsplan is namens initiatiefnemer een
aanmeldnotitie bij de gemeente ingediend. Geadviseerd wordt om geen milieueffectrapport op te stellen.
Ter zijner tijd wordt het bijbehorende m.e.r.-besluit als bijlage bij deze toelichting opgenomen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling kan tot uitdrukking komen in de
thema’s: kwaliteit van de leefomgeving, water, energie, mobiliteit, natuur/ecologie en milieu. Onder deze
laatste kan onder meer het volgende worden verstaan: gezondheid, externe veiligheid, materiaalkeuze en
hergebruik van materialen, duurzaam slopen, geluid, lucht en beheer/onderhoud van een gebied of
gebouw. Er bestaat geen wettelijke verplichting om het thema duurzaamheid in bestemmingsplannen vast
te leggen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke debat en daarmee een
belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid. Gemeenten streven in dat kader naar een duurzame
(gebouwde) omgeving. Nieuwbouwplannen, zo ook het planvoornemen van dit bestemmingsplan, bieden
kansen voor duurzaamheid.
Bestemmingsplannen kunnen echter beperkt worden gehanteerd om duurzame energieaspecten te
regelen. Voor eventuele ambitieuze duurzame energiedoelstellingen dienen dan ook extra instrumenten,
zoals privaatrechtelijke overeenkomsten, ingezet te worden. De plaatsing van zonnecollectoren en
fotovoltaïsche cellen op daken in het plangebied is gewoon mogelijk binnen de regels van dit
bestemmingsplan.
DUURZAAM BOUWLOKET
Voor vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing of energie opwekken kunnen
inwoners en ondernemers van Noord-Holland Noord tegenwoordig bij het Duurzaam Bouwloket terecht. De
gemeente Bergen participeert hier in. Daarnaast heeft de gemeente Bergen haar eigen
Duurzaamheidsbeleid (Zie paragraaf 3.1.4). Met het planvoornemen worden twee nieuwe woningen
gebouwd. Deze woningen worden naar de huidige eisen van het Bouwbesluit gebouwd wat inhoudt dat deze
woningen geen gasaansluitng mogen hebben. Om de woningen te voorzien van verwarming of
mogelijkheden om te koken zullen duurzame middelen worden ingezet zoals bijvoorbeeld zonnecollectoren,
zonneboiler of warmtepomp.
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Hoofdstuk 4
4.1

Juridische toelichting

Plansystematiek

Dit bestemmingsplan is zodanig vormgegeven dat het voldoet aan de vereisten voortkomend uit de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Bij de vormgeving van de regels en de
verbeelding is aangesloten op de meest recente regeling Ruimtelijke Standaarden ruimtelijke ordening en
is de Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) toegepast. Het bestemmingsplan
voldoet daarmee aan de digitale verplichtingen zoals die per 1 januari 2010 van kracht zijn.
SVBP2012
De SVBP2012 bevat een aantal juridische regels die moeten worden opgevolgd. Voor de planregels
betekent dit dat er sprake is van een aantal dwingend voorgeschreven begripsbepalingen, die worden
neergelegd in artikel 1 aangaande de begrippen. Ook schrijft de SVBP2012 voor op welke wijze er invulling
moet worden gegeven aan artikel 2 betreffende de wijze van meten. Vanwege het Bro geldt verder een
formulering die ten aanzien van de anti-dubbeltelregel en het overgangsrecht eveneens in de planregels
moet worden overgenomen.
ANALOOG VS. DIGITAAL BESTEMMINGSPLAN
De regels zijn zo opgesteld dat deze gebruikt kunnen worden in een analoog alsook in een digitaal
bestemmingsplan. Op basis van de Wro is het digitaal vastgestelde bestemmingsplan leidend. Als er een
verschil bestaat tussen het analoge en digitale bestemmingsplan, is het digitale bestemmingsplan bepalend
qua vormgeving en inhoud.

4.2

Toelichting op de regels

De hoofdstukindeling van de regels is op een standaardwijze opgesteld, namelijk:
Hoofdstuk 1 - Inleidende regels
ARTIKEL 1: BEGRIPPEN
In artikel 1 van de regels zijn waar nodig de in de regels gebruikte begrippen verklaard. Dit is alleen het
geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige uitleg, conform normaal spraakgebruik,
vatbaar zijn. Een deel van deze begrippen is voorgeschreven in de SVBP2012.
ARTIKEL 2: WIJZE VAN METEN
De wijze waarop maten, afstanden en dergelijke gemeten moeten worden, is opgenomen in artikel 2.
Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels
De bestemmingsregels in hoofdstuk 2 hebben betrekking op de in het bestemmingsplan gehanteerde
bestemmingen en zijn artikelsgewijs in de regels opgenomen. De regels bestaan uit de volgende
onderdelen:
Bestemmingsomschrijving
In de bestemmingsomschrijving is uitgegaan van een volledige opsomming van wat binnen een
bestemming functioneel ten aanzien van het gebruik van de gronden is toegestaan. Soms kan het
voorkomen dat verschillende functies of bestemmingen naast elkaar zijn toegelaten, soms als primaire
bestemming en soms als ondergeschikte bestemming.
Bouwregels
De bouwregels bieden voor iedere bestemming het kader in hoeverre er ergens gebouwd mag worden. Er
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zijn regels gesteld met betrekking tot het oprichten van hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en/of
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Bouwregels kunnen eisen wat betreft maatvoering, oppervlakte- en
inhoudsbepalingen en aantallen te plaatsen bouwwerken omvatten.
Afwijken van de bouwregels
Met het afwijken van de bouwregels wordt geregeld dat door het bevoegd gezag in voorkomende gevallen
onder voorwaarden bij verschillende bestemmingen kan worden afgeweken van de eerder opgenomen
bouwregels per bestemming.
Specifieke gebruiksregels
Met specifieke gebruiksregels is vastgelegd welk gebruik in ieder geval tot strijdig met het in de
bestemmingsomschrijving toegestane gebruik wordt gerekend.
Afwijken van de gebruiksregels
Met het afwijken van de gebruiksregels bestaat voor het bevoegd gezag de mogelijkheid om van de
specifieke gebruiksregels af te wijken.
Met dit bestemmingsplan is sprake van de volgende bestemmingen.
ARTIKEL 3: TUIN
De voortuinen grenzend aan openbaar gebied, behorende bij de woningen worden apart bestemd als Tuin.
Alleen erf- en perceelafscheidingen en andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een hoogte van 1
meter, zijn hier toegestaan. Paardenbakken, bouwwerken voor mestopslag, tredmolens en onoverdekte
zwembaden zijn uitgesloten. Hogere erf- en terreinafscheidingen mogen worden achter de
voorgevelrooilijn (tot 2 meter). Het is mogelijk om met een omgevingsvergunning aan- en uitbouwen
binnen de bestemming Tuin (bijvoorbeeld in de vorm van erkers en serres) te bouwen.
ARTIKEL 4: WONEN
De gronden bestemd als wonen zijn voor wonen en de daarmee voor de uitoefening van
aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. Het vloeroppervlak voor de
uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten mag niet groter
zijn 25% van het totale vloeroppervlak van de woning. Ook is een atelier, expositieruimte, opslagruimte en
stallingsruimte toegestaan ter plaatse vaan de aanduiding 'bedrijf'
De hoofdgebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd, per bouwvlak is één hoofdgebouw
toegestaan. Het oppervlakte van een hoofdgebouw mag maximaal 150 m2 zijn. Het aantal woningen mag
niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden' is aangegeven.
Ook mag de bouwhoogte niet hoger zijn dan aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum
bouwhoogte (m). Het is mogelijk om aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen te plaatsen. Het
gezamelijk oppervlakt mag niet meer dan 75 m2 bedragen. De bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en
overkappingen mag maximaal 5 meter bedragen. Er mogen erf- en terreinafscheidingen worden geplaatst
tot een hoogte van 1 meter voor de voorgevelrooilijn en tot 2 meter hoogte achter de voorgevelrooilijn.
Hoofdstuk 3 - Algemene regels
Hoofdstuk 3 van de bestemmingsregels omvatten de algemene regels. De algemene regels gelden in het
algemeen voor het gehele bestemmingsplan en staan min of meer los van de specifieke
bestemmingsregels en worden om die reden altijd in een apart hoofdstuk opgenomen.
ARTIKEL 7: ANTI-DUBBELTELREGEL
De anti-dubbeltelregel ziet er op toe dat grond die reeds eerder bij een verleende omgevingsvergunning
voor het bouwen is meegenomen, niet nog eens bij de verlening van een nieuwe omgevingsvergunning
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voor het bouwen mag worden meegenomen. De anti-dubbeltelregel heeft uitsluitend betrekking op
situaties die plaatsvinden ten tijde van het geldende bestemmingsplan.
ARTIKEL 8: ALGEMENE BOUWREGELS
In de algemene bouwregels is geregeld dat de bouwgrenzen worden overschreden. Deze grenzen mogen
tot 1,5 meter worden overschreden ten behoeve van tot gebouwen behorendende stoepen, stoeptreden,
hellingbanen, funderingen en veranda's. Ook vallen ondergeschikte onderdelen van gebouwen erkers en
hieronder (mits de oppervlakte niet meer dan 6 m2 bedraagt).
ARTIKEL 9: ALGEMENE GEBRUIKSREGELS
In de algemene gebruiksregels is een parkeerregeling opgenomen. Uit de regeling komt voort dat er ten
minste 23 parkeervoorzieningen in het plangebied dienen te zijn.
ARTIKEL 10: ALGEMENE AFWIJKINGSREGELS
De algemene afwijkingsregels bieden enige flexibiliteit als het gaat om het afwijken van in het plan
opgenomen maten en bieden ruimte om bepaalde voorzieningen te kunnen realiseren.
ARTIKEL 11: ALGEMENE WIJZIGINGSREGELS
De algemene wijzigingsregels bieden de mogelijkheid om bestemmingen te wijzigingen ten behoeve van
een overschrijdingen van bestemmingsgrenzen.
Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels
ARTIKELEN 12 EN 13: OVERGANGSRECHT EN SLOTREGEL
Overeenkomstig de in het Bro voorgeschreven formulering van het overgangsrecht en de SVBP2012 zijn de
overgangs- en slotregels in de afsluitende artikelen van de regels opgenomen.

4.3

Overige aspecten

Additionele voorzieningen
In het bestemmingsplan zijn de al dan niet in directe relatie met een bestemming staande voorzieningen,
zoals ondergrondse leidingen, verhardingen, bermen, geluidswerende voorzieningen, centrale installaties
ten behoeve van de energievoorziening, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing in de vorm
van watergangen, duikers, waterkeringen en dergelijke bij de bestemming inbegrepen zonder dat dit
uitdrukkelijk wordt vermeld.
Handhaving
Het bestemmingsplan geeft de gewenste planologische situatie voor het plangebied aan.
Bestemmingsplannen zijn bindend voor de overheid en de burger. Enerzijds kan de overheid naleving van
bestemmingsplannen afdwingen, anderzijds vormt het bestemmingsplan een juridisch kader voor burgers
waaruit deze kan afleiden wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn, op de in eigendom zijnde dan wel
de naastgelegen buurpercelen, in de directe woon- en leefomgeving.

4.4

Bestemmingsplanprocedure

In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure vastgelegd. Hierin zijn de
volgende fasen onderscheiden:
Voorbereidingsfase
De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan onderzoek uit naar de
bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in de gemeente. De gemeente stelt voor het
overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Bro haar voornemen beschikbaar aan de besturen en diensten
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van hogere overheden. Ook biedt de gemeente eventueel de mogelijkheid om een reactie te geven op het
voorontwerpbestemmingsplan via inspraak. De gemeente geeft een reactie op mogelijke reacties die voor
zover noodzakelijk worden verwerkt in de regels en verbeelding.
Terinzageleggingsfase
Na de aankondiging in de Staatscourant en op de website www.officielebekendmakingen.nl wordt het
ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kan door
iedereen een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.
Vaststellingsfase
Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, mogelijk met
wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste 12 weken vast.
Beroepsfase
Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het vaststellingsbesluit bekend en
legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Dit gebeurt als volgt:
Indien Gedeputeerde Staten (GS) of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) een zienswijze
hebben ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is overgenomen of indien de gemeenteraad
het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, geschiedt bekendmaking en terinzagelegging 6
weken na vaststelling.
Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven aan eventuele
zienswijzen van GS en/of de ILT wordt het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad uiterlijk 2 weken
na vaststelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 2 weken na vaststelling het bestemmingsplan
ter inzage gelegd.
Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er door belanghebbenden beroep
worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Belanghebbenden
zijn diegenen die tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend en diegenen die
hebben aangetoond in redelijkheid niet in de mogelijkheid zijn geweest om een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan in te dienen.
Indien geen beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan is ingediend, is het bestemmingsplan na
afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.
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Hoofdstuk 5

Uitvoerbaarheid

5.1

Economische uitvoerbaarheid

5.1.1

Grondexploitatie

Op grond van artikel 6.12 Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een
bouwplan is voorgenomen. Wat onder een bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 Bro
aangegeven. Dit bestemmingsplan ziet toe op de functieomzetting van bedrijf naar wonen en het realiseren
van nieuwe wooneenheden in de bestaande en nieuw op te richten bebouwing en betreft daarmee een
bouwplan op grond van artikel 6.2.1 Bro onder a: "de bouw van één of meer woningen".
Doel van een grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiele haalbaarheid en het
bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal, waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de
privaatrechtelijke weg in de vorm van overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de
gemeente eisen en regels stellen voor de desbetreffende gronden.
5.1.2

Onderzoeks- en plankosten

De kosten voor realisatie, alsook de kosten voor de noodzakelijke onderzoeken, vanwege dit
bestemmingsplan worden door de initiatiefnemer gedragen. De kosten voor de gemeente betreffen de
gebruikelijke kosten voor de planbegeleiding.
5.1.3

Planschade

Door het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan voor de betreffende gronden is er de kans dat door
eigenaren van gronden in de directe omgeving van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1
Wro een verzoek tot tegemoetkoming in planschade wordt ingediend. Diegenen die schade lijden door de
bestemmingsplanherziening, omdat hun onroerend goed in waarde vermindert, kunnen de schade
verhalen (voor zover deze redelijkerwijs niet voor de aanvrager behoort te blijven) wanneer dit boven de 2%
van de waarde van het onroerend goed uitkomt.
5.1.4

Conclusie

Het kostenverhaal, evenals de afwenteling van de planschade, zal worden geregeld in een tussen de
gemeente en de initiatiefnemer te ondertekenen afzonderlijke exploitatieovereenkomst. Op basis van deze
overweging moet het planvoornemen van dit bestemmingsplan economisch uitvoerbaar worden geacht. De
exploitatiekosten zijn derhalve anderszins verzekerd. Een exploitatieplan op grond van de
Grondexploitatiewet, als onderdeel van de Wro, is dan ook niet noodzakelijk. Voorgaande betekent dat dit
bestemmingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.

5.2

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.2.1

Overleg ex. art. 3.1.1. Bro en inspraak

Het plan is voor overleg ex artikel 3.1.1 Bro verstuurd aan het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) en provincie Noord-Holland. De reacties zijn in de bijlagen 'overlegreacties' bij
deze toelichting opgenomen.
Reactie prov. Noord-Holland: geen opmerkingen over het plan. Provincie wijst erop dat de verwijzing
naar de Provinicale ruimtelijke verordening is verouderd. Naar aanleiding van deze opmerking is een
paragraaf over de nieuwe Omgevingsverordening opgenomen.
Reactie HHNK (zie ook bijlage 12): Het HHNK heeft geen opmerkingen over het plan.
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Met het oog op het onderzoeken van het draagvlak voor dit bestemmingsplan heeft de initiatiefnemers de
omwonenden die op het projectgebied uitkijken, gevraagd naar hun mening. Een kort verslag daarvan is in
bijlage 13 opgenomen. Zonder uitzondering vinden de omwonenden het plan een verbetering ten opzichte
van de bestaande situatie. Het plan kan dan ook op draagvlak in de buurt rekenen.
5.2.2

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is na behandeling van de ingekomen overleg- en inspraakreacties ter inzage
gelegd. in de periode van 13 november tot en met 25 december 2020. Binnen deze termijn konden
belanghebbenden zienswijzen op het plan naar voren brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik
gemaakt.
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Samenvatting
In opdracht van Bügel Hajema Adviseurs bv is door De Steekproef bv een
bureauonderzoek gedaan voor een terrein aan de Heereweg 198 te Schoorl in de
gemeente Bergen. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van
archeologische waarden. Volgens het bestemmingsplan ligt het plangebied in een
zone met een dubbelbestemming archeologie.
In het plangebied zullen twee woningen in de voormalige zuivelfabriek De
Goede Verwachting worden verbouwd en er zullen appartementen aan de achterzijde
worden bijgebouwd. In het vrijstaande bijgebouw wordt een atelier-/expositie-/
opslagruimte ingericht. Het omliggende terrein wordt heringericht waarbij
parkeerplaatsen en groenvoorzieningen worden aangelegd.
Het plangebied bestaat grotendeels uit de bebouwing van de voormalige
zuivelfabriek De Goede Verwachting en ligt binnen de historische kern van het al in de
middeleeuwen bewoonde Catrijp. Catrijp ligt op gevlakte of geëgaliseerde duinen
waarop afgedekte vondstlagen uit de volle middeleeuwen en mogelijk ook uit de
ijzertijd zijn aangetroffen. Dit is het geval op enkele honderden meters ten zuiden van
het plangebied op een locatie met eenzelfde geomorfologische ligging die bovendien
net als het plangebied in een historische kern en langs de Heereweg ligt. Om deze
reden geldt ook voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor
resten vanaf de ijzertijd tot en met de middeleeuwen. Indien dergelijke resten aanwezig
zijn, zijn deze naar verwachting afgedekt door een door latere overstuiving afgezet
zandpakket. Archeologische resten in het plangebied zullen bestaan uit door verrijking
met archeologische resten, donker gekleurde zandlagen met daarin houtskool,
aardewerk, verbrand bot en overige archeologische indicatoren. Voor het plangebied
geldt dat onderzoek uitgevoerd moet worden indien de bodemingrepen meer dan
vijftig vierkante meter bedragen en dieper reiken dan 35 centimeter beneden
maaiveld.
Het nieuw te bebouwen deel van het plangebied is volgens de gegevens op
historische kaarten in het verleden waarschijnlijk niet bebouwd geweest. De bodem is
hier naar verwachting dan ook nog grotendeels intact. Dit wordt bevestigd door de
resultaten van in 2014 uitgevoerde boringen voor een milieukundig bodemonderzoek.
De diepte van de bodemverstoring die hierbij is vastgesteld bedraagt maximaal veertig
centimeter beneden het maaiveld.
Selectieadvies (KNA 4.0 VS07) door
(senior KNA Prospector)
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen wordt aanbevolen
om in elk geval binnen het deel van het plangebied waarop nog geen bebouwing
aanwezig is en dat in de toekomst zal worden bebouwd (zie Figuur 2) archeologisch
booronderzoek uit te voeren. Indien de bodemingrepen binnen de vrijstellingsgrens
van vijftig vierkante meter vallen, is booronderzoek niet nodig. Mochten ook in overige
delen van het plangebied bodemingrepen zijn voorzien die dieper reiken dan
ongeveer veertig centimeter beneden het huidige maaiveld dan wordt aanbevolen om
in deze zones booronderzoek te doen.
In alle gevallen geldt dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten
worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, hiervan direct
melding dient te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015,
artikelen 5.10 & 5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Bergen.

Figuur 1.

Schoorl, Heereweg 198. Het plangebied ligt binnen de rode cirkel. Eén vierkant op
de kaart komt overeen met één vierkante kilometer. De kaart is noordgericht. Bron:
Topografische Dienst Kadaster, Emmen [2017].

1. Inleiding
1.1 Aanleiding en doel (KNA 4.0 LS01)
In opdracht van Bügel Hajema Adviseurs bv, vertegenwoordigd door de heer J.A. van
der Ploeg, is door De Steekproef bv een bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein
aan de Heereweg 198 te Schoorl in de gemeente Bergen (zie Figuur 1). Het
onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden.
Volgens het bestemmingsplan ligt het plangebied in een zone met een
dubbelbestemming archeologie.
Binnen het plangebied zullen twee woningen in de voormalige zuivelfabriek De
Goede Verwachting worden verbouwd en er zullen appartementen aan de achterzijde
worden bijgebouwd. In het vrijstaande bijgebouw wordt een atelier-/expositie-/
opslagruimte ingericht. Het omliggende terrein wordt heringericht waarbij
parkeerplaatsen en groenvoorzieningen worden aangelegd (zie Figuur 2).
Het onderzoek bestaat uit een bureauonderzoek. Het doel van het bureauonderzoek is
het opstellen van een archeologisch verwachtingsmodel van het gebied aan de hand
van beschikbare fysisch-geografische, archeologische en historisch-geografische
informatie. Met een veldonderzoek kan dit verwachtingsmodel getoetst worden. Het
doel van een dergelijk veldonderzoek is het vaststellen van de mate van gaafheid van
het bodemprofiel en de aanwezigheid hierin van archeologische waarden. Hierbij
wordt gekeken naar de bodemopbouw en de mate waarin deze intact is en naar het
voorkomen van archeologische indicatoren, zoals bewerkt en verbrand vuursteen,
aardewerk, bouwmateriaal, bot en houtskool.
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Figuur 2.

Schoorl, Heereweg 198. De in het plangebied voorgenomen herinrichting van de
voormalige zuivelfabriek met daarop rood omlijnd de nieuwbouw die zal plaatsvinden
op een nu nog onbebouwd deel van het plangebied. Bron: Architectenburo Jan Kramer
bv bna.
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1.2 Locatie en administratieve gegevens (KNA 4.0 LS02)
Het plangebied ligt tussen Groet en Catlijk, ten noordoosten van de Heereweg. Het
terrein bestaat uit de opstallen van de voormalige zuivelfabriek De Goede Verwachting
(zie Figuur 3), die deels tot woningen is ingericht. Het maaiveld ligt op ruim vijf meter
boven NAP.
Tabel 1.

Schoorl, Heereweg 198. Administratieve gegevens.

Provincie

Noord-Holland

Gemeente

Bergen

Plaats

Schoorl

Toponiem

Heereweg 198

Centrumcoördinaat plangebied 107,035/525,675
Bevoegde overheid

Gemeente Bergen

Opdrachtgever

Bügel Hajema Adviseurs bv

OM-nr.

4570436100

ISSNnr.

1871 - 269X

Steekproef projectcode

2017-10/10

Geomorfologische context

Vlakte van getijde-afzettingen

Beheer en plaats documentatie De Steekproef bv / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Figuur 3.

Schoorl, Heereweg 198. De in het plangebied aanwezige voormalige zuivelfabriek
De Goede Verwachting.
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2. Bureauonderzoek
2.1 Bronnen
Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform BRL 4000, protocol 4002. Tijdens het
bureauonderzoek is de bestaande relevante kennis van het plangebied verzameld. De
gebruikte bronnen voor het onderzoek staan aan het eind van dit rapport. Eén van de
bronnen is Archis3, het archeologisch registratie- en informatiesysteem van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze databank is toegankelijk voor
organisaties die werkzaam zijn in de archeologie. Het bevat een GIS-systeem waarin
onder meer een archeologische kaart en aardkundige kaarten geraadpleegd kunnen
worden.
Voor dit onderzoek is KLIC-melding 17G433364 gedaan om na te gaan waar
eventuele leidingen en kabels in de grond liggen en een daarmee gepaard gaande
verstoring in de grond te lokaliseren.
2.2 Fysische geografie (KNA 4.0 LS04)
In de periode na de ijstijden (het Holoceen) smolten de ijskappen en raakte het
Noordzeebekken gevuld met water. Vanaf het moment van binnendringen van de zee
in West-Nederland begon een natuurlijk proces van ophoging van de bodem door de
afzetting van zeezand en zeeklei alsmede door veengroei. Veengroei vond plaats
onder invloed van de stijgende grondwaterspiegel. De processen van sedimentatie van
zand en klei en veengroei hielden vanaf 6000 vC min of meer gelijke tred met de
doorgaande relatieve zeespiegelstijging.
Langs de Noordzeekust ontstonden door golfwerking en zeestromingen
strandwallen die zijn opgebouwd uit zand uit het Noordzeebekken. Door de stijging
van de zeespiegel schoof de kustlijn en de daarbij behorende strandwallen steeds
verder naar het oosten op. Rond 4000 vC veranderde dit en werd de WestNederlandse kust, ondanks de doorgaande relatieve zeespiegelstijging, een
aanwaskust. Vanaf die tijd vormden zich jongere strandwallen aan de zeezijde van
oudere strandwallen.
Achter de strandwallen lag een lagune waarin zand en klei werd afgezet en
waarin veen kon groeien. De zee had toegang tot de lagune door een aantal
zeegaten in de strandwallenkust. Het plangebied lag binnen het overstromingsgebied
van het zeegat van Bergen. Dit zeegat strekte zich vanaf het gebied van het huidige
Bergen overwegend in noordelijke richting uit. Door inbraken vanuit dit zeegat
ontstond een waddengebied dat tweemaal per etmaal onder water liep. Ongeveer
drieduizend jaar geleden raakte het zeegat van Bergen gesloten. Vanaf dit moment
werd het Oer-IJ estuarium het belangrijkst voor de overstromingsdynamiek in het
gebied.
Ten oosten van het plangebied ligt een vlakte van getijde-afzettingen die
tweemaal per etmaal overstroomde. Vanaf ongeveer 2000 vC raakte dit getijdegebied
langzaam aan weer overgroeid met veen. Rond 900 AD ontstonden langs de huidige
kustlijn de jonge duinen. Hierbij zijn hoge kustduinen ontstaan. Het plangebied ligt ten
oosten van dergelijke duinen in een gebied met afgegraven/geëgaliseerde duinen. De
bodems bestaan in het plangebied uit lage enkeerdgronden. Dergelijke bodems
worden gekenmerkt door een humusrijk bovendek van meer dan vijftig centimeter en
door een grondwatertrap van III of lager. De grondwatertrap in het plangebied is II,
hetgeen betekent dat het slecht ontwaterde bodems betreft met een gemiddeld laagste
grondwaterstand van 50 tot 80 centimeter beneden maaiveld.
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2.3 Archeologie (KNA 4.0 LS01, LS04)
De nu nog bestaande strandwallen in het gebied zijn gevormd tussen 3000 en 500
jaar voor het begin van de jaartelling. Hierop kunnen derhalve al archeologische
resten aanwezig zijn die dateren uit het neolithicum. In de wijde omgeving van het
plangebied is bewoning aangetoond vanaf de vroege ijzertijd maar met name in de
late ijzertijd en de Romeinse tijd. Zelfs uit het veengebied ten noorden van Bergen zijn
vindplaatsen uit deze perioden bekend. In de loop van de Romeinse tijd vernatte het
gebied en werd het minder geschikt voor bewoning.
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente ligt het plangebied in een
zone van de tweede categorie waarin archeologisch onderzoek is vereist bij
bodemingrepen die groter zijn dan vijftig vierkante meter en die dieper reiken dan
35 centimeter beneden het maaiveld (zie Figuur 4). Volgens het Archis liggen rond het
plangebied enkele eerder onderzochte gebieden. Het gaat hierbij voor een deel om
bureauonderzoeken (zaaknummers 2070484100 en 2427905100). Zaaknummer
2070484100 betreft een bureauonderzoek uitgevoerd door de stichting Cultureel
Erfgoed Noord-Holland. Hieruit afkomstige gegevens zijn gebruikt voor voorliggend
rapport. Zaaknummer 2427905100 betreft een bureauonderzoek door Oranjewoud
naar de effecten van peilbeheer. Hier ten zuiden van ligt zaaknummer 3294849100
waar een booronderzoek is gedaan ten behoeve van de herinrichting van het
duinrelsysteem. Hierbij zijn geen archeologische vindplaatsen aangetroffen.
Het meest van belang voor de archeologische verwachting in het plangebied
zijn de resultaten voor een enkele honderden meters ten zuiden van het plangebied
uitgevoerd onderzoek (zaaknummer 2385559100). Dit onderzoeksgebied ligt net als
het plangebied langs de Heereweg en op afgegraven/geëgaliseerde duinen. Hier is
op de plaats van een riooloverstortput langs de Heereweg/hoek Smeerlaan
archeologisch onderzocht. Ondanks het kleine oppervlak van twaalf vierkante meter
bleek het advies van de gemeente om hier archeologisch onderzoek uit te voeren
terecht. Op circa 90 centimeter onder maaiveld op 2,32 en 2,42 boven NAP is een
laatmiddeleeuws sporenniveau aangesneden. Dit vlak bestond uit een wirwar van
kleine spitse greppeltjes en paalkuilen, een deel van een sloot of wegberm langs de
Heereweg en een mogelijke ingraving van een ondiepe waterput. De sporen tonen
aan dat hier in de late middeleeuwen intensief geakkerd en mogelijk gewoond is.
Deze bewoning zou behoord kunnen hebben tot de laatmiddeleeuwse buurtschap
Bregtdorp. Tezamen met Aagtdorp, Hargen en Groet vormden deze buurtschappen
wat we nu Schoorl noemen. Het laatmiddeleeuwse sporenniveau ligt ingesloten tussen
pakketten stuifzand. Dus zowel voor als na de bewoning is stuifzand afgezet op het
terrein. Ook hieronder bevindt zich nog een oud oppervlak op 60 centimeter onder de
laatmiddeleeuwse sporen. Op 1,70 meter boven NAP is een oud vegetatieniveau
aangesneden. Dit kon niet verder worden onderzocht vanwege het snel toestromende
grondwater. Ondanks de geringe oppervlakte heeft dit onderzoek aangegeven dat hier
een goed geconserveerd sporenniveau uit de late middeleeuwen bewaard is gebleven.
Hieronder kan nog een ouder, bijvoorbeeld vroegmiddeleeuws niveau verwacht
worden. Dit dient bij ontgravingen in de toekomst zeker archeologisch onderzocht te
worden. Hierbij gaat de speciale aandacht uit naar locaties langs oude wegen en
binnen oude buurtschappen.
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Figuur 4.

Schoorl, Heereweg 198. Uitsnede van de gemeentelijke beleidskaart. Het plangebied
ligt binnen de rode cirkel.

Figuur 5.

Schoorl, Heereweg 198. Uitsnede van de Archis-kaart. Het plangebied is het gele vlak
met zaaknummer 4570436100. De gele vlakken zijn onderzoeksmeldingen en de
groene stip is een vondstmelding.
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2.4 Historische geografie (KNA 4.0 LS03)
Het plangebied ligt pal ten oosten van de binnenduinrand. Langs deze
binnenduinrand lagen van oorsprong van noord naar zuid de bewoningskernen:
Camp, Hargen, Groet, Catrijp, Bregtdorp, Buitenduin en Schoorl. Schoorl wordt al in
de negende eeuw genoemd als Scoronlo. Het plangebied ligt van oudsher in de
historische kern van Catrijp. Hier wordt in elk geval al gewoond vanaf de volle
middeleeuwen.
In Figuur 7 zijn van boven naar beneden uitsneden afgebeeld van de
topografische kaarten uit 1877, 1950 en 1961. Het plangebied ligt op deze kaarten
in de gele cirkel. Hierbinnen zijn telkens rood omlijnd de contouren van de huidige
bebouwing afgebeeld zoals deze te zien zijn op de kaart uit 1961. Dit maakt duidelijk
dat het nieuw te bebouwen terreindeel in het verleden waarschijnlijk niet bebouwd is
geweest.
Door Bodembelang bv zijn in 2014 boringen uitgevoerd voor een milieukundig
bodemonderzoek in het plangebied. In en nabij de zone waarin nieuwbouw zal
plaatsvinden zijn de boringen 3 en 14 geplaatst (zie Figuur 6). Deze zijn uitgevoerd tot
een diepte van respectievelijk 3,5 en 3 meter beneden het maaiveld. De diepte van de
bodemverstoring die hierbij is vastgesteld, bedraagt respectievelijk zestig en veertig
centimeter beneden het maaiveld.
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Figuur 6.

Schoorl, Heereweg 198. Boorpuntenkaart van het in 2014 door Bodembelang bv
uitgevoerde milieukundige bodemonderzoek.
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Figuur 7.

Schoorl, Heereweg 198. Het plangebied binnen de gele cirkel op uitsneden van de
topografische kaarten uit 1877 (boven), 1950 (midden) en 1961 (onder). Hierbinnen is
rood omlijnd de huidige bebouwing afgebeeld (1961).
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3. Conclusies en Advies (KNA 4.0 VS07)
Gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel (KNA 4.0 LS05)
Het plangebied bestaat grotendeels uit de bebouwing van de voormalige zuivelfabriek
De Goede Verwachting en ligt binnen de historische kern van het al in de
middeleeuwen bewoonde Catrijp. Catrijp ligt op gevlakte of geëgaliseerde duinen
waarop afgedekte vondstlagen uit de volle middeleeuwen en mogelijk ook uit de
ijzertijd zijn aangetroffen. Dit is het geval op enkele honderden meters ten zuiden van
het plangebied op een locatie met eenzelfde geomorfologische ligging die bovendien
net als het plangebied in een historische kern en langs de Heereweg ligt. Om deze
reden geldt ook voor het plangebied een hoge archeologische verwachting voor
resten vanaf de ijzertijd tot en met de middeleeuwen. Indien dergelijke resten aanwezig
zijn, zijn deze naar verwachting afgedekt door een door latere overstuiving afgezet
zandpakket. Archeologische resten in het plangebied zullen bestaan uit door verrijking
met archeologische resten, donker gekleurde zandlagen met daarin houtskool,
aardewerk, verbrand bot en overige archeologische indicatoren. Voor het plangebied
geldt dat onderzoek uitgevoerd moet worden indien de bodemingrepen meer dan
vijftig vierkante meter bedragen en dieper reiken dan 35 centimeter beneden
maaiveld.
Het nieuw te bebouwen deel van het plangebied is volgens de gegevens op
historische kaarten in het verleden waarschijnlijk niet bebouwd geweest. De bodem is
hier naar verwachting dan ook nog grotendeels intact. Dit wordt bevestigd door de
resultaten van in 2014 uitgevoerde boringen voor een milieukundig bodemonderzoek.
De diepte van de bodemverstoring die hierbij is vastgesteld bedraagt maximaal veertig
centimeter beneden het maaiveld.
Selectieadvies (KNA 4.0 VS07) doo
(senior KNA Prospector)
Om het gespecificeerd archeologisch verwachtingsmodel te toetsen wordt aanbevolen
om in elk geval binnen het deel van het plangebied waarop nog geen bebouwing
aanwezig is en dat in de toekomst zal worden bebouwd (zie Figuur 2) archeologisch
booronderzoek uit te voeren. Indien de bodemingrepen binnen de vrijstellingsgrens
van vijftig vierkante meter vallen, is booronderzoek niet nodig. Mochten ook in overige
delen van het plangebied bodemingrepen zijn voorzien die dieper reiken dan
ongeveer veertig centimeter beneden het huidige maaiveld dan wordt aanbevolen om
in deze zones booronderzoek te doen.
In alle gevallen geldt dat indien bij toekomstig graafwerk archeologische vondsten
worden gedaan of archeologische grondsporen worden aangetroffen, hiervan direct
melding dient te worden gemaakt bij de minister conform de Erfgoedwet 2015,
artikelen 5.10 & 5.11. Wij adviseren dit te doen bij de gemeente Bergen.
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Tabel 1: Administratieve gegevens van het plangebied.

Appendix I: Archeologische periode-indeling

paleolithicum:
paleolithicum vroeg:
paleolithicum midden:
paleolithicum laat:
paleolithicum laat A:
paleolithicum laat B:
mesolithicum:
mesolithicum vroeg:
mesolithicum midden:
mesolithicum laat:
neolithicum:
neolithicum vroeg:
neolithicum vroeg A:
neolithicum vroeg B:
neolithicum midden:
neolithicum midden A:
neolithicum midden B:
neolithicum laat:
neolithicum laat A:
neolithicum laat B:
bronstijd:
bronstijd vroeg:
bronstijd midden:
bronstijd midden A:
bronstijd midden B:
bronstijd laat:
Pleistoceen:
Elsterien
Saalien
Weichselien
Holoceen:

ijzertijd:
ijzertijd vroeg:
tot 300.000 BP
ijzertijd midden:
300.000 - 35.000 BP
ijzertijd laat:
35.000 BP – 8.800 vC
35.000 - 18.000 BP
18.000 BP – 8.800 vC romeinse tijd:
romeinse tijd vroeg:
romeinse tijd vroeg A:
romeinse tijd vroeg B:
romeinse tijd midden:
8.800 - 7.100 vC
romeinse tijd midden A:
7.100 - 6.450 vC
romeinse tijd midden B:
6.450 - 4.900 vC
romeinse tijd laat:
romeinse tijd laat A:
romeinse tijd laat B:
5.300 - 4.200 vC
5.300 - 4.900 vC
middeleeuwen:
4.900 - 4.200 vC
middeleeuwen vroeg:
4.200 - 2.850 vC
middeleeuwen vroeg A:
4.200 - 3.400 vC
middeleeuwen vroeg B:
3.400 - 2.850 vC
middeleeuwen vroeg C:
2.850 - 2.000 vC
middeleeuwen vroeg D:
2.850 - 2.450 vC
middeleeuwen laat:
2.450 - 2.000 vC
middeleeuwen laat A:
middeleeuwen laat B:
2.000 - 1.800 vC
nieuwe tijd:
1.800 - 1.100 vC
nieuwe tijd vroeg:
1.800 - 1.500 vC
nieuwe tijd midden:
1.500 - 1.100 vC
nieuwe tijd laat:
1.100 - 800 vC
2,5 miljoen - 10.000 BP
475.000 - 410.000 BP
200.000 - 130.000 BP
116.000 - 10.000 BP
10.000 BP - heden

vC.:
nC:
BP:

800 - 500 vC
500 - 250 vC
250 - 12 vC
12 vC - 70 nC
12 vC - 25 nC
25 - 70 nC
70 - 270 nC
70 - 150 nC
150 - 270 nC
270 - 450 nC
270 - 350 nC
350 - 450 nC
450 - 1.050 nC
450 - 525 nC
525 - 725 nC
725 - 900 nC
900 - 1.050 nC
1.050 - 1.500 nC
1.050 - 1.250 nC
1.250 - 1.500 nC
1.500 - 1.650 nC
1.650 - 1.850 nC
1.850 – heden

voor Christus
na Christus
Before Present; Present = 1950
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1. Inleiding en doel

In opdracht van
heeft Bodem Belang BV een verkennend bodemonderzoek
uitgevoerd conform NEN 5740 op de locatie Heereweg 198 te Schoorl.
De aanleiding van het bodemonderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning.
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse.
Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de
integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de grond geen
zusterbedrijf of het moederbedrijf.
1.1 Indeling van de rapportage
De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken.
Hoofdstuk 2:
Beschrijft het uitgevoerde vooronderzoek.
Hoofdstuk 3:
Hierin worden de veldwerkzaamheden besproken.
Hoofdstuk 4:
Behandelt de resultaten van de analyse.
Hoofdstuk 5:
Maakt een samenvatting met conclusie en geeft aanbevelingen.

www.bodembelang.nl
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2 Vooronderzoek.

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725.
2.1 Ligging onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Heereweg 198 te Schoorl en is kadastraal bekend onder de
gemeente Schoorl, sectie B, nummer 1718.
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 107039 en Y = 525680.
De topografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.1.
Het oppervlak van het perceel en het onderzoeksgebied is 3102 m².
2.2 Gebruik onderzoekslocatie
De locatie bevindt zich in de lintbebouwing tussen Groet en Catrijp in een agrarische omgeving. Op de locatie
was van 1928 tot 1956 een zuivelfabriek "De Goede Verwachting"gevestigd. Daarna is er tot 2002 een
internationaal transportbedrijf geweest. Op de historische kaart van 1971 is de huidige bebouwing te zien. Op
de historische kaart van 1950 is de melkfabriek te onderscheiden.
Het oostelijk gelegen pand ("De Goede Verwachting") is de voormalige melkfabriek en nu in gebruik als
woning. De westelijk gelegen loods is in gebruik als opslag/atelier.
Dit bodemonderzoek maakt deel uit van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor verbouwing /
herinrichting op de onderzoekslocatie.

figuur 1: kaart 1880

figuur 2: kaart 1950

figuur 3: kaart 1971
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2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek

In 2003 is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de aanvraag van een
bouwvergunning en ontwikkeling van het terrein (Verkennend Bodemonderzoek, Heereweg 198 te Schoorl,
Unihorn BV, projectnummer 3523, d.d. 03-04-2003). Uit het onderzoek blijkt dat in het verleden twee
ondergrondse dieseltanks aanwezig waren (10.000 en 6.000 liter) en een ondergrondse 3000 liter tank voor
afgewerkte olie. De tanks zijn begin jaren '90 uit de grond verwijderd en afgevoerd. Tijdens het
bodemonderzoek zijn ter plaatse van de voormalige dieseltanks geen verhogingen in grond en grondwater
gemeten en ter plaatse van de voormalige afgewerkte olietank is een licht verhoogd gehalte aan minerale
olie in de grond aangetoond. Op het achterterrein is in de jaren '60-'70 freesasfalt als ophoogmateriaal
toegepast. In deze puinverharding zijn sterke verhogingen aan minerale olie en asbest gemeten. Volgens
gegevens van Bodemloket is er op de locatie een laad-, los- op- en overslagbedrijf aanwezig.
2.4 Onderzoekshypothese
Voor de opzet van het onderzoek wordt uitgegaan van een strategie van een verdachte locatie.
Ter actualisatie is vooralsnog de onderzoeksintensiteit gebruikt van een onverdachte locatie.
tabel 3–Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdacht locatie als
functie van de oppervlakte van de te onderzoeken locatie.
Oppervlakte locatie(ha)

boring(en) tot 0,5 m

0,30 - 0,40

10

boring(en) tot
grondwater
2

boring(en) met peilbuis
1

Er zijn geen additionele boringen of peilbuizen geplaatst. Voor het bemonsteren van grondwater zijn de
bestaande peilbuizen op de locatie gebruikt (uit: Verkennend bodemonderzoek, Unihorn, projectnummer
3523, d.d. 03-04-2003). De peilbuizen zijn gecontroleerd en afgepompt. De huidige peilbuizen PB1, PB2 en
PB3 betreffen respectievelijk de peilbuizen PB21, PB1 en PB4 uit het onderzoek van Unihorn.
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3 Beschrijving veldwerk
3.1 Uitvoering
Op 5 november 2014 heeft werknemer R. Pronk (geregistreerd veldwerker) van Bodem Belang BV het
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd conform tabel 3 van NEN 5740. Tevens zijn op die dag de
bestaande peilbuizen gecontroleerd, afgepompt en bemonsterd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001 en 2002.
Bodem Belang is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Eerland Certification BV onder certificaatnr.
EC-SIK-20271 (VKB protocol 2001, 2002, 2003, & 2018).
3.2 Waarnemingen bij uitvoering
3.2.1 Bodemopbouw
Voor alle boringen is gebruik gemaakt van een Edelmanboor.
De bovengrond tot 1,0 meter min maaiveld (m-mv) bestaat uit overwegend zwak siltig, zwak humeus, matig
fijn zand, donkerbruin / donkergrijs van kleur.
Vanaf 1,0 m-mv is de samenstelling zwak siltig, matig fijn zand, lichtgrijs van kleur.
De boorbeschrijvingen zijn weergegeven in bijlage 5.
3.2.2 Grondwater
De grondwaterstand is aangetroffen in de peilbuizen PB1, PB2 en PB3 op respectievelijk 1,30, 1,32 en 1,22
m-mv.
Tabel 1 Peilbuis en grondwatergegevens
Peilbuis
1
2
3

Filterstelling
in cm-mv
160-260
170-270
160-260

Grondwaterstand
in cm-mv
130
132
122

pH EC in uS/cm
7,3 566
7,3 533
7,4 586

Troebelheid
in FTU
11
116
82

Meetdatum
2014-11-05
2014-11-05
2014-11-05

De pH en EC (elektrisch geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten. De troebelheid komt overeen met
licht troebel.
De zuurgraad en het elektrisch geleidingsvermogen zijn als normaal te beschouwen in deze omgeving.
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3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen
Het voorterrein is grotendeels verhard met klinkers. Het achterterrein is tot maximaal 0,5 m-mv verhard met
puin. Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond plaatselijk zwak tot matig wortelhoudend materiaal
geconstateerd. In de ondergrond, nabij de voormalige ondergrondse dieseltanks (boring 03), is op een diepte
van 2,-2,2 m-mv een zwakke brandstofgeur waargenomen. Verder is de ondergrond over het algemeen
zintuiglijk schoon.
3.2.4 Asbest
Bij het in 2003 uitgevoerde bodemonderzoek is plaatselijk een sterke verhoging met asbesthoudend materiaal
in de puinverharding aangetroffen.
Bij de recent uitgevoerde asbestinventarisatie is gebleken dat er meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal
in het te slopen pand is verwerkt.
Gezien de eerder aangetoonde asbesthoudendheid van de puinverharding en de verwerkte asbesthoudende
materialen in het te slopen pand is een asbest onderzoek conform NEN 5707/5897 noodzakelijk.
3.2.5 Afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn (BRL)
De werkzaamheden zijn geheel conform het protocol 2001 en 2002 uitgevoerd.

www.bodembelang.nl
5

Bodem Belang BV
Zandloper 17
1731 LM Winkel
Tel: 0224 531 274
Fax: 0224 531 915
info@bodembelang.nl
SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING

3.3 Analysestrategie

Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische
verontreinigingskenmerken zijn onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek:
tabel 2 Overzicht monsterselectie en analyses grondmengmonsters
Deellocatie

Mengmonster

voor
terrein

MM1
bovengrond

achter
terrein

MM2
bovengrond

gehele
locatie

MM3
ondergrond

vml
dieseltanks

steekbus
ondergrond

Diepte(cm.-mv)

Grondsoort
Zwak siltig,
01(0-50),
zwak
02(8-50),
humeus,
05(0-50),
matig fijn
06(0-50),
zand,
07(8-50), 08(8-50)
grijsbruin
Zwak siltig,
09(40-90),
zwak
10(20-50),
humeus,
11(0-50),
matig fijn
12(0-50),
zand,
13(5-50), 14(5-40)
bruingrijs
01(90-140),
Zwak siltig,
02(90-140),
matig fijn
03(60-100),
zand,
03(100-150),
donkergrijs
03(150-200)
Zwak siltig,
03(200-220)
matig fijn
zand

Bijzonderheden

Analyse

Geen
bijzonderheden

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

Zwak tot sterk
puinhoudend

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

Geen
bijzonderheden

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

Zwakke
brandstofgeur

NEN-5740-grond,
lutum en organische
stof

tabel 3 Overzicht peilbuizen en analyses grondwatermonsters
Deellocatie

Peilbuis

Voorterrein
Vml dieseltanks
Vml olieopslag

1
2
3

Filter in
cm-mv
160-260
170-270
160-260

Waarneming

Analyse

geen bijzonderheden
geen bijzonderheden
geen bijzonderheden

NEN-5740-grondwater
minerale olie en BTEXN
minerale olie en BTEXN

Alle monsters zijn voorbehandeld volgens AS3000.
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4 Chemische analyses

4.1 Analyseresultaten
De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad Van
Accreditatie (RVA) is erkend.
De analysecertificaten zijn weergegeven in bijlage 2.
4.2 Toetsingskader

Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het
milieu, zijn de analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet
Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013).
4.3 Interpretatie analyseresultaten
4.3.1 Analyseresultaten grond en grondwater
Mengmonster 1 (bovengrond voorterrein)
In mengmonster 1 van de bovengrond zijn de gehalten kwik en lood aangetoond in gehalten die de
achtergrondwaarden overschrijden.
Mengmonster 2 (bovengrond achterterrein)
In mengmonster 2 van de bovengrond overschrijden de gehalten koper en zink de betreffende
interventiewaarden. De gehalten aan nikkel en lood overschrijden de tussenwaarden en de gehalten aan
cadmium, kobalt, kwik, molybdeen, minerale olie, PCB's en PAK overschrijden de betreffende
achtergrondwaarden.
Mengmonster 3 (ondergrond)
In mengmonster 3 van de ondergrond zijn kwik en lood aangetoond in gehalten die de achtergrondwaarden
overschrijden.
Steekbusmonster boring 03
Het monster van boring 03 (2,0-2,2 m-mv) is voor wat betreft de geanalyseerde parameters BTEXN en
minerale olie analytisch schoon.
Grondwatermonsters
In het grondwater uit peilbuis 01 (voorterrein) zijn molybdeen en xylenen gemeten in concentraties boven de
streefwaarden. In het grondwater afkomstig uit peilbuis 02 (voormalige dieseltanks) en peilbuis 03
(voormalige ondergrondse olieopslag) zijn xylenen aangetoond boven de streefwaarde.
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5 Conclusies en aanbevelingen
In de bovengrond van het met puin verharde achterterrein zijn sterke verhogingen aan koper en zink
gemeten, matige verhogingen aan nikkel en lood en licht verhoogde gehalten aan overige zware metalen,
minerale olie, PCB's en PAK. In de bovengrond van het voorterrein zijn lichte verhogingen aan kwik en lood
gemeten. In de ondergrond zijn licht verhoogde gehalten aan kwik en lood aangetoond.
In het monster van de ondergrond van boring 03 (locatie voormalige ondergrondse dieseltanks), waaraan
een zwakke brandstofgeur is waargenomen, zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of vluchtige
aromaten aangetoond.
In het grondwater uit peilbuis PB1 (voorterrein) zijn lichte verhogingen aan molybdeen en xylenen
aangetoond. In het grondwater uit peilbuis PB2 en PB3 (respectievelijk bij voormalige ondergrondse
dieseltanks en voormalige ondergrondse olieopslag) zijn lichte verhogingen aan xylenen gemeten.
De matig tot sterk verhoogde gehalten in de bovengrond van het achterterrein zijn waarschijnlijk te relateren
aan het aanwezige puin.
Bij het in 2003 uitgevoerde bodemonderzoek is plaatselijk een sterke verhoging met asbesthoudend materiaal
en minerale in de puinverharding aangetroffen.
Bij de recent uitgevoerde asbestinventarisatie is gebleken dat er meer dan 35 m2 asbesthoudend materiaal
in het te slopen pand is verwerkt.
Gezien de eerder aangetoonde asbesthoudendheid van de puinverharding en de verwerkte asbesthoudende
materialen in het te slopen pand is een asbest onderzoek conform NEN 5707/5897 noodzakelijk voor de
vaststelling van de asbesthoudendheid.
Tevens is in verband met de aangetoonde sterke verhogingen met koper en zink in het mengmonster van de
bovengrond op het achterterrein aanvullend onderzoek noodzakelijk om vast te stellen of er sprake is van een
ernstig geval van bodemverontreiniging.
Mogelijk dient er bij de nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet
geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een
onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de
vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder
bodemonderzoek uit te voeren.
Opmerking
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventueel lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt.
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Bijlage 1 - Tekeningen
1.1
1.2
1.3
1.4

Topografische situatie
Luchtfoto onderzoekslocatie
Foto's locatie
Situatieschets

www.bodembelang.nl

Bodem Belang BV
Zandloper 17
1731 LM Winkel
Tel: 0224 531 274
Fax: 0224 531 915
info@bodembelang.nl
SONDERINGEN MILIEUONDERZOEK SANERINGEN DUURZAME ENERGIE AARDWARMTE AARDINGEN BLIKSEMBEVEILIGING

1.1 Topografische situatie

Locatie:

Heereweg 198 te Schoorl

Rapport nr.:

05 1002546

Opdrachtgever:
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1.2 Luchtfoto onderzoekslocatie

Locatie:

Heereweg 198 te Schoorl

Rapport nr.:

05 1002546

Opdrachtgever:
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1.3 Foto's locatie

foto 01

foto 02

www.bodembelang.nl

foto 03

foto 04

www.bodembelang.nl

foto 05

foto 06

www.bodembelang.nl

foto 07

foto 08

www.bodembelang.nl

foto 09

foto 10

www.bodembelang.nl

11

www.bodembelang.nl

foto 13

foto 14

www.bodembelang.nl

foto 15

foto 16

www.bodembelang.nl

foto 17

foto 18

www.bodembelang.nl

foto 19

foto 20

www.bodembelang.nl

foto 21

foto 22

www.bodembelang.nl

foto 23

www.bodembelang.nl

kaart 1880

www.bodembelang.nl

kaart 1950

kaart 1971

www.bodembelang.nl

N

Weiland
Asfalt
Asfalt en
puinverharding

Onderzoekslocatie

Asfalt granulaat/
puinverharding

Locatie
voormalige 10 m3
dieseltank

Locatie
voormalige 2 m3
afgewerkte olietank

Gras

eg
ew
er
He

Locatie:

Heereweg 198

Te:

Schoorl

Projectnummer:

051002546

Gras

Legenda
= Peilbuis
= Boring tot 2,0 m-mv
X = Boring tot 0,5 m-mv

Opdrachtgever:

Bijlage 2 - Analysecertificaten

Bodembelang
T.a.v. Robin Pronk
Zandloper 17
1731LM WINKEL

Analysecertificaat
Datum: 06-11-2014

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

2014128759/1
051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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

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

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Monsternemer
Monstermatrix

R. Pronk
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

92.2

86.8

83.5

2014128759/1
05-11-2014
06-11-2014/14:56
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

1.1

5.6

2.3

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

98.7

94.2

97.5

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.1

3.2

2.6

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

30

250

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

0.56

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

11

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

120

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.37

0.37

0.16

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

5.6

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

26

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

110

230

34

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

43

520

27

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

9.5

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

43

6.4

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

16

140

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

7.9

51

7.6

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

27

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

270

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

mg/kg ds

PCB 28

<0.0010

<0.0050

1)

<0.0010
<0.0010
<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0050

1)

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0050

1)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

01 (0-50) 02 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50) 08 (8-50)

05-Nov-2014

8340108

2

09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (5-50) 14 (5-40)

05-Nov-2014

8340109

3

01 (90-140) 02 (90-140) 03 (60-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 14 (100-150)

05-Nov-2014

8340110

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

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Monsternemer
Monstermatrix

R. Pronk
Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

mg/kg ds

PCB 118

1

2

<0.0010

3

<0.0050

1)

<0.0010
<0.0010

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0050

1)

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0050

1)

<0.0010

<0.0050

1)

<0.0010

0.024

3)

0.0049

1)

<0.050

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

2)

2014128759/1
05-11-2014
06-11-2014/14:56
A,B,C
2/2

2)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.25

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.11

2.7

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.77

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.29

5.2

0.13

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

2.3

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.15

2.4

0.075

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.074

1.0

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.13

1.9

0.070

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.11

1.5

0.065

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.091

1.2

0.052

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

1.1

19

0.57

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

01 (0-50) 02 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50) 08 (8-50)

05-Nov-2014

8340108

2

09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (5-50) 14 (5-40)

05-Nov-2014

8340109

3

01 (90-140) 02 (90-140) 03 (60-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 14 (100-150)

05-Nov-2014

8340110

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

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128759/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8340108

01

01a

0

50

0532027713

8340108

02

02a

8

50

0532027707

8340108

05

05a

0

50

0532027749

8340108

06

06a

0

50

0532027747

8340108

07

07a

8

50

0532027744

8340108

08

08a

8

50

0532027745

8340109

09

09a

40

90

0532027746

8340109

10

10a

20

50

0532027750

8340109

11

11a

0

50

0532027751

8340109

12

12a

0

50

0532027752

8340109

13

13a

5

50

0532027755

8340109

14

14a

5

40

0532027800

8340110

01

01c

90

140

0532027700

8340110

02

02c

90

140

0532027699

8340110

03

03a

60

100

0532027703

8340110

03

03b

100

150

0532027710

8340110

03

03c

150

200

0532027709

8340110

14

14c

100

150

0532029202

Monsteromschrijving

01 (0-50) 02 (8-50) 05 (0-50) 06

09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50)

01 (90-140) 02 (90-140) 03 (60-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014128759/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.
Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128759/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

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

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Eigen methode

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

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

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8340109
Certificate no.: 2014128759

0.00

0.50

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

4.00

4.50

5.00

C40_Interne_standaard

C35
5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

6.50

7.00

7.50

8.00

C10_Interne_standaard

200.00

1.00

C30

0.00

C21

500.00

C16

1000.00

C12

C10_Interne_standaard

Sample description.: 09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (5-50

180.00
160.00
140.00
120.00

C40_Interne_standaard

100.00
80.00
60.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

C35

C30

0.00

C21

C12

20.00

C16

40.00

5.50

6.00

Bodembelang
T.a.v. Robin Pronk
Zandloper 17
1731LM WINKEL

Analysecertificaat
Datum: 06-11-2014

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

2014128761/1
051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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

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

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Monsternemer
Monstermatrix

R. Pronk
Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

2014128761/1
05-11-2014
06-11-2014/07:46
A,B,C
1/1

1

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

82.2

S

Organische stof

% (m/m) ds

<0.7

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

99.6

1)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

mg/kg ds

<0.050

S

Tolueen

mg/kg ds

<0.050

S

Ethylbenzeen

mg/kg ds

<0.050

S

o-Xyleen

mg/kg ds

<0.050

S

m,p-Xyleen

mg/kg ds

<0.050

S

Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.070

BTEX (som)

mg/kg ds

<0.25

Naftaleen

mg/kg ds

<0.010

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

S

2)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

05-Nov-2014

03 (200-220)

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

8340112

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128761/1
Pagina 1/1
Monster nr.

8340112

Boornr

Omschrijving

03

03.1

Van

200

Tot

220

Barcode

0550028913

Monsteromschrijving

03 (200-220)
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014128761/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).
Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128761/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

Xylenen som AS/AP

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
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Bodembelang
T.a.v. Robin Pronk
Zandloper 17
1731LM WINKEL

Analysecertificaat
Datum: 06-11-2014

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

2014128768/1
051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Monsternemer
Monstermatrix

R. Pronk
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

2014128768/1
05-11-2014
06-11-2014/07:51
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

<20

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

2.8

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

5.5

S

Nikkel (Ni)

µg/L

4.5

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

<10
<0.20

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

S

Tolueen

µg/L

0.88

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

0.15

S

m,p-Xyleen

µg/L

0.40

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.54

BTEX (som)

µg/L

1.4

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

05-Nov-2014

PB1 (160-260)

Monster nr.

8340131

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

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

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

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

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

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Monsternemer
Monstermatrix

R. Pronk
Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

2014128768/1
05-11-2014
06-11-2014/07:51
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

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

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

4.2

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<7.0

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<8.0

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

24

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<8.0

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<8.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

05-Nov-2014

PB1 (160-260)

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Monster nr.

8340131

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128768/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8340131

PB1

PB1A

160

260

0691378365

8340131

PB1

PB1B

160

260

0800329674

Monsteromschrijving

PB1 (160-260)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014128768/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128768/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

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

Cobalt (Co)

W0421

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

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

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300

W0254

HS-GC-MS

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

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB Barneveld
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3770 AL Barneveld NL
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VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01
KvK No. 09088623
IBAN: NL71BNPA0227924525
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Bodembelang
T.a.v. Robin Pronk
Zandloper 17
1731LM WINKEL

Analysecertificaat
Datum: 06-11-2014

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

2014128771/1
051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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

Tel. +31 (0)34 242 63 00
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Monsternemer
Monstermatrix

R. Pronk
Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

1

2

2014128771/1
05-11-2014
06-11-2014/07:51
A,C
1/1

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tolueen

µg/L

1.1

1.1

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

0.20

0.15

S

m,p-Xyleen

µg/L

0.49

0.38

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.70

0.54

BTEX (som)

µg/L

1.8

1.6

Naftaleen

µg/L

<0.020

<0.020

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<4.0

5.7

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

7.8

<7.0

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<8.0

11

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<8.0

<8.0

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<8.0

<8.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

<50

S

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

PB2 (170-270)

05-Nov-2014

8340135

2

PB3 (160-260)

05-Nov-2014

8340136

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

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128771/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8340135

PB2

PB2A

170

270

0691375358

PB2 (170-270)

8340136

PB3

PB3A

160

260

0691378340

PB3 (160-260)
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.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128771/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5
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Bijlage 3 Toetsing Eurofins certificaten

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128759

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Cryogeen malen AS3000
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie

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

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190 555
0,2 0,6 6,8
3
15 103
5
40 115
0,05 0,15 18,1
1,5 1,5 95,8
4
35 67,5
10
50 290
20 140 430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

1,1
3,1

Voorbehandeling

Bodemkundige analyses

MM1 bovengrond

Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

92,2
1,1
98,7
3,1

1,100
3,100

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

30
<0,20
<3,0
<5,0
0,37
<1,5
<4,0
110
43

102,2
0,2370
6,590
6,977
0,5223
1,050
7,481
169,7
96,63

*
*
-

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

<3,0
<5,0
<5,0
16
7,9
<6,0
<35

122,5

-

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

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

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

-

35

190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

1

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128759

Analyse

Eenheid

MM1 bovengrond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

Legenda
Nr.
1

Monster
01 (0-50) 02 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50)08 (8-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

<0,050
0,11
<0,050
0,29
<0,050
0,15
0,074
0,13
0,11
0,091
1,1

GSSD Oordeel

0,0350
0,1100
0,0350
0,2900
0,0350
0,1500
0,0740
0,1300
0,1100
0,0910
1,060

-

RG

0,35

AW

T

I

1,5 20,8

40

Analytico-nr
8340108

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128759

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Cryogeen malen AS3000
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190 555
0,2 0,6 6,8
3
15 103
5
40 115
0,05 0,15 18,1
1,5 1,5 95,8
4
35 67,5
10
50 290
20 140 430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

5,6
3,2

Voorbehandeling

Bodemkundige analyses

MM2 bovengrond

Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

86,8
5,6
94,2
3,2

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

250
0,56
11
120
0,37
5,6
26
230
520

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

9,5
<5,0
43
140
51
27
270
Zie bijl.

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

<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
0,024

5,600
3,200
842,4
0,8141
34,19
213,0
0,5070
5,600
68,94
332,5
1071

*
*
***
*
*
**
**
***

482,1

*

0,0062
0,0062
0,0062
0,0062
0,0062
0,0062
0,0062
0,0437

*

35

190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

1

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128759

Analyse

Eenheid

MM2 bovengrond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

Legenda
Nr.
2

Monster
09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (5-50) 14 (5-40)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

<0,25
2,7
0,77
5,2
2,3
2,4
1
1,9
1,5
1,2
19

GSSD Oordeel

0,1750
2,700
0,7700
5,200
2,300
2,400
1
1,900
1,5
1,200
19,14

*

RG

0,35

AW

T

I

1,5 20,8

40

Analytico-nr
8340109

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128759

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Cryogeen malen AS3000
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie

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

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190 555
0,2 0,6 6,8
3
15 103
5
40 115
0,05 0,15 18,1
1,5 1,5 95,8
4
35 67,5
10
50 290
20 140 430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

2,3
2,6

Voorbehandeling

Bodemkundige analyses

MM3 ondergrond

Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

83,5
2,3
97,5
2,6

2,300
2,600

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

<20
<0,20
<3,0
<5,0
0,16
<1,5
<4,0
34
27

50,47
0,2356
6,928
7,023
0,2271
1,050
7,778
52,64
61,71

*
*
-

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

<3,0
<5,0
6,4
<11
7,6
<6,0
<35

106,5

-

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

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

0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0213

-

35

190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

1

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128759

Analyse

Eenheid

MM3 ondergrond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

AW

T

I

1,5 20,8

40

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

Legenda
Nr.
3

Monster
Analytico-nr
01 (90-140) 02 (90-140) 03 (60-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 1 8340110

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

0,0350
0,0350
0,0350
0,1300
0,0350
0,0750
0,0350
0,0700
0,0650
0,0520
0,5670

RG

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

Verklaring van de gebruikte tekens:

<0,050
<0,050
<0,050
0,13
<0,050
0,075
<0,050
0,07
0,065
0,052
0,57

GSSD Oordeel

-

0,35

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128761

Analyse

Eenheid

Steekbus 3

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Cryogeen malen AS3000
Droge stof
Organische stof
Gloeirest

RG

AW

T

I

0,2 0,65
0,2 16,1
0,2 55,1

1,1
32
110

17

0,7
25

Voorbehandeling

Bodemkundige analyses

GSSD Oordeel

Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds

82,2
<0,7
99,6

0,4900

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

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,07
<0,25
<0,010

0,1750
0,1750
0,1750
0,1750
0,1750
0,3500
0,1750
0,0070

-

-

0,1 0,45 8,72

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

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

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

122,5

-

35

Legenda
Nr.
1

Monster
03 (200-220)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)
BTEX (som)
Naftaleen
Minerale olie

Analytico-nr
8340112

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

0,05
0,05
0,05

190 2600 5000

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128768

Analyse

Eenheid

PB1

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<20
<0,20
<2,0
2,8
<0,050
5,5
4,5
<2,0
<10

14
0,1400
1,400
2,800
0,0350
5,5
4,5
1,400
7

*
-

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
0,88
<0,20
0,15
0,4
0,54
1,4
<0,020
<0,20

0,1400
0,8800
0,1400
0,1500
0,4000
0,5500
1,400
0,0140
0,1400

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
30
504 1000
77 150

*

0,2

0,2

35,1

70

0,02 0,01
0,2
6

35
153

70
300

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

0,1400
0,1400
0,0700
0,1400
0,0700
0,1400
0,1400
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
1,120
0,1400
0,0700
0,0700
0,1400
0,1400
0,1400
0,1400
0,4200

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

GSSD Oordeel

-

RG

S

T

I

20
50
338
0,2 0,4
3,2
2
20
60
2
15
45
0,05 0,05 0,175
2
5
153
3
15
45
2
15
45
10
65
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

-

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

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

-

0,2 0,01
0,1 0,01
0,2 0,01

-

0,6

0,8

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

2,5
5
10

630
5
10
20

40,4

80

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128768

Analyse

Eenheid

Minerale olie

PB1

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

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.
1

Monster
PB1 (160-260)

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

*
**
***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

4,2
<7,0
<8,0
24
<8,0
<8,0
<50

GSSD Oordeel

35

Analytico-nr
8340131

-

RG

S

T

I

50

50

325

600

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128771

Analyse

Eenheid

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

PB2

GSSD Oordeel

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
1,1
<0,20
0,2
0,49
0,7
1,8
<0,020

0,1400
1,100
0,1400
0,2000
0,4900
0,6900
1,800
0,0140

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

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

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

35

Legenda
Nr.
1

Monster
PB2 (170-270)

Minerale olie

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

Analytico-nr
8340135
*
**
***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

RG

S

T

I

-

0,2
0,2
0,2

0,2 15,1
30
7 504 1000
4
77 150

*

0,2

0,2 35,1

-

-

0,02 0,01

50

50

70

35

70

325

600

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014
R. Pronk
2014128771

Analyse

Eenheid

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

PB3

GSSD Oordeel

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
1,1
<0,20
0,15
0,38
0,54
1,6
<0,020

0,1400
1,100
0,1400
0,1500
0,3800
0,5300
1,600
0,0140

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

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

5,7
<7,0
11
<15
<8,0
<8,0
<50

35

Legenda
Nr.
2

Monster
PB3 (160-260)

Minerale olie

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

Analytico-nr
8340136
*
**
***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

RG

S

T

I

-

0,2
0,2
0,2

0,2 15,1
30
7 504 1000
4
77 150

*

0,2

0,2 35,1

-

-

0,02 0,01

50

50

70

35

70

325

600

Bijlage 4 - Toetsingskader

Normeringskader
Wet bodembescherming
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het
milieu, zijn de analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet
Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013).
Hierbij worden per element 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 ernstige verontreiniging.

De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22
november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.
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.
Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium
tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogd
bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene
bron, kan dit gehalte beoordeeld worden basis van de voormalige interventiewaarde van
920 mg/kg d.s. (voor standaard bodem). Analyses op barium dienen nog wel te worden
uitgevoerd, maar resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke
antropogene bron aanwezig is.

Bijlage 5 - Boorstaten

Onafhankelijkheidsverklaring
Bodem Belang bv en opdrachtgever
Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de
integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond.

Dhr. D.J. Schermer (directeur)
Veldwerker(s) en opdrachtgever
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de
uitgevoerde BRL en de daarbij behorende protocollen.
Ik verklaar dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
van de uitgevoerde BRL, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarde die
het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt.

Robin Pronk
(Geregistreerd veldwerker)
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Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107024
Y: 525676

X: 107036
Y: 525671

Boring: 01

Boring: 02
0

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin

01a
50

0
-8

0

Klinker
Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin

02a
50

01b

02b
-90

100
01c

-90

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

100

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

150

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

02c

-140

150
01d

-200

200

02d

-200

200

X: 107058
Y: 525677

X: 107054
Y: 525667

Boring: 03

Boring: 04
0
-5

0

Tegel
Puin

50

0

0
04a
50

-50

Zand, matig fijn, matig
siltig, sterk humeus, matig
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin

-60

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

03a
100
03b
-150

150

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

03c
-200

200

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, zwakke
brandstofgeur, lichtgrijs

03.1
03d
-250

250

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

03e
300
03f
350

-350

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107026
Y: 525641

X: 107028
Y: 525657

Boring: 05

Boring: 06
0

0
05a

-50

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
matig wortelhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin

06a
-50

50

X: 107019
Y: 525663

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
matig wortelhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin

X: 107014
Y: 525674

Boring: 07

Boring: 08
0
-8

0

Klinker

-50

0
-8

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

07a
50

0

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

08a
50

Klinker

-50

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107026
Y: 525691

X: 107043
Y: 525689

Boring: 09

Boring: 10
0

0

Puin met grond

0
-8

0

-20

10a

-40

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

50
09a

-50

50
10b

-90
-100

100

X: 107047
Y: 525701

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgeel, Stopzand
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donker zwartgrijs
Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

X: 107069
Y: 525696

Boring: 11

Boring: 12
0

0
11a

-50

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
matig puinhoudend, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs

0

0
12a
50

-60

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

11b
100

Klinker

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, sterk
puinhoudend, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs, Boring
gestaakt

-100

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107046
Y: 525679

X: 107055
Y: 525670

Boring: 13

Boring: 14
0
-5

0

13a
50

-50

Tegel
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
licht grijsbruin

0
-5

0
14a

-40

50
14b

Tegel
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs
Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

100
14c
-150

150

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

14d
200
14e
250
14f
300

X: 107031
Y: 525667

X: 107053
Y: 525681

Boring: PB1

Boring: PB2

0

0

0

50

50

100

100

150

150

200

200

250

250

-300

0

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107057
Y: 525672

Boring: PB3
0

0

50

100

150

200

250

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl
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Titelblad

Onderzocht bouwkundige eenheid: woning met
loodsen

Adres
Plaats
Rapportnummer
Rapport geldig tot

Heereweg 198
1871 EN Schoorl
2014-1046
8 december 2014

Dit rapport is geschikt als basis voor het verwijderen van uitsluitend in dit document onder type A
geïnventariseerde asbesthoudende materialen en voor sloop.
Opdrachtgever

Uitvoering
Projectleider
Datum uitvoering
Datum interne autorisatie
Soort Onderzoek

:

Bodembelang BV
Zandloper 17
1731 LM Winkel
Schutte Asbestinventarisaties (SCA certificaat 07-D070020)
dhr. H.W.G.M. Schutte (SCA 51 E-030112-410105)
dhr. H.W.G.M. Schutte (SCA 51 E-030112-410105)
28 november 2014
8 december 2014

:
:

asbestinventarisatie type A conform SC 540
Volledig voor sanering en sloop
Onvolledig (NEN 2991:2005) ernstig blootstellingsrisico
Asbestinventarisatie Type B conform SC 540
Asbestinventarisatie Type G conform SC 540

Risicobeoordeling

:
:

Risicobeoordeling ten behoeve van sloop en verbouw (SMA-rt)
Risicobeoordeling in gebruiksfase (NEN 2991:2005)

Omvang Onderzoek

:
:
:
:
:

Gehele gebouw of object
Gedeelte van gebouw of object
Representatieve steekproef (10% voor vergunning)
Aanvulling op representatieve steekproef
Onvoorzien aanwezig asbest

Schutte Asbestinventarisaties is een handelsnaam van Schutte Milieu & Advies B.V. KvK 34227448

204-1046
Woning met bijgebouwen,
Heereweg 198, Schoorl
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SAMENVATTING
De woning met loodsen aan de Heereweg 198 te Schoorl zijn op 28 november 2014 door H.W.G.M.
Schutte onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen.
Dit is een volledige inventarisatie type A.
Het doel van het onderzoek is om door middel van een inspectie, studie van bestaande stukken
(tekeningen, bestekken, e.d.), interviews met de beheerder en laboratoriumonderzoek van verdachte
materialen een indicatie te krijgen op welke locaties in de onderzochte ruimtes asbest aanwezig is.
De verdachte elementen zijn bemonsterd en onderzocht middels laboratoriumonderzoek op de
aanwezigheid van asbest. In totaal zijn er drie materiaalmonsters genomen.
Onderstaand een samenvattende opsomming van de aangetroffen asbestverdachte materialen:
Bron
nr.

Omschrijving
Materiaal

Analyseresultaat

Risico
klasse

Bron
1

plafondbeplating

M1:
2-5% chrysotiel

2

Bron
2

golfplaten

M2:
10-15% chrysotiel

2

Bron
3

doorvoering

M3:
10-15% chrysotiel

1

Afwijkingen
saneringsmethodiek

Gedetailleerde gegevens van de aangetroffen materialen worden vermeld in de tabel in hoofdstuk 3.
Er heeft geen uitgebreid destructief onderzoek plaatsgevonden. Concreet betekent dit dat er
bijvoorbeeld geen metselwerk ter plaatse van kozijnen is gesloopt.
Gelet op het bovenstaande en de grote mate van kennis en ervaring binnen Schutte
Asbestinventarisaties bij de inventarisatie van soortgelijke objecten, bestaat een redelijk vermoeden
van de aanwezigheid van niet- direct waarneembare, asbesthoudende materialen.
- de schoorsteen, riolering en spouwmuur zijn niet onderzocht.
De opdrachtgever verplicht in de vergunning tot een aanvullende inventarisatie type B.
Het asbestonderzoek is gebaseerd op een grote mate van kennis en ervaring binnen de organisatie
van Schutte Asbestinventarisaties. Desondanks kan niet volledig worden uitgesloten, dat bij
verbouwings-werkzaamheden of eventuele sloop van het visueel geïnspecteerde gebouw of
installatie asbesthoudende elementen worden aangetroffen die niet als zodanig zijn gedetecteerd.
Dit hangt onder meer samen met het veelal ontbreken van adequate besteksgegevens, historische
onderhoudsgegevens en/of niet visueel te detecteren elementen.
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1.

ALGEMEEN

1.1 Omschrijving opdracht
Door bodembelang is aan Schutte Asbestinventarisaties de opdracht verstrekt om de woning met
loodsen aan de Heereweg 198 te Schoorl te inventariseren op de aanwezigheid van
asbesthoudende materialen. De inventarisatie is op 28 november 2014 door dhr. H.W.G.M. Schutte
(SCA 51 E-030112-410105) uitgevoerd.
Er heeft geen uitgebreid destructief onderzoek plaatsgevonden. Concreet betekent dit dat er
bijvoorbeeld geen metselwerk ter plaatse van kozijnen is gesloopt.

1.2 Ter beschikking gestelde informatie
De volgende informatie is door de opdrachtgever beschikbaar gesteld:
geen informatie
Voor deze inventarisatie zijn er geen interviews met de opdrachtgever afgenomen.
Het onderzoek betreft de volgende onderdelen:
woning
bijgebouwen

Het betreft hier een:
Asbestinventarisatierapport type A.
Binnen deze opdracht is geen onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de
bodem en mogelijke besmettingen met asbestrestanten cq. asbestvezels.
Alle gegevens in deze rapportage zijn vertrouwelijk en zullen door Schutte Asbestinventarisaties als
zodanig behandeld worden. Informatie uit deze rapportage zal niet aan derden worden verstrekt
zonder toestemming van de opdrachtgever.
Datum van interne autorisatie: 8 december 2014
Technisch verantwoordelijke: dhr. H.W.G.M. Schutte
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2. ONDERZOEKSMETHODIEK
2.1 Omschrijving werkzaamheden
Inhoudelijk maken de volgende werkzaamheden deel uit van een asbestinventarisatie:
a. Vooronderzoek:
Het uitvoeren van een vooronderzoek door middel van het planmatig voorbereiden, bestuderen
van bouwkundige en installatietechnische bestekken/werkomschrijvingen en tekeningen op
toegepaste asbestverdachte materialen, inclusief het maken van een onderzoeksplan en melding
aan de certificerende instelling.
b. Visuele inspectie:
- Het door middel van een survey opsporen van asbestverdachte bouwkundige en installatietechnische onderdelen;
- Het door middel van een inventarisatie kwantificeren van de aanwezige bouwkundige en
installatietechnische asbestbronnen.
c. Het uitwerken van de rapportage, inhoudelijk omvat dit:
- Aangeven van de asbestbronnen op de plattegronden en/of geveltekeningen;
- Korte omschrijving van de vindplaats en kwantificeren van de bronnummers;
- Foto's, genummerd naar de vindplaatsen;
- Inclusief rapportage in tweevoud.
d. Het maken van een beknopte toelichting per bronnummer.
e. Reproductie / foto's / kleurenkopie en kwaliteitscontrole.

2.2 Bepalen hoeveelheden (inventarisatie)
Bij het uitvoeren van de inspectie zijn van de asbesthoudende materialen, door middel van een
inventarisatie, de hoeveelheden bepaald en de constructieve gegevens verzameld. Er heeft geen
uitgebreid destructief onderzoek plaatsgevonden.
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3. RESULTATEN
3.1 Historisch onderzoek
De opdrachtgever is verzocht om historische gegevens van het te onderzoeken object. Op dit
verzoek is de volgende informatie beschikbaar gesteld;
Titel
geen informatie

informatie

De bewoner heeft aangegeven dat hij vermoedt dat het plaatmateriaal in de cv ruimte en de loods
asbesthoudend zou kunnen zijn. Tevens denkt hij dat de golfplaten op het dak asbesthoudend zijn.

3.2 Gebruikte afkortingen
In tabel 3.3 op de volgende pagina zijn de asbesthoudende materialen weergegeven.
Uitleg van de in tabel in 3.3 genoemde afkortingen :
F
Foto
T
Technische installaties
K
Kleefmonster
M
Materiaalmonster
VH
Visueel herkend
S
Stofmonster
De foto’s van de asbesttoepassingen zijn opgenomen in bijlage 3 en de resultaten van de
laboratoriumanalyses in bijlage 4.
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3.3 Tabel Overzicht (asbest)bronnen
Bron
nr.

Lab
nummer

Fotonummer

Bron
1

14-204766

F1,2

Bron
2

14-204767

Bron
3

14-204768

Omschrijving
Materiaal

Locatie

plafondplaat

cv ruimte en loods

F3

golfplaat

op aanbouw achterzijde
loods

F4

ontluchting

achterzijnde loods

Afmeting en
hoeveelheid

9 en 105 m²
30 m²
1x

Bevestiging

Bereikbaarheid

Hechtgebonden

Analyseresultaat

Risico
klasse

genageld

matig

goed

M1;
2-5% chrysotiel

2

geschroefd

goed

goed

M2;
10-15% chrysotiel

2

ingestort

matig

goed

M3;
10-15% chrysotiel

1

3.4 Tabel overzicht niet asbesthoudende bronnen
Bron
nr.

Lab
nummer

Fotonummer

Omschrijving
Materiaal

Locatie

Bron
3

Afmeting en
hoeveelheid

Bevestiging

Bereikbaarheid

Analyseresultaat

nvt

3.5 Tabel Overzicht technische installaties (volgens Intechnium Handboek Asbest)
Bron
nr.

Fotonummer

T1

F5

cvketel

cv ruimte woning

T2

F6

geiser

in aanbouw woning rechts

T3

F7

boiler

in woning links

Omschrijving

Locatie

Specificatie

Vaststelling

AWB G4301 bwjr 1974

asbesthoudend

Vaillant

asbesthoudend

inventum

niet asbesthoudend
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3.5 Beschrijving risicoklasse-indeling
De indeling in risicoklassen is gebaseerd op het Arbobesluit [lit. 2 en 4]. Er zijn drie risicoklassen
gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn volgens het volgende
globale model ingedeeld:

Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken
Blootstellingsniveau < 0,002 vezels/cm3 (2.000 vezels/m3)

Lit. 1

1

Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”.

Art. 4.46

2

Blootstellingsniveau 0,002 tot 1 vezels/cm3 (2.000 tot 1.000.000
vezels/m3)

Art. 4.48

Standaard regime conform de SC-530

Blootstellingsniveau > 1 vezels/cm3 (> 1.000.000 vezels/m3)
3

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluiten voor verwijdering van “risicovolle” niethechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend
board en asbestkarton.

Art. 4.53a
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4.

BEVINDINGEN

4.1 Beschrijving van het geïnventariseerde bouwwerk
Het betreft een woning, ingedeeld in twee woningen, een achterliggende aangebouwde loods, een
losstaande loods en een oud ketelhuis welke in het verleden dienst hebben gedaan als kaasmakerij.
Woning:
De woning is opgetrokken uit metselwerk met een plat dak. De boeidelen zijn van hout, de hemelwaterafvoer
is van zink. Het platte dak is belegd met bitumen. De doorvoeringen zijn van metaal. De schoorsteen is
opgemetseld en heeft eindpijpen van gres.
De woning heeft een vloer, deels van hout, deels van beton. De verdiepingsvloer is van hout. 0De vloeren
zijn belegd met niet asbestverdacht zeil, tapijt, laminaat en/of hout. De wanden zijn van metselwerk, de
plafonds zijn afgewerkt met zachtboard. Op de verdiepingen zijn de wanden van hout, de diverse plafonds
afgewerkt met gipsplaten of zijn houten plafonds. In de cv ruimte is het plafond afgewerkt met
asbesthoudend plaatmateriaal. Het isolatiemateriaal in de cv ruimte is niet asbestverdacht (gips met stro).
In de cv ruimte staat een asbesthoudende cv ketel. De schoorsteen is van metaal en gaat door het plafond
via de bovenverdieping naar buiten.
Achter de woning is een loods aangebouwd. Deze is opgetrokken uit metselwerk en heeft deels een gevel
afgewerk met houten delen. De boeidelen zijn van hout. Het platte dak is gedekt met bitumen met grind.
De vloer is van beton. De stalen constructie is schoon en kaal. Het dak is aan de binnenzijde afgewerkt met
identieke asbesthoudend plaatmateriaal als in de cv ruimte in de woning. Het isolatiemateriaal welke door de
gehele loods loopt bestaat uit gips met stro. Aan de achterzijde is een kleine kelderruimte. Deze is van beton
en geheel betegeld. Aan de achterzijde van de loods is de ruimte boven de kelder betreedbaar. Deze
aanbouw en ook de houten aanbouw is gedekt met asbesthoudende golfplaten. Boven de houten aanbouw
is één ventilatiekanaal welke door de achtergevel van de loods gaat.
Achter de loods staat het oude ketelhuis ten behoeve van reiniging van de apparatuur/melkbussen. Dit is
geheel opgetrokken uit metselwerk en gedekt met bitumen. De binnenzijde bestaat uit alleen de gemetselde
muren. Er is geen apparatuur meer aanwezig.
Naast dit geheel staat een tweede loods. Deze is opgetrokken uit metselwerk. Een deel van deze loods, de
oude kaasopslag, is in gebruik bij diverse kunstenaars en derhalve niet geheel toegankelijk.
De vloer, wanden, dak en de constructie zijn geheel van beton. In een deel is een houten verdiepingsvloer
aangebracht.

4.2 Conclusies en aanbevelingen
Het onderzoek is uitgevoerd vanwege sloop van de woning en de achterliggende bijgebouwen. De
naastgelegen loods wordt niet gesloopt.
Tijdens de inventarisatie zijn de navolgende toepassingen aangetroffen:
• plafondplaat in de cv ruimte
• Plafondplaat in de loods
• Golfplaten op de houten aanbouw aan de achterzijde en een deel van de aanbouw
• Een doorvoering ten behoeve van ventilatie.
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Voor alle toepassingen geldt dat zij gesaneerd dienen te worden voor aanvang van de daadwerkelijke sloop
van de panden. Er bestaat niet de noodzaak om dit op korte termijn te saneren.
De sanering van de asbesthoudende toepassingen dient te geschieden conform de in bijlage vijf van dit
rapport gevoegde SMA-rt.
Er heeft geen uitgebreid destructief onderzoek plaatsgevonden. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld
geen metselwerk ter plaatse van kozijnen is gesloopt.
Gelet op het bovenstaande en de grote mate van kennis en ervaring binnen Schutte Asbestinventarisaties bij
de inventarisatie van soortgelijke objecten, bestaat er een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van nietdirect waarneembare, asbesthoudende materialen.
Aangezien niet alle delen van de panden konden worden onderzocht dient er een aanvullend onderzoek
plaats te vinden zodra de panden leeg zijn. Dit betreft onder andere de schoorstenen en de riolering.
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BIJLAGE 1.

Tekening
(bestaande uit 3 pagina's)

11
Schutte Asbestinventarisaties ● Noord Zijperweg 21D 1766 HG Wieringerwaard ● www.schuttemilieu.nl ● info@schuttemilieu.nl

204-1046
Woning met bijgebouwen,
Heereweg 198, Schoorl

12
Schutte Asbestinventarisaties ● Noord Zijperweg 21D 1766 HG Wieringerwaard ● www.schuttemilieu.nl ● info@schuttemilieu.nl

204-1046
Woning met bijgebouwen,
Heereweg 198, Schoorl

Toelichting:
Voor afmetingen/hoeveelheden wordt verwezen naar de opsomming in tabel 3.3

SCHEMATISCHE WEERGAVE / SCHETS
ONDERZOCHT GEBIED

M00
F00
VH

NT
NO

Monsterlocatie en nummer
Fotolocatie en nummer
Visueel herkend als M00
Bemonsterd maar niet asbesthoudend
Gecontroleerd maar geen asbestbron
Vermoedelijke asbestbron
Asbesthoudende bron
Ruimte niet toegankelijk
Ruimte niet onderzocht
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BIJLAGE 2.

Verslag deskresearch

De opdrachtgever is per e-mail verzocht om historische gegevens van het te onderzoeken object. Op dit
verzoek heeft de opdrachtgever de volgende informatie beschikbaar gesteld.
titel/kenmerk
geen informatie

informatie

Uit het gesprek met de opdrachtgever blijkt dat hij niet bekend is met mogelijk asbesthoudende
toepassingen in de woning. De bewoner is op de hoogte van de golfplaten op het dak en vermoedt dat de
plafondplaten in de cv ruimte asbesthoudend zijn.

Conclusie
Voor aanvang van de asbestinventarisatie was niet bekend of en waar er mogelijk asbesthoudende
toepassingen aanwezig zouden kunnen zijn.
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BIJLAGE 3.

Fotobladen
(bestaande uit 6 pagina's)

Bron 1

Foto F1

Vindplaats:
cv ruimte woning en plafond loods
Omschrijving:
plafondplaten
Lab nummer:
M1: 14--204766
Analyseresultaat:
2-5% chrysotiel
Hechtgebonden:
goed
Bevestiging:
genageld
Bereikbaarheid:
goed in woning, matig in loods (hoogte)
Hoeveelheid:
Bron 1: woning 9 m², loods 105 m²
Risicoklasse:
2

Advies mbt saneren
Afscherming werkgebied:
containment
Persoonlijke bescherming:
volgelaatsmasker met P3 filter, afhankelijke
adembescherming
Werkmethode:
Conform SC 530 bijlage B in combinatie met de in
bijlage 5 van dit rapport gevoegde SMA-rt

15
Schutte Asbestinventarisaties ● Noord Zijperweg 21D 1766 HG Wieringerwaard ● www.schuttemilieu.nl ● info@schuttemilieu.nl

204-1046
Woning met bijgebouwen,
Heereweg 198, Schoorl

Bron 1

Foto F2

Vindplaats:
cv ruimte woning en plafond loods
Omschrijving:
plafondplaten
Lab nummer:
M1: 14--204766
Analyseresultaat:
2-5% chrysotiel
Hechtgebonden:
goed
Bevestiging:
genageld
Bereikbaarheid:
goed in woning, matig in loods (hoogte)
Hoeveelheid:
Bron 1: woning 9 m², loods 105 m²
Risicoklasse:
2

Advies mbt saneren
Afscherming werkgebied:
containment
Persoonlijke bescherming:
volgelaatsmasker met P3 filter, afhankelijke
adembescherming
Werkmethode:
Conform SC 530 bijlage B in combinatie met de in
bijlage 5 van dit rapport gevoegde SMA-rt
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Bron 2

Foto F3

Vindplaats:
op houten en gemetselde aanbouw achterzijde
Omschrijving:
golfplaten
Lab nummer:
M2: 14-204767
Analyseresultaat:
10-15% chrysotiel
Hechtgebonden:
goed
Bevestiging:
geschroefd
Bereikbaarheid:
goed
Hoeveelheid:
Bron 2: 30 m²
Risicoklasse:
2

Advies mbt saneren
Afscherming werkgebied:
afbakenen/markeren
Persoonlijke bescherming:
volgelaatsmasker met P3 filter, afhankelijke
adembescherming
Werkmethode:
Conform SC 530 bijlage B in combinatie met de in
bijlage 5 van dit rapport gevoegde SMA-rt
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Bron 3

Foto F4

Vindplaats:
achtergevel loods
Omschrijving:
ventilatie
Lab nummer:
M3: 14-204768
Analyseresultaat:
10-15% chrysotiel
Hechtgebonden:
goed
Bevestiging:
ingestort
Bereikbaarheid:
matig (hoogte)
Hoeveelheid:
Bron 3: 1 stuks
Risicoklasse:
1

Advies mbt saneren
Afscherming werkgebied:
afbakenen/markeren
Persoonlijke bescherming:
halfgelaatsmasker met P3 filter
Werkmethode:
Conform SC 530 bijlage B in combinatie met de in
bijlage 5 van dit rapport gevoegde SMA-rt
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Foto F5:

Foto F6:

cv ketel asbesthoudend
Foto F7:

geiser asbesthoudend
Foto F8:

boiler niet asbesthoudend
Foto F9:

woning met achterliggende loods (sloop)
Foto F10:

naastgelegen loods (geen sloop)

isolatiemateriaal niet verdacht (stro met gips)
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Foto F11:

Foto F12:

niet verdacht vloerzeil
Foto F13:

plafonds met zachtboard
Foto F14:

isolatiemateriaal niet verdacht
Foto F15:

stalen constructie schoon
Foto F16:

betonnen constructie naastgelegen loods

betonnen dakelementen

20
Schutte Asbestinventarisaties ● Noord Zijperweg 21D 1766 HG Wieringerwaard ● www.schuttemilieu.nl ● info@schuttemilieu.nl

204-1046
Woning met bijgebouwen,
Heereweg 198, Schoorl

BIJLAGE 4.

Laboratoriumresultaten
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BIJLAGE 5.

SMA-rt risicobeoordeling

22
Schutte Asbestinventarisaties ● Noord Zijperweg 21D 1766 HG Wieringerwaard ● www.schuttemilieu.nl ● info@schuttemilieu.nl

204-1046
Woning met bijgebouwen,
Heereweg 198, Schoorl

23
Schutte Asbestinventarisaties ● Noord Zijperweg 21D 1766 HG Wieringerwaard ● www.schuttemilieu.nl ● info@schuttemilieu.nl

204-1046
Woning met bijgebouwen,
Heereweg 198, Schoorl

24
Schutte Asbestinventarisaties ● Noord Zijperweg 21D 1766 HG Wieringerwaard ● www.schuttemilieu.nl ● info@schuttemilieu.nl

204-1046
Woning met bijgebouwen,
Heereweg 198, Schoorl

BIJLAGE 6.

Kadastrale kaart
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BIJLAGE 7.

Informatie inzake de verplichtingen van de opdrachtgever

Onderstaand treft u een opsomming van de verplichtingen van de opdrachtgever conform het
Asbestverwijderingsbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit is integraal over-genomen uit
de SC-540 (certificatieschema asbestinventarisatie) Appendix A:
1. Algemeen
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport
ten grondslag.
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning?
1. De eigenaar van een bouwwerk;
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau;
3. Gebruiker van een bouwwerk.
Toelichting:
1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als
sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de
aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de
asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste
instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, de asbestverwijdering,
als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het
verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.
De opdrachtgever is degene die:
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat
voor asbestinventarisatie;
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot
slopen/ verwijderen;
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een
laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
4. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is
van een geldig certificaat voor asbestverwijderen;
5. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata
en -tijdstippen;
6. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
7. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de
eindbeoordeling;
8. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt.
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk.
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloopvergunning)
op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het
Asbestverwijderingsbesluit 2005.
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het
Arbobesluit / Asbestverwijderingsbesluit 2005.
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3. Asbestinventarisatierapport
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005, Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie
Art. 3-1-b:
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever)
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 3-2-b:
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de
opdrachtgever)
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport.
Art. 5
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf).
Conclusie:
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk:
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan
degene die het asbest verwijdert.
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken,
dus het zelf regelen.
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit).
Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van
asbest of asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de
resultaten hiervan opgenomen in een inventarisatierapport.
2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten
dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten.
3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een
bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende
instelling.
4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling,
bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht.
5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als
bedoeld in artikel 24 van de wet.
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en
met i, worden verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een
certificaat voor asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam.
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van
een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze
Minister of een certificerende instelling.
4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het
derde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet,
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van
een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid.
6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport,
bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld
in artikel 24 van de wet.
Par. 4 - Bouwwerken
Art. 10:
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij een aanvraag om een
sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j).
De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.
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BIJLAGE 8.

Certificaten
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BIJLAGE 9.

Evaluatieformulier

1. Asbestinventarisatie type A
Naam inventarisatiebedrijf
SCA- code
Rapport nummer
Vrijgavedatum

Schutte Asbestinventarisaties
07-D070020
2014-1046
8 december 2014

2. Asbestinventarisatie type B
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgavedatum
3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest
Naam inventarisatiebedrijf
SCA-code
Rapport nummer
Vrijgavedatum
Omschrijving onvoorzien asbest
Omschrijving
Plaats

Asbestverwijderingsbedrijf
Naam
SCA-code
Naam
2.
Verzonden naar 1.
Door (naam)
Datum
Paraaf

hoeveelheid

3.

4.

5.

Handtekening
6.

7.

Verzendlijst: 1= AIB type A; 2 = AIB type B; 3 = AIB onvoorzien; 4 = gemeente; 5 = eigenaar; 6 = opdrachtgever
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Bijlage 4 Aanvullend bodemonderzoek
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Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten
Tel. 0224-531 274
info@bodembelang.nl

Verkennend- en nader bodemonderzoek conform NEN 5740 met NEN 5707/5897
Locatie: Heereweg 198 te Schoorl
Projectnummer: 051003661

Opdrachtgever:

Opdrachtnemer/Rapporteur:

Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten

Auteur:
Datum:
Controle:

12 april 2019

Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten
Tel. 0224-531 274
info@bodembelang.nl
Voorwoord
Bodem Belang B.V. is een onafhankelijk bedrijf in milieu- en geotechnisch bodemonderzoek en is
gevestigd in Petten. Daarnaast zijn wij actief op het gebied van saneringen.
Wanneer Bodem Belang B.V. vanaf het begin bij uw bodem als partner betrokken is dan garanderen wij
een duurzaam resultaat op het gebied van milieu, funderingen en veiligheid.

Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten
Tel. 0224-531 274
info@bodembelang.nl
1. Inleiding en doel
In opdracht van de heer
heeft Bodem Belang BV een verkennend- en nader
bodemonderzoek conform NEN 5740 met NEN 5707/5897 uitgevoerd aan de Heereweg 198 te Schoorl.
Het onderzoek vindt plaats in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning.
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse.
Tussen Bodem Belang BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de
integriteit van Bodem Belang BV zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
Bodem Belang BV is geen eigenaar van de te keuren grond. Tevens is de eigenaar van de grond geen
zusterbedrijf of het moederbedrijf.
De rapportage bestaat uit vijf hoofdstukken. In hoofdstuk twee wordt het uitgevoerde vooronderzoek
beschreven en de onderzoekshypothese vastgesteld. Het uitgevoerde veldwerk wordt behandeld in
hoofdstuk drie. In hoofdstuk vier worden de analyseresultaten beschreven. De conclusies en aanbevelingen
worden weergegeven in hoofdstuk vijf.
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2. Vooronderzoek
2.1 Ligging onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Heereweg 198 te Schoor en is kadastraal bekend onder de
gemeente Schoorl, sectie B, nummer 1718.
De coördinaten van de onderzoekslocatie zijn: X = 107.039 en Y = 525.680.
De topografische ligging van de locatie wordt weergegeven in bijlage 1.
Het oppervlak van het perceel en het onderzoeksgebied is 3.102 m².
2.2 Gebruik onderzoekslocatie
Historisch gebruik
De locatie bevindt zich in de lintbebouwing tussen Groet en Catrijp in een agrarische omgeving. Op de locatie
was van 1928 tot 1956 een zuivelfabriek "De Goede Verwachting" gevestigd. Daarna is er tot 2002 een
internationaal transportbedrijf geweest. Op de historische kaart van 1971 is de huidige bebouwing te zien.
Op de historische kaart van 1950 is de melkfabriek te onderscheiden.

Figuur 1 Kaart 1925

Figuur 2 Luchtfoto 1945

Huidig gebruik

Het oostelijk gelegen pand ("De Goede Verwachting") is de voormalige melkfabriek en nu in gebruik als
woning. De westelijk gelegen loods is in gebruik als opslag/atelier.
Toekomstig gebruik
Dit bodemonderzoek maakt onderdeel van een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw / verbouw en
herinrichting van de onderzoekslocatie.
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2.3 Eerder uitgevoerd milieukundig bodemonderzoek
In 2003 is op de locatie een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in verband met de aanvraag van
een bouwvergunning en ontwikkeling van het terrein (Verkennend Bodemonderzoek, Heereweg 198 te
Schoorl, Unihorn BV, projectnummer 3523, d.d. 03-04-2003). Uit het onderzoek blijkt dat in het verleden
twee ondergrondse dieseltanks aanwezig waren (10.000 en 6.000 liter) en een ondergrondse 3000 liter
tank voor afgewerkte olie. De tanks zijn begin jaren '90 uit de grond verwijderd en afgevoerd. Tijdens het
bodemonderzoek zijn ter plaatse van de voormalige dieseltanks geen verhogingen in grond en
grondwater gemeten en ter plaatse van de voormalige afgewerkte olietank is een licht verhoogd gehalte
aan minerale olie in de grond aangetoond. Op het achterterrein is in de jaren '60-'70 freesasfalt en puin
als ophoogmateriaal toegepast. In deze puinverharding zijn sterke verhogingen aan minerale olie en
asbest gemeten. De firma BK Ingenieurs heeft in 2004 een historisch onderzoek uitgevoerd (4440081, d.d.
3 november 2004.) Er was geen OO noodzakelijk want dit was al afgehandeld in het kader BSB.
Volgens gegevens van Bodemloket is er op de locatie een laad-, los- op- en overslagbedrijf aanwezig.
In november 2014 heeft Bodem Belang BV een verkennend bodemonderzoek op de locatie uitgevoerd
(projectnummer: 051002546, d.d. 16 december 2014). De huidige rapportage is een aanvulling op dit
rapport. De toenmalige werkzaamheden en resultaten zullen in deze rapportage uitgebreid worden
beschreven.
2.4 Onderzoekshypothese- / strategie
Voor het eerste deel van het onderzoek in 2014 de onderstaande strategie aangehouden.
Oppervlakte
Locatie
ha
0,30 < 0,40

Aantal boringen
Boring tot
Boring tot
0,5 m-mv
grondwater
10
2

Boring met
peilbuis
1

Aantal te analyseren (meng)monsters
Grond
Grondwater
Bovengrond
Ondergrond
2
1
1

Tabel 1 – “Aantallen te verrichten boringen en te analyseren (meng)monsters op een onverdachte locatie

Er zijn geen additionele boringen of peilbuizen geplaatst. Voor het bemonsteren van grondwater zijn de
bestaande peilbuizen op de locatie gebruikt (uit: Verkennend bodemonderzoek, Unihorn, projectnummer
3523, d.d. 03-04-2003). De peilbuizen zijn gecontroleerd en afgepompt. De huidige peilbuizen PB1, PB2 en
PB3 betreffen respectievelijk de peilbuizen PB21, PB1 en PB4 uit het onderzoek van Unihorn.
In verband met de resultaten van de eerste fase van het onderzoek is vooruitlopend op de
sloopwerkzaamheden het aanvullend onderzoek, en asbestonderzoek uitgevoerd.
Naar aanleiding van de gehalten koper en zink (interventiewaarde overschrijdingen) en de gehalten van
nikkel en lood (tussenwaarde overschrijdingen) zullen ter plaatse van de destijds genomen monsters
boringen worden geplaatst en zullen de monsters apart worden geanalyseerd op de zware metalen.
Uitgangspunt bij het asbestonderzoek is een verdachte diffuus belaste locatie heterogeen verdeeld.
In totaal zullen er veertien inspectiegaten van 0,3 x 0,3 meter worden gemaakt. Ter plaatse van de puin/asfaltverharding is de insteek een nader onderzoek in verband met de resulaten van het onderzoek van
Unihorn. Het terrein zal worden verdeeld in vijf vakken van maximaal 200 m². Per vak zullen er vijf
sleuven van 0,5 x 1,8 meter middels een hydraulische kraan worden gemaakt. Per vak zal een monster
van de kleine fractie worden genomen voor analyse. Indien er asbestverdacht materiaal wordt
waargenomen zal er een apart verzamelmonster worden genomen.
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3. Beschrijving veldwerk
3.1 Uitvoering
De eerste fase van het onderzoek is door de heer
(geregistreerd veldwerker) op 5 november
2014 uitgevoerd. Op deze dag zijn ook de drie bestaande peilbuizen bemonsterd.
Het aanvullend onderzoek is door de heren
(geregistreerd veldwerker) en
op 19 februari
2en 14 maart 2019 uitgevoerd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018.
Bodem Belang is voor deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification BV onder
certificaatnr. EC-SIK-20271 (protocol 2001, 2002 & 2018).
3.2 Waarnemingen bij uitvoering
3.2.1 Bodemopbouw
Voor de boringen, inspectiegaten en -sleuven is gebruik gemaakt van een edelmanboor, een schep en een
hydraulische graafmachine.
De bovengrond bestaat uit overwegend zwak siltig, zwak tot matig humeus, matig fijn, bruingrijs zand. In
de ondergrond is over het algemeen matig fijn, zwak siltig licht bruigrijs zand met plaatselijk roest
aangetroffen.
De volledige boorbeschrijvingen worden weergegeven in bijlage 5.
3.2.2 Grondwater
De boring voor de peilbuizen zijn circa 1,5 meter dieper doorgezet ten opzichte van de ingeschatte
grondwaterstand.
De peilbuis is voorzien van een filter van een meter met filterkous.
Peilbuis
1
2
3

Filterstelling
in cm-mv
160-260
170-270
160-260

Grondwaterstand
in cm-mv
130
132
122

Tabel 2 Peilbuizen en grondwatergegevens

pH
7,3
7,3
7,4

EC
in uS/cm
566
533
586

Troebelheid
In FTU
11
116
82

Meetdatum
05-11-2014
05-11-2014
05-11-2014

De pH en EC (elektrische geleidingsvermogen) zijn in het veld gemeten en zijn als normaal te beschouwen
in deze omgeving. De troebelheid komt overeen met licht troebel.
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3.2.3 Zintuiglijke waarnemingen
Het voorterrein is grotendeels verhard met klinkers. Het achterterrein is tot maximaal 0,5 m-mv verhard met
asfaltbrokken en puin. Tijdens de veldwerkzaamheden is in de bovengrond plaatselijk zwak tot matig
wortelhoudend materiaal geconstateerd. In de ondergrond, nabij de voormalige ondergrondse dieseltanks
(boring 03), is op een diepte van 2,0-2,2 m-mv een zwakke brandstofgeur waargenomen. Verder is de
ondergrond over het algemeen zintuiglijk schoon.
3.2.4 Asbest
Naar aanleiding van het eerder uitgebrachte advies is de locatie onderzocht asbest conform NEN 5707
(asbest in grond) / 5897 (asbest in puin).
Na een beperkte maaiveldinspectie in verband met de aanwezige klinkerverharding zijn er in totaal veertien
inspectiegaten gemaakt en zijn er vier boringen met een edelman met een diameter van 120 mm dieper
doorgezet.
Op het achterterrein zijn middels een hydraulische kraan vijf inspectiesleuven gegraven van 0,5 x 1,8 meter.
In verband met de resultaten van het onderzoek uit 2004 (Unihorn) is er voor gekozen het achterterrein als
een nader onderzoek in te steken. Het terrein is verdeeld in vijf vakken van maximaal 200 m². Elke sleuf is
apart bemonsterd en geanalyseerd en het asbestverdachte materiaal is per sleuf apart in een
verzamelmonster gedaan en geanalyseerd op asbest.
In elke sleuf is een boring middels een edelmanboor met een diameter van 120 mm.
In de onderstaande tabel worden de analyseresultaten weergegeven.
Monster

Bestaande uit materiaal van:

Vak 2
Vak 3
Vak 3 verz.

SL2
SL3
SL3

MM ASB 1
MM ASB 2
Vak 1
Vak 1 verz.

101, 102, 103, 104, 107, 108, 111
105, 106, 110, 112, 113, 114
SL1
SL1

Vak 4
SL4
Vak 5
SL5
Tabel 3 Analyseresultaten asbestanalyse

Analyseresultaat:

< 0,2 mg/kg d.s.
< 0,2 mg/kg d.s.
2,5 mg/kg d.s.
20.000 mg + (5.700 x 10) = 77.000 mg
Totaal gewicht SL1: 877.5 kg
77.000 / 877.5 = 87,7 mg/kg d.s.
Totaal gewogen asbest 90,2 mg/kg d.s.
< 0,3 mg/kg d.s.
< 0,2 mg/kg d.s.
5.200 mg + (1.500 x 10) = 20.200 mg
Totaal gewicht SL3: 765 kg
20.200 / 765 = 26,4 mg/kg d.s.
Totaal gewogen asbest 26,4 mg/kg d.s.
0,3 mg/kg d.s.
< 0,6 mg/kg d.s.

3.2.5 Afwijkingen van de beoordelingsrichtlijn (BRL)
De werkzaamheden zijn geheel conform het protocol 2001 en 2002 uitgevoerd. De maaiveldinspectie was
beperkt uitvoerbaar in verband met de plaatselijk aanwezige verharding en de nog aanwezige bebouwing.
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3.3 Analysestrategie grond en grondwater
Op basis van de onderzoekshypothese en de in het veld waargenomen milieuhygiënische
verontreinigingskenmerken zijn de onderstaande monsters geselecteerd voor chemisch onderzoek:

Locatie

MM1 bovengrond (1)
(voorterrein)
MM2 bovengrond (1)
(achterterrein)
MM3 ondergrond (1)
(geheel)
Steekbus ondergrond (2)
(voormalige dieseltank)
Uitsplitsing 09 (3)
Uitsplitsing 10 (3)
Uitsplitsing 14 (3)

Monsters

Grondsoort

09 (40-90)
10 (20-50)
14 (5-40)

Zwak siltig, matig fijn, lichtgrijs zand met
zwakke brandstofgeur.
Matig fijn, zwak siltig, donkergrijs zand.
Matig fijn, zwak siltiglichtgeel stopzand.
Matig fijn, zwak siltig, zwak puinhoudend,
zwak wortelhoudend donker bruingrijs
zand.

01 (0-50), 02 (8-50), 05 (0-50), 06 (0-50),
07 (8-50), 08 (8-50).
09 (40-90), 10 (20-50), 11 (0-50), 12 (050), 13 (5-50), 14 (5-40).
01 (90-140), 02 (90-140), 03 (60-100),
03 (100-150), 03 (150-200).
03 (200-220)

Tabel 4 Overzicht monsterselectie en analyses grondmonsters
(1) NEN 5740 pakket voor grond inclusief lutum en organische stof.

Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn,
grijsbruin zand.
Zwak siltig, zwak humeus, matig fijn,
bruingrijs zand.
Zwak siltig matig fijn, donkergrijs zand.

(2) Minerale olie, vluchtige aromaten (BTEXN) en organische stof.
(3) Zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink) en gehalte lutum en
organische stof. Niet alle monsters van het mengmonster zijn apart ingezet omdat ten tijde van het tweede
onderzoek naar voren kwam dat er door de verhouding bodemvreemd materiaal en grond geen sprake was van
bodem.

Analysestrategie grondwater

Deellocatie
Peilbuis
Filter in cm-mv
Waarneming
Voorterrein
1
160-260
Geen bijzonderheden
Vml dieseltanks
2
170-270
Geen bijzonderheden
Vml dieseltanks
3
160-260
Geen bijzonderheden
Tabel 5 overzicht peilbuis en analyses grondwatermonsters

De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS3000.

Analyse
NEN 5740 pakket grondwater
Minerale olie en BTEXN
Minerale olie en BTEXN
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4. Chemische analyses
4.1 Analyseresultaten
De chemische analyses en bepalingen zijn uitgevoerd door Analytico Milieu BV welke door de Raad van
Accreditatie (RvA) is erkend. De stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 in verband met
asbest is uitgevoerd door Eurofins-Omegam. De analysecertificaten worden weergegeven in bijlage 2.
4.2 Toetsingskader
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het milieu, zijn de
analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bodembescherming en de
Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013).
Een volledige beschrijving van het toetsingskader wordt weergegeven in bijlage 4.
4.3 Interpretatie analyseresultaten
De normwaarden van de bodem zijn gecorrigeerd op basis van het gehalte lutum en organische stof.
Mengmonsters bovengrond
In het eerste mengmonster van de bovengrond overschrijden de gehalten van kwik en lood de
betreffende achtergrondwaarden. De gehalten van koper en zink overschrijden in het tweede
mengmonster van de bovengrond de betreffende interventiewaarden. De tussenwaarde wordt
overschreden door de gehalten van nikkel en lood. De gehalten van cadmium, kobalt, kwik, molybdeen,
minerale olie, PCB’s en PAK overschrijden de betreffende achtergrondwaarden.
Na de herbemonstering van de betreffende monsters van het tweede bovengrond mengmonster en
analyse van de bodem zijnde monsters blijkt dat er in de individuele monsters voor wat betreft de zware
metalen ten hoogste lichte of matige verhogingen aanwezig zijn.
Mengmonster ondergrond
In het mengmonster van de ondergrond overschrijden de gehalten van kwik en lood de betreffende
achtegrondwaarden. Het ongeroerde monster van de ondergrond nabij de voormalige dieseltank is voor
wat betreft de geanalyseerde parameters (minerale olie en BTEXN) analytisch schoon.
Grondwater
In het grondwater uit peilbuis 01 (voorterrein) zijn molybdeen en xylenen gemeten in concentraties
boven de streefwaarden. In het grondwater afkomstig uit peilbuis 02 (voormalige dieseltanks) en peilbuis
03(voormalige ondergrondse olieopslag) zijn xylenen aangetoond boven de streefwaarde.
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5. Conclusies en aanbevelingen
In verband met de voorgenomen nieuwbouw (na gedeeltelijke sloop) / verbouw en herinrichting van de
onderzoekslocatie heeft Bodem Belang BV een verkennend bodemonderzoek aangevuld met een
asbestonderzoek uitgevoerd aan de Heereweg 198 te Schoorl.
In het eerste mengmonster van de bovengrond overschrijden de gehalten van kwik en lood de
betreffende achtergrondwaarden. De gehalten van koper en zink overschrijden in het tweede
mengmonster van de bovengrond de betreffende interventiewaarden. De tussenwaarde wordt
overschreden door de gehalten van nikkel en lood. De gehalten van cadmium, kobalt, kwik, molybdeen,
minerale olie, PCB’s en PAK overschrijden de betreffende achtergrondwaarden.
Na de herbemonstering van de betreffende monsters van het tweede bovengrond mengmonster en
analyse van de bodem zijnde monsters blijkt dat er in de individuele monsters voor wat betreft de zware
metalen ten hoogste lichte of matige verhogingen aanwezig zijn.
De oorzaak van de lichte tot matige verhogingen zijn mogelijk te wijten aan de bijmenging met
bodemvreemd materiaal.
In het mengmonster van de ondergrond overschrijden de gehalten van kwik en lood de betreffende
achtegrondwaarden. Het ongeroerde monster van de ondergrond nabij de voormalige dieseltank is voor
wat betreft de geanalyseerde parameters (minerale olie en BTEXN) analytisch schoon.
In het grondwater uit peilbuis 01 (voorterrein) zijn molybdeen en xylenen gemeten in concentraties
boven de streefwaarden. In het grondwater afkomstig uit peilbuis 02 (voormalige dieseltanks) en peilbuis
03(voormalige ondergrondse olieopslag) zijn xylenen aangetoond boven de streefwaarde.
In twee van de vijf vakken (vak 1 en vak 3) op het achterterrein is asbesthoudend materiaal aangetroffen.
In vak 1 komt het gehalte asbest uit op 90,2 mg/kg d.s. Het gewogen asbestgehalte in vak 3 is 26,4 mg/kg
d.s. In vak 1 is sprake van bodem, de overige vakken bestaan uit puin- /asfaltverharding.
Hoewel er geen sprake is interventiewaarde overschrijdingen dient bij de werkzaamheden wel rekening te
worden gehouden met het heterogene karakter van asbestverontreinigingen.
Voor wat betreft het milieukundig bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen voor het afgeven van
een omgevingsvergunning.
Opmerkingen
Gezien het verkennende karakter van dit onderzoek is het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het is
uitgevoerd, altijd mogelijk dat eventuele lokale verontreinigingen niet zijn ontdekt.
Mogelijk dient er bij nieuwbouwactiviteiten grond van de locatie te worden afgevoerd. Dit rapport is niet
geschikt om een uitspraak te doen over de hergebruiksmogelijkheden van deze grond. Hiervoor dient een
onderzoek te worden uitgevoerd zoals omschreven in het Besluit Bodemkwaliteit. Hergebruik van de
vrijkomende grond (zonder bijmengingen) op de onderzoekslocatie is wel mogelijk zonder verder
bodemonderzoek uit te voeren.
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Bijlage 1
Kaartmateriaal, tekening en foto’s
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Topografische ligging

Luchtfoto onderzoekslocatie

Luchtfoto onderzoekslocatie 1945
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Kaart 1880

Kaart 1971
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Foto’s locatie
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Foto’s locatie

Foto’s locatie
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N

Weiland
Asfalt
Asfalt en
puinverharding

Onderzoekslocatie

Asfalt granulaat/
puinverharding

Locatie
voormalige 10 m3
dieseltank

Locatie
voormalige 2 m3
afgewerkte olietank

Gras

eg
ew
er
He

Locatie:

Heereweg 198

Te:

Schoorl

Projectnummer:

051002546

Opdrachtgever:

Gras

Legenda
= Peilbuis
= Boring tot 2,0 m-mv
X = Boring tot 0,5 m-mv

Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten
Tel. 0224-531 274
info@bodembelang.nl

N

Vak 1

Weiland
Vak 2
Asfalt

Asfalt en
puinverharding

Onderzoekslocatie
Vak 5

Vak 3

Vak 4
Asfalt granulaat/
puinverharding

Gras

e
er
He
g
we

Locatie:

Heereweg 198

Te:

Schoorl

Projectnummer:

051002546 / 3661

Gras

Legenda
= Peilbuis
= Boring 1,0 tot 2,0 m-mv
X = Boring tot 0,5 m-mv

Opdrachtgever:

= Inspectiegat 0,3 x 0,3 meter
tot 0,5 m-mv
= Inspectiesleuf 0,5 x 1,8 meter
tot 0,5 m-mv
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Bijlage 2
Analysecertificaten

Bodembelang
T.a.v.
Zandloper 17
1731LM WINKEL

Analysecertificaat
Datum: 06-11-2014

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

2014128759/1
051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

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

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

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Monsternemer
Monstermatrix

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

92.2

86.8

83.5

2014128759/1
05-11-2014
06-11-2014/14:56
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

1.1

5.6

2.3

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

98.7

94.2

97.5

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

3.1

3.2

2.6

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

30

250

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

<0.20

0.56

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

11

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

<5.0

120

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.37

0.37

0.16

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

5.6

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4.0

26

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

110

230

34

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

43

520

27

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

9.5

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

43

6.4

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

16

140

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

7.9

51

7.6

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

27

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

270

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

mg/kg ds

PCB 28

<0.0010

<0.0050

1)

<0.0010
<0.0010
<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0050

1)

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0050

1)

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

01 (0-50) 02 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50) 08 (8-50)

05-Nov-2014

8340108

2

09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (5-50) 14 (5-40)

05-Nov-2014

8340109

3

01 (90-140) 02 (90-140) 03 (60-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 14 (100-150)

05-Nov-2014

8340110

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Monsternemer
Monstermatrix

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

mg/kg ds

PCB 118

1

2

<0.0010

3

<0.0050

1)

<0.0010
<0.0010

S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0050

1)

S

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0050

1)

<0.0010

<0.0050

1)

<0.0010

0.024

3)

0.0049

1)

<0.050

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

2)

2014128759/1
05-11-2014
06-11-2014/14:56
A,B,C
2/2

2)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.25

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.11

2.7

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

<0.050

0.77

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.29

5.2

0.13

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

<0.050

2.3

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.15

2.4

0.075

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.074

1.0

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.13

1.9

0.070

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.11

1.5

0.065

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.091

1.2

0.052

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

1.1

19

0.57

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

01 (0-50) 02 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50) 08 (8-50)

05-Nov-2014

8340108

2

09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (5-50) 14 (5-40)

05-Nov-2014

8340109

3

01 (90-140) 02 (90-140) 03 (60-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 14 (100-150)

05-Nov-2014

8340110

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

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128759/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8340108

01

01a

0

50

0532027713

8340108

02

02a

8

50

0532027707

8340108

05

05a

0

50

0532027749

8340108

06

06a

0

50

0532027747

8340108

07

07a

8

50

0532027744

8340108

08

08a

8

50

0532027745

8340109

09

09a

40

90

0532027746

8340109

10

10a

20

50

0532027750

8340109

11

11a

0

50

0532027751

8340109

12

12a

0

50

0532027752

8340109

13

13a

5

50

0532027755

8340109

14

14a

5

40

0532027800

8340110

01

01c

90

140

0532027700

8340110

02

02c

90

140

0532027699

8340110

03

03a

60

100

0532027703

8340110

03

03b

100

150

0532027710

8340110

03

03c

150

200

0532027709

8340110

14

14c

100

150

0532029202

Monsteromschrijving

01 (0-50) 02 (8-50) 05 (0-50) 06

09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50)

01 (90-140) 02 (90-140) 03 (60-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014128759/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.
Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
Opmerking 3)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128759/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Lutum (fractie < 2 µm)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

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

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Eigen methode

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10 VROM)

W0271

GC-MS

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

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 8340109
Certificate no.: 2014128759

0.00

0.50

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

4.00

4.50

5.00

C40_Interne_standaard

C35
5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

6.50

7.00

7.50

8.00

C10_Interne_standaard

200.00

1.00

C30

0.00

C21

500.00

C16

1000.00

C12

C10_Interne_standaard

Sample description.: 09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (5-50

180.00
160.00
140.00
120.00

C40_Interne_standaard

100.00
80.00
60.00

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

C35

C30

0.00

C21

C12

20.00

C16

40.00

5.50

6.00

Bodembelang
T.a.v.
Zandloper 17
1731LM WINKEL

Analysecertificaat
Datum: 06-11-2014

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

2014128761/1
051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Monsternemer
Monstermatrix

Grond; Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

2014128761/1
05-11-2014
06-11-2014/07:46
A,B,C
1/1

1

Voorbehandeling

Uitgevoerd

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

82.2

S

Organische stof

% (m/m) ds

<0.7

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

99.6

1)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

mg/kg ds

<0.050

S

Tolueen

mg/kg ds

<0.050

S

Ethylbenzeen

mg/kg ds

<0.050

S

o-Xyleen

mg/kg ds

<0.050

S

m,p-Xyleen

mg/kg ds

<0.050

S

Xylenen (som) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.070

BTEX (som)

mg/kg ds

<0.25

Naftaleen

mg/kg ds

<0.010

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

S

2)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

05-Nov-2014

03 (200-220)

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

8340112

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128761/1
Pagina 1/1
Monster nr.

8340112

Boornr

Omschrijving

03

03.1

Van

200

Tot

220

Barcode

0550028913

Monsteromschrijving

03 (200-220)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014128761/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).
Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128761/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeirest)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

Xylenen som AS/AP

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3030-1 en cf. NEN 6981

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
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Bodembelang
T.a.v.
Zandloper 17
1731LM WINKEL

Analysecertificaat
Datum: 06-11-2014

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

2014128768/1
051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25
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E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623
Site www.eurofins.nl
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Monsternemer
Monstermatrix

Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

2014128768/1
05-11-2014
06-11-2014/07:51
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

<20

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

<2.0

S

Koper (Cu)

µg/L

2.8

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

5.5

S

Nikkel (Ni)

µg/L

4.5

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

<10
<0.20

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

S

Tolueen

µg/L

0.88

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

0.15

S

m,p-Xyleen

µg/L

0.40

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.54

BTEX (som)

µg/L

1.4

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

05-Nov-2014

PB1 (160-260)

Monster nr.

8340131

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Monsternemer
Monstermatrix

Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

2014128768/1
05-11-2014
06-11-2014/07:51
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

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

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

4.2

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<7.0

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<8.0

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

24

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<8.0

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<8.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

05-Nov-2014

PB1 (160-260)

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

8340131

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128768/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

8340131

PB1

PB1A

160

260

0691378365

8340131

PB1

PB1B

160

260

0800329674

Monsteromschrijving

PB1 (160-260)
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014128768/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

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

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128768/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

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

Cobalt (Co)

W0421

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

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

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS300

W0254

HS-GC-MS

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

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5

Eurofins Analytico B.V.
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),
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Bodembelang
T.a.v.
Zandloper 17
1731LM WINKEL

Analysecertificaat
Datum: 06-11-2014

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

2014128771/1
051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

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

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager
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en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

051002546
Heereweg 198
051002546

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Monsternemer
Monstermatrix

Water; Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

2014128771/1
05-11-2014
06-11-2014/07:51
A,C
1/1

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

Tolueen

µg/L

1.1

1.1

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

0.20

0.15

S

m,p-Xyleen

µg/L

0.49

0.38

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.70

0.54

BTEX (som)

µg/L

1.8

1.6

Naftaleen

µg/L

<0.020

<0.020

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<4.0

5.7

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

7.8

<7.0

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<8.0

11

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<8.0

<8.0

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<8.0

<8.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

<50

S

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

PB2 (170-270)

05-Nov-2014

8340135

2

PB3 (160-260)

05-Nov-2014

8340136

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

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014128771/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

8340135

PB2

PB2A

170

270

0691375358

PB2 (170-270)

8340136

PB3

PB3A

160

260

0691378340

PB3 (160-260)
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014128771/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

W0215

LVI-GC-FID

Cf. pb 3110-5
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Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten
Tel. 0224-531 274
info@bodembelang.nl

Bijlage 3
Toetsing analyseresultaten

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128759

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Cryogeen malen AS3000
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie

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

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190 555
0,2 0,6 6,8
3
15 103
5
40 115
0,05 0,15 18,1
1,5 1,5 95,8
4
35 67,5
10
50 290
20 140 430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

1,1
3,1

Voorbehandeling

Bodemkundige analyses

MM1 bovengrond

Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

92,2
1,1
98,7
3,1

1,100
3,100

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

30
<0,20
<3,0
<5,0
0,37
<1,5
<4,0
110
43

102,2
0,2370
6,590
6,977
0,5223
1,050
7,481
169,7
96,63

*
*
-

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

<3,0
<5,0
<5,0
16
7,9
<6,0
<35

122,5

-

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

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

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

-

35

190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

1

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128759
MM1 bovengrond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

Legenda
Nr.
1

Monster
01 (0-50) 02 (8-50) 05 (0-50) 06 (0-50) 07 (8-50)08 (8-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

<0,050
0,11
<0,050
0,29
<0,050
0,15
0,074
0,13
0,11
0,091
1,1

GSSD Oordeel

0,0350
0,1100
0,0350
0,2900
0,0350
0,1500
0,0740
0,1300
0,1100
0,0910
1,060

-

RG

0,35

AW

T

I

1,5 20,8

40

Analytico-nr
8340108

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128759

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Cryogeen malen AS3000
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190 555
0,2 0,6 6,8
3
15 103
5
40 115
0,05 0,15 18,1
1,5 1,5 95,8
4
35 67,5
10
50 290
20 140 430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

5,6
3,2

Voorbehandeling

Bodemkundige analyses

MM2 bovengrond

Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

86,8
5,6
94,2
3,2

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

250
0,56
11
120
0,37
5,6
26
230
520

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

9,5
<5,0
43
140
51
27
270
Zie bijl.

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

<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
<0,0050
0,024

5,600
3,200
842,4
0,8141
34,19
213,0
0,5070
5,600
68,94
332,5
1071

*
*
***
*
*
**
**
***

482,1

*

0,0062
0,0062
0,0062
0,0062
0,0062
0,0062
0,0062
0,0437

*

35

190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

1

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128759
MM2 bovengrond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

Legenda
Nr.
2

Monster
09 (40-90) 10 (20-50) 11 (0-50) 12 (0-50) 13 (5-50) 14 (5-40)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

<0,25
2,7
0,77
5,2
2,3
2,4
1
1,9
1,5
1,2
19

GSSD Oordeel

0,1750
2,700
0,7700
5,200
2,300
2,400
1
1,900
1,5
1,200
19,14

*

RG

0,35

AW

T

I

1,5 20,8

40

Analytico-nr
8340109

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128759

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Cryogeen malen AS3000
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie

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

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)

GSSD Oordeel

RG

AW

T

I

20 190 555
0,2 0,6 6,8
3
15 103
5
40 115
0,05 0,15 18,1
1,5 1,5 95,8
4
35 67,5
10
50 290
20 140 430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

2,3
2,6

Voorbehandeling

Bodemkundige analyses

MM3 ondergrond

Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

83,5
2,3
97,5
2,6

2,300
2,600

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

<20
<0,20
<3,0
<5,0
0,16
<1,5
<4,0
34
27

50,47
0,2356
6,928
7,023
0,2271
1,050
7,778
52,64
61,71

*
*
-

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

<3,0
<5,0
6,4
<11
7,6
<6,0
<35

106,5

-

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

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

0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0030
0,0213

-

35

190 2600 5000

0,007 0,02 0,51

1

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128759
MM3 ondergrond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

AW

T

I

1,5 20,8

40

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

Legenda
Nr.
3

Monster
Analytico-nr
01 (90-140) 02 (90-140) 03 (60-100) 03 (100-150) 03 (150-200) 1 8340110

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

0,0350
0,0350
0,0350
0,1300
0,0350
0,0750
0,0350
0,0700
0,0650
0,0520
0,5670

RG

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

Verklaring van de gebruikte tekens:

<0,050
<0,050
<0,050
0,13
<0,050
0,075
<0,050
0,07
0,065
0,052
0,57

GSSD Oordeel

-

0,35

Toetsing: BoToVa Wbb (vigerend) bodem
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128761
Steekbus 3

Bodemtype correctie

Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Cryogeen malen AS3000
Droge stof
Organische stof
Gloeirest

RG

AW

T

I

0,2 0,65
0,2 16,1
0,2 55,1

1,1
32
110

17

0,7
25

Voorbehandeling

Bodemkundige analyses

GSSD Oordeel

Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds

82,2
<0,7
99,6

0,4900

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

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,07
<0,25
<0,010

0,1750
0,1750
0,1750
0,1750
0,1750
0,3500
0,1750
0,0070

-

-

0,1 0,45 8,72

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

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

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

122,5

-

35

Legenda
Nr.
1

Monster
03 (200-220)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) (factor 0,7)
BTEX (som)
Naftaleen
Minerale olie

Analytico-nr
8340112

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan interventiewaarde

*
**
***

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem
Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

0,05
0,05
0,05

190 2600 5000

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

PB1

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<20
<0,20
<2,0
2,8
<0,050
5,5
4,5
<2,0
<10

14
0,1400
1,400
2,800
0,0350
5,5
4,5
1,400
7

*
-

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
0,88
<0,20
0,15
0,4
0,54
1,4
<0,020
<0,20

0,1400
0,8800
0,1400
0,1500
0,4000
0,5500
1,400
0,0140
0,1400

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
30
504 1000
77 150

*

0,2

0,2

35,1

70

0,02 0,01
0,2
6

35
153

70
300

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

0,1400
0,1400
0,0700
0,1400
0,0700
0,1400
0,1400
0,0700
0,0700
0,0700
0,0700
1,120
0,1400
0,0700
0,0700
0,1400
0,1400
0,1400
0,1400
0,4200

Metalen

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen

2014128768

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

GSSD Oordeel

-

RG

S

T

I

20
50
338
0,2 0,4
3,2
2
20
60
2
15
45
0,05 0,05 0,175
2
5
153
3
15
45
2
15
45
10
65
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

-

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

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

-

0,2 0,01
0,1 0,01
0,2 0,01

-

0,6

0,8

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

2,5
5
10

630
5
10
20

40,4

80

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

Minerale olie

2014128768
PB1

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

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

Legenda
Nr.
1

Monster
PB1 (160-260)

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

*
**
***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

4,2
<7,0
<8,0
24
<8,0
<8,0
<50

GSSD Oordeel

35

Analytico-nr
8340131

-

RG

S

T

I

50

50

325

600

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128771

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

PB2

GSSD Oordeel

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
1,1
<0,20
0,2
0,49
0,7
1,8
<0,020

0,1400
1,100
0,1400
0,2000
0,4900
0,6900
1,800
0,0140

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

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

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

35

Legenda
Nr.
1

Monster
PB2 (170-270)

Minerale olie

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

Analytico-nr
8340135
*
**
***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

RG

S

T

I

-

0,2
0,2
0,2

0,2 15,1
30
7 504 1000
4
77 150

*

0,2

0,2 35,1

-

-

0,02 0,01

50

50

70

35

70

325

600

Toetsing: BoToVa Wbb 2014 grondwater
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer

051002546
Heereweg 198
051002546
05-11-2014

Analyse

Eenheid

2014128771

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen

PB3

GSSD Oordeel

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,20
1,1
<0,20
0,15
0,38
0,54
1,6
<0,020

0,1400
1,100
0,1400
0,1500
0,3800
0,5300
1,600
0,0140

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

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

5,7
<7,0
11
<15
<8,0
<8,0
<50

35

Legenda
Nr.
2

Monster
PB3 (160-260)

Minerale olie

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

Analytico-nr
8340136
*
**
***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

RG

S

T

I

-

0,2
0,2
0,2

0,2 15,1
30
7 504 1000
4
77 150

*

0,2

0,2 35,1

-

-

0,02 0,01

50

50

70

35

70

325

600

Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten
Tel. 0224-531 274
info@bodembelang.nl

Bijlage 4
Toetsingskader

Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten
Tel. 0224-531 274
info@bodembelang.nl

Normeringskader
Wet bodembescherming
Om te beoordelen of er sprake is van een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en/of het
milieu, zijn de analyseresultaten getoetst aan de eisen zoals deze zijn neergelegd in de Wet
Bodembescherming en de Circulaire Bodemsanering (gewijzigd per 27 juni 2013).
Hierbij worden per element 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 ernstige verontreiniging.

De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit (Staatsblad, 22
november 2012). De interventiewaarden voor grond en grondwater zijn vastgelegd in de
Circulaire bodemsanering.
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.
Barium
In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium
tijdelijk is ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was
dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogd
bariumgehalte ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene
bron, kan dit gehalte beoordeeld worden basis van de voormalige interventiewaarde van
920 mg/kg d.s. (voor standaard bodem). Analyses op barium dienen nog wel te worden
uitgevoerd, maar resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke
antropogene bron aanwezig is.

Bodem Belang BV
Korfwaterweg 27
1755 LC Petten
Tel. 0224-531 274
info@bodembelang.nl

Bijlage 5
Onafhankelijkheidsverklaringen en boorstaten

Onafhankelijkheidsverklaring
Bodem Belang bv en opdrachtgever
Tussen Bodem Belang en de opdrachtgever is er geen sprake van een relatie, die de onafhankelijkheid en de
integriteit van Bodem Belang zou beïnvloeden en/of de werkzaamheden zou kunnen belemmeren.
Bodem Belang is geen eigenaar van de te keuren grond.

Dhr. D.J. Schermer (directeur)
Veldwerker(s) en opdrachtgever
Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van de
uitgevoerde BRL en de daarbij behorende protocollen.
Ik verklaar dat de veldwerkzaamheden onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen
van de uitgevoerde BRL, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarde die
het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt.

(Geregistreerd veldwerker)

1/1

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107024
Y: 525676

X: 107036
Y: 525671

Boring: 01

Boring: 02
0

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, geen
olie-water reactie, donker
grijsbruin

01a
50

0
-8

0

Klinker
Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donker grijsbruin

02a
50

01b

02b
-90

100
01c

-90

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

100

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

150

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

02c

-140

150
01d

-200

200

02d

-200

200

X: 107058
Y: 525677

X: 107054
Y: 525667

Boring: 03

Boring: 04
0
-5

0

Tegel
Puin

50

04a
50

-60

0

0

-50

Zand, matig fijn, matig
siltig, sterk humeus, matig
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkerbruin

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

03a
100
03b
-150

150

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

03c
200

-200

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, zwakke
brandstofgeur, lichtgrijs

03.1
03d
-250

250

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgrijs

03e
300
03f
350

-350

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107026
Y: 525641

X: 107028
Y: 525657

Boring: 05

Boring: 06
0

0
05a

-50

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
matig wortelhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin

X: 107019
Y: 525663

06a
-50

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig humeus,
matig wortelhoudend,
geen olie-water reactie,
donkerbruin

X: 107014
Y: 525674

Boring: 07

Boring: 08
0
-8

0

Klinker

-50

0
-8

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

07a
50

0

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

08a
50

Klinker

-50

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107026
Y: 525691

X: 107043
Y: 525689

Boring: 09

Boring: 10
0

0

Puin met grond

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

09a

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, lichtgeel, Stopzand

-50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
donker zwartgrijs

10b

-90
-100

100

X: 107047
Y: 525701

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

X: 107069
Y: 525696

Boring: 11

Boring: 12
0

0
11a

-50

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
matig puinhoudend, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs
Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

11b
100

Klinker

-20

10a

-40

50

0
-8

0

0

0
12a
50

-60

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, sterk
puinhoudend, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie,
donkergrijs, Boring
gestaakt

-100

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107046
Y: 525679

X: 107055
Y: 525670

Boring: 13

Boring: 14
0
-5

0
13a
50

-50

Tegel
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak puinhoudend,
geen olie-water reactie,
licht grijsbruin

0
-5

0
14a

-40

50
14b

Tegel
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus, zwak
puinhoudend, zwak
wortelhoudend, geen
olie-water reactie, donker
bruingrijs
Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, donkergrijs

100
14c
-150

150

Zand, matig fijn, zwak
siltig, geen olie-water
reactie, licht grijsbruin

14d
200
14e
250
14f
300

X: 107031
Y: 525667

X: 107053
Y: 525681

Boring: PB1

Boring: PB2

0

0

0

50

50

100

100

150

150

200

200

250

250

-300

0

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014

Projectnr: 051002546
Projectnaam: Heereweg 198
Locatie: Schoorl
X: 107057
Y: 525672

Boring: PB3
0

0

50

100

150

200

250

getekend volgens NEN 5104

Datum: 05-11-2014
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Boring:

101

Boring:

102

X:
Y:

107032,42
525666,97

X:
Y:

107036,68
525672,03

Datum:

19-2-2019

Datum:

19-2-2019

GWS:

95

0
-8

0

-20

-50

50

tegel
Donkergrijs, Klinker
Zand, matig grof, zwak siltig, licht
bruingrijs
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
puinhoudend, donker zwartbruin

0
-8

0

-20
-40

50

-100

Boring:

103

Boring:

104

X:
Y:

107012,49
525655,54

X:

107023,70

Y:

525676,79

Datum:

19-2-2019

Datum:

19-2-2019

GWS:

95

50

100

0
-8

-50

Donkergrijs, Klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, licht grijsbruin
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
bruingrijs

-100
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Zand, matig grof, zwak siltig, licht
bruingrijs
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, donker zwartbruin

100

0

Donkergrijs, Klinker

0

0
-8

50

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

tegel
Donkergrijs, Klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, licht bruingrijs
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Boring:

105

Boring:

106

X:
Y:

107027,33
525639,80

X:
Y:

107029,09
525656,28

Datum:

19-2-2019

Datum:

19-2-2019

0

50

0

tegel

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, matig puinhoudend, matig
baksteenhoudend, zwak
wortelhoudend, licht grijsbruin

0

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, zwak puinhoudend, sterk
wortelhoudend, licht grijsbruin
-50

50

Boring:

107

Boring:

108

X:
Y:

107022,89
525663,40

X:
Y:

107007,98
525667,34

Datum:

19-2-2019

Datum:

19-2-2019

GWS:

95

0

50

100

0
-8

-50

tegel
Donkergrijs, Klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, licht bruingrijs
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

-100
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tegel

0

0
-8

50

-50

tegel
Donkergrijs, Klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, licht bruingrijs
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Boring:

109

Boring:

110

X:
Y:

107025,83
525690,93

X:
Y:

107042,89
525689,30

Datum:

19-2-2019

Datum:

19-2-2019

0

0

tegel
Uiterst puinhoudend, licht
grijsbruin, Puin met zand

-20

10

-40

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin

50
09

0
-8

0

-50

50

Donkergrijs, Klinker
Zand, matig grof, zwak siltig, licht
bruingrijs
Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk
puinhoudend, donker zwartbruin

-90

Boring:

111

Boring:

112

X:
Y:

107016,14
525675,78

X:
Y:

107031,84
525698,32

Datum:

19-2-2019

Datum:

19-2-2019

0

50

0
-8

-50

tegel
Donkergrijs, Klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, licht bruingrijs
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0

50

0

tegel
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sterk puinhoudend, matig
wortelhoudend, donker bruingrijs

-50
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Boring:

113

Boring:

114

X:
Y:

107046,00
525679,48

X:
Y:

107054,97
525669,14

Datum:

19-2-2019

Datum:

19-2-2019

0
-5

0

-50

50

tegel
Lichtgrijs, tegel
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
puinhoudend, matig
baksteenhoudend, licht bruingrijs

14

-100

Lichtgrijs, Tegel
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
puinhoudend, licht bruingrijs

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
grijsbruin
100

0
-5

0

-90

Zand, matig grof, zwak siltig,
lichtgrijs

100

-140

Boring:

SL1

Boring:

SL2

X:

107037,17

X:

107056,05

Y:

525704,13

Y:

525709,24

Datum:

14-3-2019

Datum:

14-3-2019

0

0

Vak 1 erz.
50

klinker
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, sterk puinhoudend, donker
grijsbruin, Graafmachine

-50

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

100

150

0

0

Vak 2 en b
50

-55

Zand, matig grof, zwak siltig, licht
grijsbruin, Edelmanboor
100

-150
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Brokken asfalt, matig grindhoudend,
matig baksteenhoudend, matig
wortelhoudend, donker zwartgrijs,
Graafmachine, Sterk zandig

150

-150
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Boring:

SL3

Boring:

SL4

X:
Y:

107045,76
525701,29

X:
Y:

107057,18
525695,82

Datum:

14-3-2019

Datum:

14-3-2019

0

0

-10

Vak 3a en b
-45

50

Brokken asfalt, matig
baksteenhoudend, zwak
glashoudend, donkergrijs,
Graafmachine, Matig zandig

100
-120

-150

150

Boring:

SL5

X:
Y:

107075,43
525693,13

Datum:

14-3-2019

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

0

Vak 5a en b
50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
humeus, matig wortelhoudend, zwak
grindhoudend, donker grijsbruin,
Graafmachine

-45
-70

Sterk puinhoudend, matig
baksteenhoudend, matig
wortelhoudend, donker grijsbruin,
Graafmachine, Sterk zandig
Zand, matig fijn, zwak siltig,
donkergrijs, Edelmanboor
Zand, matig grof, zwak siltig, zwak
roesthoudend, licht grijsbruin,
Edelmanboor

100
-130

150

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor
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0

0
-15
-25

50

Vak 4 en b
-70

Lichtgrijs, Graafmachine, Stelcon
Zand, matig grof, zwak siltig, licht
grijsbruin, Graafmachine
Sterk baksteenhoudend, resten puin,
bruinrood, Graafmachine, Zwak
zandig
Zand, matig grof, zwak siltig, matig
roesthoudend, grijsbruin,
Edelmanboor

100
-130

150

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgrijs, Edelmanboor

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur
uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie

Klei, matig zandig

zand

Klei, sterk zandig

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10

Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing
hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand
bentoniet afdichting

filter
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Ecologische inventarisatie Heereweg 198
Opdrachtgever:

projectnummer: 022.31.50.01.00

Onderwerp:

Ecologische inventarisatie Heereweg 198 Schoorl

Datum:

03-09-2019

1. Aanleiding
Op 26 maart 2014 is op het terrein van Heereweg 198 in Schoorl een ecologische quickscan
1
uitgevoerd door Els & Linde B.V. (Hemmers, 2014 ) in verband met plannen voor renovatie

van gebouwen en nieuwbouw. Deze quickscan is op een aantal punten verouderd, zodat
actualisatie van het onderzoek noodzakelijk is. Zo is het veldbezoek langer dan 3 jaar geleden uitgevoerd, terwijl veldonderzoeksgegevens hooguit 3 jaar oud mogen zijn. Bovendien is
op 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. In de quickscan is
nog getoetst aan de oude wetgeving, te weten de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998. Voorliggende notitie beschrijft de resultaten van de actualisatie. Ook zijn de
resultaten van nader onderzoek naar vleermuizen (uitgevoerd in 2017 en 2018) op het terrein beschreven.

2. Beschrijving plangebied en plannen
Plangebied
Het plangebied betreft het terrein aan de Heereweg 198 te Schoorl. Het terrein wordt aan de westzijde begrensd door de Heereweg. Aan de overige zijden van het plangebied grenzen graslandpercelen
en erven met bebouwing en opgaande beplanting. De graslandpercelen om het plangebied werden
ten tijde van het veldbezoek op 7 september 2017 begraasd door schapen en paarden.
In het plangebied zijn enkele gebouwen aanwezig. Het meest zuidelijke gebouw is deels in gebruik
als woonhuis en deels als opslagloods en werkplaats. De woning is opgetrokken uit bakstenen muren
en heeft een plat dak. De loods daarachter is deels opgetrokken uit stenen muren en deels uit houten wanden en heeft eveneens een plat dak. Aan de noordzijde van het plangebied staat een ander
gebouw dat is opgetrokken uit bakstenen muren en een plat dak. Het betreft een oude werkplaats.

1

Hemmers, N., 2014. Quick scan ecologie Heereweg 1998 Schoorl. Els & Linde B.V.

Het terrein is voor een groot deel verhard met betonplaten en bestrating. Aan de noord-, oost- en
zuidzijde zijn daarnaast gazons, bloemperken, bomen, struiken en hagen aanwezig in het plangebied.
Permanent oppervlaktewater ontbreekt in en in de directe omgeving van het plangebied.

Impressie van het plangebied (26 september 2017)

Plannen
Het woongedeelte van het meest zuidelijke gebouw wordt verbouwd. De hieraan gekoppelde loods
wordt gesloopt ten behoeve van de bouw van 4 appartementen. Het noordelijke gebouw wordt gebruikt als atelier en als stallingsruimte. Het oppervlakte bebouwing en verharding nemen niet toe als
gevolg van het plan. De opgaande beplanting en overige groenstructuren in het plangebied blijven
behouden.

3. Actualisatie Wet natuurbescherming
Soortbescherming
Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:
-

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn

(Wnb art. 3.1-3.4);
-

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen

van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);
-

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art.

3.10-3.11).
Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met
vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

datum 08-10-2018
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INVENTARISATIE
Uit het raadplegen van de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) via Quickscanhulp.nl (© NDFF quickscanhulp.nl 27-08-2018 11:20:20) blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het plangebied veel beschermde dier- en plantensoorten bekend zijn. Een groot deel van deze soorten komt
voor in het duingebied ten westen van het plangebied. Indien van toepassing worden relevante soorten in onderstaande tekst behandeld. Het plangebied is ten behoeve van de inventarisatie bezocht
op 7 september en 26 september 2017.
Uit de directe omgeving van het plangebied zijn de beschermde plantensoorten dennenorchis, kartuizer anjer en glad biggenkruid bekend (Quickscanhulp.nl). Dennenorchis groeit in voedselarme
(duin)bossen, terwijl kartuizer anjer en glad biggenkruid zijn aangewezen op zandige schraalgraslanden. De soorten zijn te verwachten in het duingebied ten westen van het plangebied. In het grotendeels verharde en bebouwde plangebied ontbreekt geschikt biotoop voor deze en andere beschermde plantensoorten. Deze zijn dan ook niet aangetroffen tijdens de veldbezoeken.
Vogelsoorten met een jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaats zijn niet waargenomen tijdens de veldbezoeken. Net als tijdens de inventarisatie door Els & Linde B.V. (Hemmers, 2014) zijn
geen sporen (zoals nesten, uitwerpselen of prooiresten) aangetroffen die duiden op de aanwezigheid
van vogels met jaarrond beschermde nesten. Daarnaast hebben de gebouwen een plat dat zonder
dakpannen en ontbreken ook andere invliegopeningen voor vogels. Mogelijk vormt het plangebied
wel een klein onderdeel van het foerageergebied van soorten als sperwer en ransuil.
Het plangebied vormt wel geschikt broedbiotoop voor een aantal vogels van tuinen en parken, zoals
merel, roodborst, winterkoning, vink en houtduif.
Net als tijdens de inventarisatie uit 2014 (Hemmers, 2014) blijkt uit het veldbezoek in 2017 dat de
gebouwen potentieel geschikt zijn als vleermuisverblijfplaats. In beide gebouwen zijn geschikte invliegopeningen aanwezig, zoals ventilatievoegen en ruimte onder het daklood. Verblijfplaatsen van
gebouwbewonende soorten kunnen zodoende niet worden uitgesloten. In de te behouden bomen
aan de noordrand van het plangebied zijn enkele voor vleermuizen geschikte holtes en spleten aangetroffen. Verblijfplaatsen van boombewonende soorten kunnen daarmee eveneens niet op voorhand uitgesloten worden.
Het plangebied vormt naar verwachting onderdeel van het foerageergebied voor vleermuizen. Te
verwachten zijn soorten als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger die bekend zijn uit de omgeving van het plangebied (Quickscanhulp.nl). De opgaande beplanting in het plangebied vormt geen onderdeel van een doorlopende structuur, zodat niet wordt verwacht dat het plangebied onderdeel vormt van een essentiële vliegroute van vleermuizen.
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Het plangebied biedt geschikt leefgebied voor een aantal algemene grondgebonden zoogdiersoorten, zoals de uit de omgeving bekende soorten bosmuis, huisspitsmuis, rosse woelmuis en egel
(Quickscanhulp.nl). Voor de te verwachten algemene soorten geldt in de provincie Noord-Holland een
vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Uit de omgeving van het plangebied zijn ook enkele niet-vrijgestelde grondgebonden zoogdiersoorten bekend, te weten eekhoorn, boommarter, bunzing, hermelijn en wezel (Quickscanhulp.nl). Nesten
van eekhoorn en holtes die geschikt zijn als verblijfplaats van boommarter of eekhoorn zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek. De opgaande beplanting aan de noord- en noordoostrand van het
plangebied vormt mogelijk een klein onderdeel van het leefgebied van bunzing, hermelijn en/of wezel.
Voortplantingswater voor amfibieën en vissen ontbreekt in het plangebied. Hooguit vormt het plangebied landbiotoop voor lage aantallen van enkele algemene amfibieën, zoals de uit de omgeving
bekende gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander (Quickscanhulp.nl). Voor deze soorten geldt in de provincie Noord-Holland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor meer kritische niet-vrijgestelde soorten ontbreekt geschikt leefgebied. Zo
ontbreekt vergraafbare grond voor de uit de directe omgeving bekende rugstreeppad en zijn nauwelijks opgeslagen materialen aanwezig waaronder rugstreeppadden kunnen wegkruipen. Hooguit
wordt incidenteel een zwervend exemplaar van deze soort verwacht. Wel kan op bouwterreinen geschikt leefgebied ontstaan voor de pioniersoort rugstreeppad die voor de voortplanting is aangewezen op ondiepe, snel opwarmende wateren. Deze soort staat erom bekend dat ze grote afstanden
kan afleggen en zich snel kan vestigen op braakliggende bouwterreinen.
Het voorkomen van beschermde soorten uit de soortgroepen reptielen en ongewervelden is uitgesloten in het plangebied door het ontbreken van geschikt biotoop. Zo is de uit de omgeving bekende
zandhagedis aangewezen op zandige (duin)gebieden, terwijl de dagvlindersoort bruine eikenpage is
aangewezen op bosranden en struwelen met eikenstruiken. De duinparelmoervlinder leeft in schrale
duingraslanden met viooltjes. De uit de omgeving bekende dagvlindersoort grote vos leeft in warme
bosgebieden en wordt in Noord-Holland af en toe als zwerver waargenomen. Deze en andere beschermde reptielen en ongewervelden komen niet voor in het plangebied.
TOETSING
Indien de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde
nesten van vogels worden vernietigd, dit is bij wet verboden. Vernietiging of verstoring van in gebruik
zijnde nestplaatsen tijdens de bouwfase kan voorkomen worden door bij de planning en uitvoering
van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen. Een standaardperiode voor het
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broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor de
meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli duurt.
Het is niet uitgesloten dat als gevolg van het plan vleermuisverblijfplaatsen in de gebouwen worden
vernietigd. Daarom is nader onderzoek uitgevoerd om te bepalen of verblijfplaatsen aanwezig zijn.
Aan de hand van het nader onderzoek kan worden bepaald of sprake is van verbodsovertredingen
van de Wnb en of derhalve een ontheffing van de Wnb moet worden aangevraagd. Dit nader vleermuisonderzoek is reeds uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in hoofdstuk 4 beschreven.
Het plangebied zal bij uitvoering van het plan niet of nauwelijks van waarde veranderen voor foeragerende vogels met jaarrond beschermde nesten en grondgebonden zoogdieren. De opgaande beplanting en overige groenstructuren in het plangebied blijven behouden en het oppervlakte van de
bebouwing en verharding neemt niet toe als gevolg van het plan. Bovendien ligt het plangebied in
een groene omgeving waar voor de te verwachten soorten in ruime mate alternatief en hoogwaardig
leefgebied aanwezig is. Negatieve effecten op de te verwachten vogels en grondgebonden zoogdieren door verlies van foerageergebied treden dan ook niet op als gevolg van het plan.
Uit de omgeving van het plangebied is de rugstreeppad bekend. Bij de bouwwerkzaamheden tijdens
de aanlegfase dient voorkomen te worden dat ondiepe plassen (voortplantingsbiotoop voor rugstreeppad) op braakliggende (zand)grond ontstaan,. De pioniersoort rugstreeppad staat erom bekend dat dergelijke locaties snel kunnen worden gekoloniseerd. Indien deze soort zich vestigt, moeten de werkzaamheden worden stilgelegd. Om vestiging te voorkomen kunnen kuilen en laagtes
worden geëgaliseerd en eventueel kan een amfibieënscherm om de bouwplaats worden aangebracht. In het kennisdocument Rugstreeppad zijn deze maatregelen in paragraaf 3.5 verder uitgewerkt. Dit kennisdocument is als bijlage 6 bij het bestemmingsplan opgenomen.
Als gevolg van het plan kunnen verblijfplaatsen van enkele algemene amfibieën- en zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood. De te
verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Noord-Holland. Voor deze soorten hoeft geen
ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Wnb.

Gebiedsbescherming
Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.
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WET NATUURBESCHERMING
In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden, geregeld. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe
werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied.
NATUURNETWERK NEDERLAND
Het NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland, dat voldoende robuust is
voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur
en Ruimte. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het provinciale NNN is voor Noord-Holland
uitgewerkt in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de bijbehorende Provinciale Ruimtelijke Verordening.
WEIDEVOGELLEEFGEBIED
Vanuit het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid wordt buiten de NNN-gebieden bij ruimtelijke plannen
specifiek ingezet op de bescherming van weidevogelleefgebied. Hiertoe zijn specifieke gebieden aangewezen.
INVENTARISATIE
Het plangebied ligt op een afstand van ruim 60 meter van de dichtstbijzijnde in het kader van de Wnb
beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied ‘Schoorlse Duinen’ ten westen van het plangebied.
Dit Natura 2000-gebied is eveneens aangewezen als NNN. Verder ligt een NNN-gebied op circa 125
meter ten noordoosten van het plangebied. Op circa 1,5 kilometer ten noordwesten van het plangebied ligt het dichtstbijzijnde weidevogelleefgebied.
TOETSING
Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen is aangewezen als habitatrichtlijngebied. Voor dit gebied zijn
15 habitattypen aangewezen. Potentiële effecten op Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen blijven
beperkt tot externe werking doordat het plangebied is gelegen buiten het Natura 2000-gebied. Een
toename van vermesting en verzuring door stikstofdepositie is één van de potentiële effecten die op
kunnen treden. Doordat nieuwe woningen niet meer mogen worden voorzien van een gasaansluiting, leidt het gebruik van de woningen niet tot een toename van stikstofemissie. Daardoor bestaat
de extra emissie van stikstof uitsluitend uit de uitstoot van stikstofoxide als gevolg van extra verkeersbewegingen van en naar de nieuwe woningen. De toename van stikstofemissie door verkeersbewegingen is bij 4 appartementen zeer gering. Deze geringe toename zal niet leiden tot een over-
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schrijding van de grenswaarde van Natura 2000-gebied Schoorlse Duinen. Significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden door verzuring of vermesting treden niet op.
Behalve stikstofdepositie zijn hooguit effecten mogelijk door optische verstoring en betreding van
aangewezen vegetatietypen als gevolg van een toename van recreatie in het Natura 2000-gebied.
Gezien het lage aantal van 4 nieuwe appartementen zal hooguit sprake zijn van een te verwaarlozen
toename van het aantal bezoekers aan de Schoorlse duinen. Dit zal zeker niet leiden tot (significant)
negatieve effecten op aangewezen habitattypen, mede gelet op het grote aantal bezoekers in de huidige situatie.
Gezien de huidige terreinomstandigheden, de afstand tot de NNN- en weidevogelleefgebieden en de
aard van het plan, zijn met betrekking tot het voorgenomen plan geen negatieve effecten op in het
kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid beschermde gebieden te verwachten. Deze inventarisatie geeft daarom geen aanleiding voor een nadere analyse in het kader van de gebiedenbescherming van de provinciale ruimtelijke verordening.

4. Nader onderzoek vleermuizen
Onderzoeksmethode
Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd op basis van het Vleermuisprotocol 20172. Dit protocol is
ontwikkeld door het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging in overleg met de voormalige Dienst Landelijk Gebied en de voormalige Gegevensautoriteit Natuur.
Vleermuizen maken verspreid over het jaar gebruik van verschillende verblijven (winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaats). Een volledig vleermuisonderzoek naar vaste verblijfplaatsen bestaat gemiddeld uit vijf inventarisaties die verspreid over de periode half mei tot en met begin oktober worden uitgevoerd. Op deze manier wordt een seizoensbreed beeld verkregen van het gebruik van het
plangebied door vleermuizen. Drie inventarisaties (2 avond- en 1 ochtendbezoeken) zijn uitgevoerd in
de periode half mei - half juli (specifiek gericht op de aanwezigheid van kraam- en zomerverblijven)
en twee inventarisaties (avondbezoek) in de periode half augustus - begin oktober (gericht op de
aanwezigheid van paar- en zomerverblijven). De inventarisaties zijn uitgevoerd door één ecoloog per
inventarisatie. De omstandigheden tijdens de inventarisaties worden weergegeven in tabel 1.
Tabel 1. Omstandigheden tijdens de vleermuisinventarisaties

2

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol.
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Zonsonder-

Datum

Tijdsduur

07-09-2017

20:10 – 22:15 uur

20:14 uur

26-09-2017

19:30 - 21:30 uur

19:29 uur

onbewolkt, zwakke wind

15°C

21-05-2018

21:35 – 23:45 uur

21:39 uur

onbewolkt, zwakke wind

12°C

19-06-2018

03:30 – 05:30 uur

05:18 uur

onbewolkt, zwakke wind

15°C

10-07-2018

21:50 – 24:00 uur

22:07 uur

licht bewolkt, zwakke wind

13°C

gang/opkomst

Weer
bewolkt, zwakke wind, vanaf 22:00
uur lichte motregen

Temperatuur
17°C

Vleermuizen maken gebruik van echolocatie om zich te oriënteren in een gebied en voor het lokaliseren van prooien tijdens de jacht. Deze echolocatie vindt plaats door middel van ultrasone geluiden
die de vleermuis produceert en zijn soortspecifiek (frequentie en ritme). Met behulp van een ultrageluiddetector (batdetector) kunnen deze geluiden voor mensen hoorbaar worden gemaakt. Bij het
onderzoek is gebruikgemaakt van Pettersson D240x ultrasounddetectoren. Met een Edirol R 09-RH
zijn geluidsopnamen gemaakt die later zijn geanalyseerd met behulp van het programma Wavesurfer
1.8.5.
Resultaten
INVENTARISATIE 7 SEPTEMBER 2017
Tijdens het avondbezoek op 7 september werd om 20:45 uur de eerste vleermuis waargenomen. Het
betrof een foeragerende gewone dwergvleermuis die heen en weervloog bij de noordoostgevel van
het noordelijke gebouw. Vanaf 20:54 liet het dier hier ook sociale roepjes horen. Verder werden uitsluitend langsvliegende vleermuizen waargenomen. Het betrof een langsvliegende ruige dwergvleermuis aan de noordoostzijde van het terrein en een langsvliegende laatvlieger en gewone dwergvleermuis aan de zuidwestzijde van het erf. Uitvliegende (en daarmee verblijfplaatsen van) vleermuizen zijn niet waargenomen tijdens het bezoek.
INVENTARISATIE 26 SEPTEMBER 2017
Op de avond van 26 september vloog om 19:20 uur een gewone dwergvleermuis voor de zuidwestgevel van het noordelijke gebouw langs. Het leek erop dat het dier wegvloog aan de westhoek van
het gebouw, maar helemaal zeker is dit niet. Gezien het vroege tijdstip van de waarneming (ten opzichte van zonsondergang) is een verblijfplaats in het gebouw echter zeer waarschijnlijk. Om 19:59
uur vloog een gewone dwergvleermuis tussen de 2 gebouwen door in zuidwestelijke richting. Om
20:00 uur vloog een laatvlieger in zuidoostelijke richting over de zuidzijde van het plangebied. Tussen
20 en 21 uur was sprake van zeer weinig vleermuisactiviteit in het plangebied. Af en toe vloog een
gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis of laatvlieger over het plangebied. Boven de stolpboerderij aan de overzijde van de Heerestraat, buiten het plangebied, foerageerde vanaf 20:01 uur
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wel enige tijd een ruige dwergvleermuis. Na 21 uur foerageerde een gewone dwergvleermuis lange
tijd aan de noordzijde van het plangebied, waarbij ook regelmatig sociale roepjes te horen waren.
INVENTARISATIE 21 MEI 2018
Tijdens het avondbezoek op 21 mei werden tussen 22:12 uur en 22:55 uur twee foeragerende gewone dwergvleermuizen op het terrein waargenomen. Later op de avond, vanaf 23:10 uur, passeerde
een laatvlieger de locatie over de Heereweg en bleef hier circa een half uur foerageren. Waarnemingen die duiden op de aanwezigheid van een vleermuisverblijfplaats in het plangebied zijn niet gedaan.
INVENTARISATIE 19 JUNI 2018
Bij aanvang van het ochtendbezoek op 19 juni zijn 3 foeragerende gewone dwergvleermuizen aanwezig op het erf. Halverwege de ochtendronde passeerde tevens een laatvlieger het erf. Tussen 4:30
uur en 5:00 uur verplaatste het foerageergedrag zich naar de achterzijde van het erf en concentreerde zich aan de achterzijde van het noordelijke gebouw, zie figuur 1. Hierbij zijn aan de gevel aanvliegbewegingen waargenomen en zijn de twee aanwezige gewone dwergvleermuizen vermoedelijk rond
5:00 uur ingevlogen. Daadwerkelijke invliegers zijn niet waargenomen, maar na 5:00 uur zijn geen
waarnemingen meer gedaan van vleermuizen binnen of rond het plangebied.
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Figuur 1. Locatie aanvliegende gewone dwergvleermuizen

INVENTARISATIE 25 JUNI 2018
De eerste vleermuis, een foeragerende gewone dwergvleermuis, is om 23:20 uur (73 minuten na
zonsondergang) waargenomen op het erf en was hier de rest van de inventarisatie hier aanwezig. In
de tussentijd is nog twee maal een passerende laatvlieger waargenomen.
Tijdens het avondbezoek zijn geen waarnemingen gedaan die duiden op de aanwezigheid van vleermuisverblijfplaatsen in het plangebied.
Functie van het plangebied voor vleermuizen
Bij vleermuizen wordt onderscheid gemaakt in de volgende functies: kraamverblijf, zomerverblijf,
paarverblijf, winterverblijf, foerageergebied en vliegroute.
Op basis van de hierboven beschreven inventarisaties kan worden geconcludeerd dat in het noordelijke gebouw met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een zomerverblijfplaats van één of enkele mannetjes van gewone dwergvleermuis aanwezig is. Deze verblijfplaats of verblijfplaatsen fungeert/fungeren daarnaast als paarverblijf, gezien de waarnemingen van baltsende dieren in de paar-
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periode die voor de noordoostgevel heen- en weervlogen. De kans is klein dat de het gebouw tevens
als winterverblijfplaats fungeert, doordat het gebouw niet (meer) worden verwarmd. Hierdoor zijn
naar verwachting niet of nauwelijks vorstvrije ruimtes in het gebouw aanwezig.
Bij de overige bebouwing of bij de bomen in het plangebied zijn waarnemingen gedaan die duiden op
de aanwezigheid van een vleermuisverblijfplaats.
Het plangebied vormt onderdeel van het foerageergebied van lage aantallen van gewone dwergvleermuis. Daarnaast zijn incidenteel foeragerende of passerende exemplaren van ruige dwergvleermuis en laatvlieger waargenomen. De waarnemingen duiden erop dat het plangebied geen belangrijk foerageergebied vormt voor de aangetroffen soorten. Ook zijn geen waarnemingen gedaan
die erop duiden dat het plangebied een onderdeel vormt van een belangrijke vliegroute van vleermuizen.
Conclusie vleermuisonderzoek
In het plangebied zijn een paar-/zomerverblijfplaats van één of enkele mannetjes van gewone dwergvleermuis aangetroffen in het meest noordelijke gebouw.
Als gevolg van de verbouwing van het noordelijke gebouw gaat de betreffende verblijfplaats verloren
en is sprake van een verbodsovertreding ten aanzien van vleermuizen. Daarom dient voor gewone
dwergvleermuis een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd.
Bij uitvoering van het plan gaat geen essentieel foerageergebied voor vleermuizen verloren. In het
plangebied foerageren lage aantallen vleermuizen waarvoor in de directe omgeving in ruime mate
alternatief en hoogwaardig foerageergebied aanwezig is. Bovendien blijft in het plangebied geschikt
foerageergebied voor vleermuizen aanwezig, doordat de randen van het plangebied groen ingericht
worden dan wel blijven. Het plan leidt tot slot niet tot onderbreking van een essentiële vliegroute van
vleermuizen.

5. Conclusies
Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandigheden en de aard van het plan een voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan.
Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat als gevolg van de verbouwing van het
noordelijke gebouw met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een verblijfplaats van een of t
enkele mannetjes van gewone dwergvleermuis verloren gaat. Daarom dient voor gewone dwergvleermuis een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd. Verder komt uit de
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inventarisatie naar voren dat bij uitvoering van het plan moet rekening worden gehouden met het
broedseizoen van vogels. Daarnaast wordt geadviseerd om vestiging van rugstreeppad tijdens de
aanlegfase te voorkomen.
Het plan heeft geen negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten in Natura 2000-gebieden. Voor deze activiteit is daarom geen vergunning op grond
van de Wnb nodig. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal natuurbeleid niet in strijd met
de Provinciale Omgevingsverordening.
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Leeswijzer

Inleiding

Dit document is opgebouwd uit vier hoofdstukken die los van elkaar, maar ook in samenhang met elkaar

Waarom een kennisdocument

te lezen zijn. Het is niet noodzakelijk om dit document van voor tot achter door te lezen. Elk hoofdstuk

De rugstreeppad is een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet

heeft zijn eigen ingang. Afhankelijk van uw primaire vraag kunt u direct door naar één van deze vier

natuurbescherming op basis van het feit dat de soort is opgenomen in bijlage IV van de Habitatrichtlijn

hoofdstukken en zo nodig kunt u teruggrijpen op één van de andere hoofdstukken.

en is benoemd in Bijlage II van de Conventie van Bern. De rugstreeppad staat vermeld op de Rode lijst
Amfibieën uit 2009 met de status ‘gevoelig’.

Hoofdstuk 1: ecologische informatie
Wilt u meer weten over de rugstreeppad zelf dan kunt u inhoudelijke ecologische informatie over de

De Wet natuurbescherming bevat een aantal verboden handelingen die van toepassing zijn op de

rugstreeppad vinden in hoofdstuk 1. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over het type gebied waarin

rugstreeppad, onder andere:

zich rugstreeppadden kunnen bevinden en over waar de rugstreeppad zich voortplant of waar de

1.

rugstreeppad de winter doorbrengt.
Hoofdstuk 2: ecologisch onderzoek
Bent u vooral geïnteresseerd in welke gegevens u moet hebben en welk ecologisch onderzoek u

Het is verboden de rugstreeppad in zijn natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen.

2.

Het is verboden deze dieren opzettelijk te verstoren.

3.

Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te
vernielen.

wanneer moet uitvoeren om soepel de vereisten vanuit de soortbescherming in de natuurwetgeving te
doorlopen, dan start u met hoofdstuk 2. Hier staat bijvoorbeeld beschreven op welke wijzen u de aan- of

In geval van overtreding van deze verboden bestaat er voor het bevoegd gezag een beginselplicht

afwezigheid van rugstreeppadden kunt aantonen en hoe u kunt aantonen dat de functionaliteit van een

tot handhaving. Dat kan leiden tot bestuursrechtelijke maatregelen in de vorm van een last onder

voortplantingsplaats of rustplaats van de rugstreeppad al dan niet behouden blijft.

bestuursdwang, een last onder dwangsom of een BSBm (Bestuurlijke strafbeschikking milieu).
Overtreding van deze verboden is bovendien een economisch delict en kan leiden tot strafrechtelijke

Hoofdstuk 3: maatregelen

vervolging. De wet voorziet in een algemene bevoegdheid voor de bevoegde gezagen (de provincies en

Hoofdstuk 3 geeft voorbeelden van maatregelen ten gunste van de rugstreeppad die u bij uw activiteiten

in sommige gevallen het Ministerie van Economische Zaken) om onder voorwaarden een ontheffing of

kunt nemen. Het nemen van één of meer van deze maatregelen stelt u in staat om negatieve effecten

vrijstelling te verlenen van de verboden (artikel 3.8).

C

van uw activiteiten op de rugstreeppad geheel of zoveel mogelijk te voorkomen. Hiermee kunt u
mogelijk een overtreding voorkomen. In het geval dat een overtreding niet te voorkomen valt, kunnen

Wat staat erin?

dit maatregelen zijn die genomen moeten worden om in aanmerking te komen voor een ontheffing. De

Een kennisdocument geeft voor een soort een overzicht van vaak in aanmerking komende maatregelen

provincie waar u voornemens bent de activiteit te ontplooien, beoordeelt of deze maatregelen afdoende

die genomen kunnen worden als deze beschermde soort aanwezig is in of nabij een gebied waar

zijn.

ruimtelijke activiteiten plaats gaan vinden. Dergelijke maatregelen voorkomen of verminderen negatieve
effecten op de soort als gevolg van die voorgenomen activiteiten. Verder beschrijft een kennisdocument

Hoofdstuk 4: activiteiten, effecten en te nemen maatregelen

de kenmerkende ecologische aspecten en de wijze waarop de aanwezigheid (of de afwezigheid) van de

Hoofdstuk 4 heeft als ingang een aantal veel voorkomende activiteiten met een mogelijk negatief effect

soort kan worden aangetoond.

op de rugstreeppad. Daaraan zijn in de vorm van een matrix een aantal te nemen maatregelen ten gunste
van de rugstreeppad gekoppeld. Niet alle activiteiten zullen effecten hebben op rugstreeppadden. Voor

Dit kennisdocument Rugstreeppad 2017 vervangt de soortenstandaard Rugstreeppad uit 2014 die

de meest voorkomende activiteiten staat hier indicatief aangegeven welke maatregelen ten gunste van

nog door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het Ministerie van

de rugstreeppad in aanmerking kunnen komen om de negatieve effecten te doen verminderen of op te

Economische Zaken was opgesteld. Aanpassing van de soortenstandaard was nodig vanwege de

heffen.

invoering van de nieuwe Wet Natuurbescherming die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Onder
deze nieuwe wet komt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen namelijk

Het juridisch kader voor de bescherming van de rugstreeppad is vastgelegd in artikelen 3.5 tot en met

voor het overgrote deel bij de provincies te liggen. In enkele situaties waarbij nationale belangen in het

3.9 van de Wet natuurbescherming (bijlage 1). Dit kader is door de nationale wetgever uitgewerkt in

geding zijn, blijft het Ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag. Voorbeelden hiervan zijn het

het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. Het kader staat nader beschreven

aanleggen of aanpassen van de hoofdinfrastructuur zoals snelwegen hoofdspoor en waterwegen, maar

in een afzonderlijk document: het Juridisch Kader horende bij de kennisdocumenten. Op provinciaal

ook de hoofd infrastructuur die nodig is om gas en elektriciteit te transporteren.

niveau kunnen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten binnen dit kader beleidskeuzes maken.

2

Deze beleidskeuzes zijn niet beschreven in het Juridisch Kader behorende bij de kennisdocumenten.

In het kader van de decentralisatie van het bevoegd gezag krijgen de provincies meer vrijheid voor de

De provinciale beleidskeuzes vormen samen met het juridisch kader en het kennisdocument het

invulling van hun eigen natuurbeleid waaronder de bescherming van planten- en diersoorten. Door

beoordelingskader voor de provincie bij een ontheffingsaanvraag.

de decentralisatie is er dus geen sprake meer van één landelijk soortenbeleid en stopt RVO.nl met het
beheren van de soortenstandaards. Omdat de soortenstandaards veel nuttige informatie bevatten en een
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belangrijk hulpmiddel zijn bij het bepalen van de effecten van een ingreep op een soort en met welke

Samenhang met andere instrumenten

maatregelen deze effecten kunnen worden verminderd of voorkomen, hebben de provincies gezamenlijk

Het kennisdocument werkt op deze wijze nader uit wat getoond wordt in de maatregelenindicator

besloten de kennis van de soortenstandaards overeind te willen houden. Daartoe heeft BIJ12 opdracht

soorten (http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelen.aspx?subj=soorten).

gekregen van het Interprovinciaal Overleg (IPO) het beheer van de soortenstandaards over te nemen.

Deze indicator is een internetapplicatie die snel een eerste inzicht verstrekt in mogelijke maatregelen.
De maatregelen zijn gebaseerd op de activiteiten zoals deze in de WABO (per 2019 de Omgevingswet) en

In het kader van deze overname is het uiterlijk van de soortenstandaard aangepast naar een BIJ12-

Waterwet worden onderscheiden.

format, de naam soortenstandaard gewijzigd in kennisdocument en zijn beleidskeuzes uit de
documenten verwijderd. Dat laatste was nodig vanwege de decentralisatie van het bevoegd gezag en

Vragen of reageren

de vrijheid die iedere Provincie heeft met de invulling van haar eigen natuurbeleid. Daarmee is het

Bij het ontwikkelen en actueel houden van de kennisdocumenten, gecoördineerd vanuit BIJ12, wordt

voor u liggende document een algemeen kennisdocument geworden waarin beleidsneutrale informatie

gebruik gemaakt van de ecologische en juridische expertise van verschillende deskundigen. Ondanks

staat over de soort. Zowel de provincies als RVO.nl hebben input geleverd bij de omvorming van de

de zorgvuldige wijze waarop de voormalige soortenstandaards en huidige kennisdocumenten zijn

soortenstandaard tot kennisdocument. De opbouw van het kennisdocument is gelijk gebleven aan die

samengesteld, zullen zich in de praktijk toch nieuwe situaties voordoen, zullen andere ervaringen

van de soortenstandaard. Voor juridische aspecten wordt verwezen naar het juridisch kader behorende

worden opgedaan of worden er andere oplossingen aangereikt. Deze informatie en de ervaringen

bij de kennisdocumenten en naar de websites van de diverse provincies alwaar de beleidsregels en

met het gebruik van de kennisdocumenten nemen we graag mee voor een volgende versie van dit

verordeningen zijn te vinden ten aanzien van ontheffingen en vrijstellingen.

kennisdocument. Heeft u verbetersuggesties of aanvullende informatie? Stuur ons een e-mail naar
info@bij12.nl. Heeft u specifieke inhoudelijke vragen met betrekking tot de uitvoering van de wet of

Wat kunnen de twee hoofddoelgroepen ermee?

beoordeling van een aanvraag, dan dient u contact op te nemen met de desbetreffende provincie en in

Initiatiefnemers

enkele situaties met RVO.nl.

Een initiatiefnemer, of diens ecologisch adviseur, kan deze informatie -in combinatie met andere
informatie- gebruiken bij het invulling geven aan onder andere het zorgvuldig handelen, de zorgplicht,
het onderbouwen van maatregelen voor een ontheffingsaanvraag, het voorkomen van een overtreding,
het behoud van de functionaliteit van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen en zo bijdragen aan het
behoud van een goede staat van instandhouding van de betreffende soort. Tevens kan deze informatie
bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in de benodigde onderzoeks- en uitvoeringsinspanning om aan
deze doelen te kunnen voldoen.
In het geval dat er maatregelen worden uitgevoerd waardoor er geen overtreding op treedt, is er
geen ontheffing van het bevoegd gezag noodzakelijk. Het is de keuze en verantwoordelijkheid van
de initiatiefnemer zelf om deze maatregelen te formuleren en uit te voeren ter voorkoming van een
overtreding. Indien er wel een verbodsbepaling wordt overtreden, dient er altijd een ontheffingsaanvraag
te worden ingediend.
Bevoegde gezagen
Het bevoegde gezag dat moet oordelen over ontheffingsverzoeken of afgifte van een verklaring van
geen bedenkingen of betrokken is bij handhaving, kan informatie uit het kennisdocument gebruiken bij
haar beoordeling.
De informatie is generiek van aard en het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager hoe hij deze
informatie gebruikt in een concreet geval. Vaak is immers meer informatie nodig over de betreffende
activiteit en over de aanwezigheid van beschermde soorten in het plangebied (werklocatie), om vast
te kunnen stellen welke maatregelen in een concreet geval nodig zijn. Ook de aard van de activiteit,
de duur van het effect en het schaalniveau waarop de activiteit wordt uitgevoerd, kunnen van invloed
zijn op de omvang van de schadelijke effecten die de activiteit kan hebben op beschermde dieren en
planten en de beoordeling of daarmee verbodsbepalingen van de natuurwetgeving worden overtreden.
Het kennisdocument vormt een hulpmiddel en sluit andere maatregelen en methoden niet uit mits die
door een deskundige op het gebied van de soort worden onderbouwd. Het kennisdocument kan alleen
worden gebruikt in combinatie met het juridisch kader behorende bij de kennisdocumenten en het

4

provinciespecifieke beleid ten aanzien van ontheffingen en vrijstellingen.
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1 De rugstreeppad

1.4 Voortplantingsplaatsen, rustplaatsen en (functionele) leefomgeving
Habitat
De rugstreeppad is vooral een soort van terreinen met een hoge natuurlijke of door mensen ingebrachte
dynamiek. Braakliggende bouwterreinen, groeven en zand- en kleiafgravingen, (rivier)duinen en

1.1 Soortkenmerken

uiterwaarden vormen een ideaal leefgebied voor de rugstreeppad. Vaak is er een goed vergraafbare

De rugstreeppad (figuur 1) is een tot 7 centimeter groot wordende amfibie. De kleurstelling kan zeer

bodem aanwezig en is er bouwmateriaal om onder te schuilen. Maar de rugstreeppad is ook te vinden in

variabel zijn. De rug bestaat hoofdzakelijk uit bruine, grijze, gelige of groene grondkleuren. De naam

meer stabiele gebieden als vennen in heideterreinen en sloten in akker- en graslandgebieden. De habitat

heeft de soort te danken aan de gele lengtestreep over de rug. Deze rugstreep is echter niet altijd

laat zich omschrijven als onbeschaduwde, laagbegroeide terreinen. Door gebrek aan dynamiek in

aanwezig. De iris van de rugstreeppad is groen tot citroengeel, terwijl deze bij de gewone pad koper- tot

natuurgebieden is het voorkomen van de soort in Nederland sterk afhankelijk van menselijke ingrepen.

goudrood kleurig is. Determinatie van rugstreeppadden is het best mogelijk op geluid. De rugstreeppad

De rugstreeppad heeft een voorkeur voor in de nabijheid van losgrondige zanderige bodems gelegen

produceert in de voortplantingstijd een opvallende, harde ratelende roep. Dit geluid is eenvormig. Ei-

snel opwarmende bodemplaatsen en ondiep (tijdelijk) water, die bij voorkeur vegetatieloos en zonder

snoeren en larven zijn lastiger te determineren en men moet waken voor verwarring met de ei-snoeren

concurrentie van andere amfibieën of van waterinsecten zijn. Regenplassen en sporen van zware

en larven van de gewone pad. Omdat de rugstreeppad vaak later in het seizoen zich voortplant, is de

voertuigen waar regenwater in is blijven staan, vormen ideaal voortplantingswater. In brede en grotere

kans op verwisseling echter beperkt.

watergangen komt de rugstreeppad niet voor, met mogelijke uitzondering de ondiepe oeverzones. Ook in
licht brak water kan de soort zich voortplanten. Het foerageergebied bevindt zich tot circa 500 meter in

Figuur 1: Rugstreeppad (bron: Jelger Herder).

de omgeving van de plekken waar ze zich overdag bevinden.
Verblijfplaatsen en functionele leefomgeving
Deze pioniersoort kent drie typen verblijfplaatsen: de wateren waar de eieren worden afgezet, de
plekken waar ze in de actieve periode verblijven en de plekken waar ze overwinteren.
Het eerste type is de voortplantingsplaats in het aquatische habitat. Dit is de locatie waar de eisnoeren van deze soort worden afgezet en waar de larven opgroeien en metamorfoseren. Deze
voortplantingslocaties kenmerken zich over het algemeen als wateren die zich in de pionierfase
bevinden: ondiepe, meestal geheel vegetatieloze, meestal tijdelijke watertjes. Voorbeelden zijn
volgelopen greppels, regenplassen en karren¬sporen (rijsporen in het algemeen). Daarnaast zijn
voortplantings-plaatsen ook te vinden in vennen en ondergelopen graslanden en in duinplassen. In
akker- en graslandgebieden plant de soort zich voort in enkele dagen geleden geschoonde sloten, dus
sloten die door het schonen weer in de pionierfase bevinden.

1.2 Leefwijze
De rugstreeppad is een typische pioniersoort. In Nederland kan de rugstreeppad gedurende een lange

Het tweede en derde type verblijfplaatsen bevinden zich in het terrestrische habitat. Hieronder vallen de

periode eieren afzetten: van half april tot en met september. De meeste kooractiviteit vindt in een korte

zomerverblijfplaatsen en winter¬verblijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen bevinden zich op hoogwatervrije

periode van enkele weken plaats vanaf de tweede helft van april, maar vooral in mei. Vooral op de

terreinen. Als verblijfplaatsen kunnen bestaande ruimtes benut worden, zoals muizenholletjes.

eerste warmere avond(en) in het jaar (ter indicatie: “dat je weer zonder jas naar buiten kan”) vindt veel

Vaak graven rugstreeppadden zichzelf in vergraaf¬bare bodem in of schuilen onder elementen

kooractiviteit plaats, evenals op warme avonden na een bui. Het roepen kan doorgaan tot in augustus.

zoals tegels, pellets en tractor¬banden. In de winter dienen de verblijfplaatsen vorstvrij te zijn. De
overwinteringslocatie dient boven het grondwater gelegen te zijn. Een rugstreeppad heeft meerdere

De rugstreeppad is vooral tijdens de schemering en ’s nachts actief. Overdag verblijven de

zomerverblijfplaatsen die hij in die periode wisselend in gebruik heeft. Ook van jaar tot jaar kunnen de

rugstreeppadden in holtes (muizenholen), onder (schuil)elementen of ingegraven in de bodem. De dieren

verblijfplaatsen binnen het leefgebied wisselen.

wisselen gemakkelijk van verblijfplaats.
De functionele leefomgeving van een voortplantingsplaats en van een rustplaats is de omgeving
Vanaf oktober/november tot en met maart verblijft de rugstreeppad in een winterrust.

van die plaatsen die nodig is om ze als zodanig te laten functioneren. Een voortplantingsplaats
bijvoorbeeld kan alleen dan succesvol functioneren als er voldoende habitat van voldoende kwaliteit

6

1.3 Voedsel

aanwezig is om te kunnen paren, eitjes af te zetten tot en met voor het opgroeien van de jonge

Het voedsel van de rugstreeppad bestaat vooral uit vliegen, andere insecten, mieren, spinnen en andere

larven. Een winterverblijfplaats kan succesvol functioneren als overwinteringsplek als deze niet

ongewervelden. Larven van de rugstreeppad voeden zich hoofdzakelijk met organisch materiaal, algen

bevriest. Tevens is noodzakelijk dat de rugstreeppadden zich kunnen verplaatsen van bijvoorbeeld de

en met delen van hogere planten.

winterverblijfplaatsen naar de voortplantingsplekken en andersom.
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Migratie

Bovenstaande kaart geeft een indicatie van de mogelijke aanwezigheid van rugstreeppadden in

Migratie is de seizoensgebonden beweging heen en terug tussen delen van het leefgebied. De

een bepaald gebied. De verspreiding van de rugstreeppad is nog niet volledig in beeld gebracht. De

rugstreeppad migreert tussen de overwinteringsplekken, de wateren waar voortplanting plaatsvindt en

rugstreeppad is sinds 1950 veertig procent in verspreiding achteruitgegaan. De landelijke trend in

de plekken waar de dag wordt doorgebracht en waar ’s nachts wordt gefoerageerd.

aantallen rugstreeppadden laat een matige afname zien (figuur 3).

Dispersie
Dispersie is de ongerichte verspreiding of uitzwerven van een individu dat op zoek is naar een

Figuur 3: Aantalsontwikkeling van de rugstreeppad (index, 1997 = 100) op basis van NEM transect monitoring (bron:

vestigingsplaats. Vaak betreft het juvenielen of sub-adulten die als ze zelfstandig zijn geworden op zoek

RAVON).

zijn naar een nieuw leefgebied, maar dispersie kan ook optreden bij volwassen dieren. De rugstreep¬pad
is een goede kolonisator en kan snel geschikte locaties bezetten en is daardoor in staat zich snel te
verbreiden. Rugstreeppadden, en dan vooral de juvenielen, kunnen afstanden tot wel circa 5 kilometer
afleggen opzoek naar geschikt leefgebied. Pas gemetamorfoseerde exemplaren kunnen in een etmaal
300 meter af leggen. Dit gebeurt in willekeurige richtingen, niet geleid door vegetatiestructuren.
Hierdoor is de soort “overal” in zijn leefgebied aanwezig, zij het vaak in zeer lage dichtheden. Barrières
bestaan onder andere uit wegen en brede watergangen en beschoeide waterkanten.

1.5 Verspreiding en aantalsontwikkeling
In Nederland komt de rugstreeppad plaatselijk zeer algemeen voor (figuur 2), vooral in natuurlijke
wateren in duinen en aanliggende gronden. Ook in het rivierengebied (uiterwaarden) en in polders in
West-Nederland en in de Noordoostpolder is deze soort lokaal algemeen.
In het noorden, oosten en zuiden van het land is zijn verspreidingspatroon sterk versnipperd en komt
hij voornamelijk nog in heidegebieden op de zandgronden voor en in groeves van Limburg. Ook op alle
Waddeneilanden is de rugstreeppad aanwezig.

1.6 Populaties
Rugstreeppadden leven, zoals de meeste amfibieën, in netwerkpopulaties (figuur 4). Ze kunnen vaak
in lage dichtheden voorkomen. Het voortplantingssucces is dan gering en is een gevolg van het feit dat

Figuur 2: Verspreiding van de rugstreeppad (bron: RAVON).

het gebied op dat moment niet of nauwelijks geschikt is voor de rugstreeppad. Als het gebied opeens
geschikt wordt, bijvoorbeeld door plasvorming, nemen de aantallen snel toe.
Figuur 4: Schematische voorstelling van een netwerkpopulatie van de rugstreeppad (donkergroen). De netwerkpopulatie
bestaat uit meerdere deelpopulaties (blauw) van individuen (lichtgroen). Uitwisseling tussen de verschillende
deelpopulaties dient mogelijk te zijn (pijlen).

8

9

Rugstreeppad | Bufo calamita
Kennisdocument | Versie 1.0 Juli 2017

Dit is een publicatie van BIJ12 I Werkt voor Provincies

De minimale oppervlakte benodigd voor een populatie rugstreeppadden is moeilijk te bepalen. Voor

2 Benodigd ecologisch onderzoek

de rugstreeppad zijn hier geen eenduidige maatstaven voor beschikbaar. In zijn algemeenheid kan men
zeggen dat populaties niet geïsoleerd mogen raken.
Voor instandhouding van een populatie rugstreeppadden moet deze minimaal 100 à 200 adulte

2.1 Inleiding

exemplaren bevatten en in contact staan met andere populaties (metapopulatie). Uitwisseling tussen

Om te weten of er sprake is of kan zijn van een overtreding van één of meer van de verbodsbepalingen

populaties en rekolonisatie is dan ook goed mogelijk, mits er geen barrières zijn.

van de soortbescherming in de natuurwetgeving is het nodig om onderzoek te doen. Hoeveel en welk
onderzoek nodig is, is afhankelijk van de uit te voeren activiteiten en de effecten die gaan optreden
op beschermde natuurwaarden. U kunt hierbij mede gebruik maken van de effectenindicator soorten
waarbij gegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna NDFF worden gebruikt (https://www.
synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten2016.aspx?subj=soorten). Er moet een goede
documentatie zijn van wanneer, hoe en door wie het onderzoek uitgevoerd is, en wat de resultaten ervan
zijn. Deze documentatie is altijd van belang, ongeacht of er uiteindelijk wel of niet een aanvraag voor
een ontheffing of verklaring van geen bedenkingen wordt gedaan.
In paragraaf 2.2 wordt beschreven op welke wijze de aan- of afwezigheid van rugstreeppadden kan
worden bepaald. Ook staat hier op welke wijze bepaald kan worden welke functies het gebied voor de
rugstreeppad vervuld en hoe bepaald kan worden hoe groot de populatie ter plekke is. In paragraaf 2.3
staat beschreven hoe de effecten op de rugstreeppad bepaald kunnen worden.
Het bevoegd gezag beoordeelt bij een ontheffingsaanvraag of door een initiatief de gunstige staat van
instandhouding van de soort in het geding komt en of de meest bevredigende oplossing is gekozen. Zie
ook het juridisch kader dat bij de kennisdocumenten hoort.

2.2 Het aantonen van aanwezigheid of van afwezigheid
Allereerst zal onderzocht moeten worden of in of nabij het gebied waar de activiteiten plaats gaan
vinden rugstreeppadden aanwezig zijn. Als op basis van de best beschikbare verspreidingsgegevens
duidelijk is dat aanwezigheid van een soort niet te verwachten valt of de ingreep is zodanig beperkt
dat er geen overtreding van een verbodsbepaling is te verwachten, kan van nader onderzoek worden
afgezien. Bij twijfel dient een Quick-scan plaats te vinden. Indien hieruit blijkt dat een soort redelijkerwijs
aanwezig kan zijn, is een nader inventarisatieonderzoek nodig. Het inventarisatieonderzoek kan niet
in alle maanden van het jaar even effectief plaatsvinden. Ook moet er rekening gehouden worden met
de doorlooptijd van een aanvraag tot ontheffing en met de tijd die nodig is voor het vooraf uitvoeren
van maatregelen ten gunste van de rugstreeppad. Het onderzoek moet daarom tijdig voor de aanvang
van de activiteiten gestart worden. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een deskundige met
aantoonbare ervaring in het inventariseren van rugstreeppadden.

2.2.1 Het gebruik van bestaande gegevens en uitvoeren Quick-scan (verkennende
inventarisatie)
Er kan gebruik gemaakt worden van al beschikbare verspreidingsgegevens van rugstreeppadden, zoals
beschikbare inventarisaties, gegevens uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en provinciale
verspreidingsatlassen. De bestaande gegevens moeten van voldoende kwaliteit zijn om ze te kunnen
gebruiken om de aanwezigheid of afwezigheid van exemplaren of van voortplantingsplaatsen en
rustplaatsen van de rugstreeppad aan te tonen. Met de beschikbare gegevens moet het ook mogelijk
zijn om een indicatie van de grootte van de aanwezige populatie van de rugstreeppad te krijgen. Met het
raadplegen van alleen de NDFF en waarneming.nl kan geen afwezigheid van de rugstreeppad worden
vastgesteld.

10

11

Rugstreeppad | Bufo calamita
Kennisdocument | Versie 1.0 Juli 2017

Dit is een publicatie van BIJ12 I Werkt voor Provincies

De gegevens moeten het gehele gebied waar de activiteiten plaats gaan vinden, samen met de relevante

het meest gebruikelijk. De meeste kooractiviteiten vinden op “goede” avonden in de tweede helft van

omgeving, dekken. De inventarisaties moeten op een goede manier zijn uitgevoerd in de juiste periode

april en in mei plaats. Er moet op minimaal twee avonden in deze periode geluisterd worden naar

van het jaar. De onderzoeksgegevens moeten representatief zijn voor de periode waarin het initiatief

kooractiviteit. Het luisteren naar kooractiviteiten moet gebeuren bij geschikte weers¬omstandigheden.

wordt uitgevoerd. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de leeftijd van de gegevens en de

Geschikte weersomstandigheden zijn relatief warme, windstille avonden en nachten, vaak na zware

benodigde onderzoeksinspanning. Daar kan het gegeven of een activiteit plaats vindt in een weinig

regenval. Bij voorkeur vinden deze rondes gespreid in deze periode plaats: een keer aan het begin

veranderlijke of een dynamische omgeving een rol in spelen.

en een keer laat in deze periode plaats. Om aanwezigheid uit te sluiten moet in juni-juli nogmaals bij
geschikte omstandigheden geluisterd worden. Indien eenmaal aanwezigheid is aangetoond, hoeven

Een quick-scan (verkennende inventarisatie) kan in beeld brengen of er in of nabij het gebied waar de

geen vervolgrondes plaats te vinden.

activiteiten plaats gaan vinden rugstreeppadden aanwezig of mogelijk aanwezig zijn. Voor een quickscan is het veelal genoeg om gebruik te maken van bestaande gegevens in combinatie met een eerste

Om aanwezigheid van voortplantingsplaatsen aan te tonen, is het van belang tevens in de maanden

veldbezoek waar gelet wordt op potentieel aanwezig habitat voor de rugstreeppad. Er moet onderbouwd

juni en juli de mogelijk geschikte voortplantings¬wateren te onderzoeken op aanwezigheid van ei-

worden:

snoeren of larven van de rugstreeppad. Larven kunnen gevangen worden met een fijnmazig schepnet.

•

dat het plangebied de geschikte combinatie van habitats (zie 1.4) bevat voor de rugstreeppad én

Larven kunnen eventueel met behulp van een loep op naam gebracht worden. In poldersloten kunnen

•

dat de aanwezigheid van rugstreeppad in de afgelopen drie jaar is aangetoond in de directe 		

ei-snoeren en larven lastig te vinden zijn. Juveniele rugstreeppadjes zijn de eerste maand na de

omgeving (binnen circa één kilometer) van het plangebied én

metamorfose overdag actief en kunnen dan gemakkelijk op de oever van het voortplantingswater

dat het plangebied voor de rugstreeppad zonder barrières bereikbaar is vanuit die directe 		

worden waargenomen.

•

omgeving.
Aan de hand van dit vooronderzoek (met een checklijst) kan de potentiële aanwezigheid van de

• Inventarisatie van exemplaren

rugstreeppad en functies van het plangebied worden ingeschat. Met dit vooronderzoek kan de

In de zomer en herfst kan, buiten het voortplantingsseizoen, de aan-wezigheid kwalitatief aangetoond

onderzoeksopzet worden bepaald.

worden via 5 bezoeken op vochtige avonden in potentiële landhabitats. In de zomerperiode kan
op de grond liggend (plaat)materiaal worden omgedraaid of kunnen plaatjes worden uitgelegd en

Als de quick-scan tot uitkomst heeft dat er rugstreeppadden aanwezig zijn of mogelijk aanwezig

gecontroleerd. Dit is arbeidsintensief onderzoek. De onderzoeksduur is afhankelijk van de grootte van

zijn, moet verdiepend onderzoek aangeven waar en voor welke functies (bijvoorbeeld voortplanting,

het te onderzoeken gebied en de geschiktheid van het gebied voor rugstreeppadden. Met deze methode

overwintering) de rugstreeppad het gebied gebruikt. Indien de quick-scan tot uitkomst heeft dat

kan geen goede inschatting worden gegeven van de aantallen rugstreeppadden in het gebied.

afwezigheid van de rugstreeppad niet met voldoende zekerheid kan worden aangetoond, dient nader
onderzoek plaats te vinden.

Het ’s avonds met een zaklamp op zoek gaan naar rugstreeppadden is een methode om de aanwezigheid
van rugstreeppad aan te tonen, maar een arbeidsintensieve methode om aanwezigheid uit te sluiten.

2.2.2 Methodes en perioden van inventarisatie van rugstreeppadden

De soort kan snel over het hoofd gezien worden en het met voldoende zekerheid aantonen van de

Er moet in beeld gebracht worden waar zich de locaties van voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of

afwezigheid van rugstreeppadden is redelijkerwijs niet te doen.

(essentieel) functioneel leefgebied (routes of foerageergebieden) van de rugstreeppad bevinden.
In de winter leven rugstreeppadden verborgen in de grond en ook dan is het met voldoende zekerheid
De benodigde inspanning voor het aantonen van de aan- of afwezigheid van voortplantingsplaatsen,

aantonen van afwezigheid redelijkerwijs niet te doen.

rustplaatsen en exemplaren van de rugstreeppad is sterk afhankelijk van het gebied, de ervaring van de
waarnemer, de gebruikte methodiek en het moment in het jaar dat de inventarisatie gehouden wordt.

Bij de rugstreeppad is de exacte locatie van de terrestrische rustplaatsen, evenals die van de

Het inventariseren van rugstreeppadden kan op verschillende manieren. Bij het inventariseren moet

verblijfplaatsen van de sub-adulte exemplaren, en de exacte bijbehorende functionele leefomgeving

gelet worden op de habitatkenmerken waarvan de rugstreeppad afhankelijk is, om zo de meest kansrijke

redelijkerwijs niet in beeld te brengen. In de praktijk moet er dan ook vanuit gegaan worden dat als

plekken voor aantreffen te bepalen. Afhankelijk van de situatie moet worden bekeken welke methode

de rugstreeppad aangetroffen is, op alle plekken die daarvoor geschikt zijn voortplantingsplaatsen en

het meest effectief is. Aanbevolen wordt gebruik te maken van de aanwezigheidsprotocollen van het

rustplaatsen van de rugstreeppad aanwezig zijn, evenals de essentiële omgeving die nodig is om deze

Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het is echter niet verplicht deze protocollen te gebruiken. Indien u als

plekken als zodanig te laten functioneren (figuur 5)

initiatiefnemer vragen heeft over de juiste onderzoeksmethode dan kunt u hierover contact opnemen
met het bevoegd gezag. De inventarisatievoorschriften zoals die gehanteerd worden bij het Netwerk
Ecologische Monitoring (NEM) zijn niet zonder meer bruikbaar omdat ze voor andere doeleinden zijn
opgesteld.
Het inventariseren van rugstreeppadden kan op verschillende manieren:
• Aantonen van voortplanting
Rugstreeppadden kennen een lange periode waarin voortplanting plaats kan vinden. Voor het

12
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Figuur 5: Functionele leefomgeving (groen) behorende bij de verblijfplaatsen van een rugstreeppad. Hierbinnen bevinden

Er zijn meerdere mogelijkheden om de populatie van de rugstreeppad in beeld te brengen. Per project

zich meerdere zomerverblijfplaatsen (oranje). Ook is er een winter¬verblijfplaats (paars). De voortplantingsplaats

is dit maatwerk, dat door een rugstreeppaddeskundige uitgevoerd moet worden. Het kan nodig zijn om

(blauw) kent zijn eigen functionele leefomgeving (heldergroen).

ook in de directe omgeving van het eigenlijke plangebied het voorkomen van de rugstreeppad in beeld
te brengen. De omvang van die omgeving is per project maatwerk maar zal veelal in de orde van enkele
kilometers tot maximaal circa 5 kilometer liggen (bij inventarisatie van kooractiviteit bestrijk je in de
praktijk al enkele kilometers van de omgeving).
•

De verspreiding, de omvang en kwaliteit van het leefgebied van de rugstreeppad kan in beeld

gebracht worden. Daarbij moet ook het aantal aangetroffen exemplaren meegenomen worden. In de
voortplantingstijd kan een indicatie van de aantallen aanwezige exemplaren worden verkregen aan de
hand van een inschatting van de hoeveelheid exemplaren die aan de kooractiviteit mee doen. Ook de
hoeveelheid aangetroffen plekken met ei-snoeren en larven kan een indicatie geven. Het bepalen van de
grootte van de populatie kan het beste op basis van de oppervlakte aan geschikt leefgebied en de mate
van algemeenheid (in klassen zeldzaam, algemeen, zeer algemeen) van de soort binnen dit beoordeelde
gebied.
Periode van inventariseren

•

In figuur 6 wordt de geschiktheid van perioden voor inventariseren voor de verschillende

verspreiding van en het aantal rugstreeppadden in de diverse leeftijdsklassen (grootteklassen) in het

inventarisatiewijzen aangegeven. Ook buiten deze perioden kan soms worden geïnventariseerd, maar

betreffende gebied in beeld te brengen. De verdeling van de grootteklassen geeft een indicatie hoe het

dan zal meer onderzoeksinspanning verricht moeten worden.

met de populatie gesteld is en of er regelmatig voortplantingssucces aanwezig is.

Figuur 6: Op hoofdlijnen weergegeven de geschiktheid van perioden van inventariseren voor verschillende wijzen van

In grote lijnen kunnen aan de hand van de inventarisatiegegevens drie situaties naar voren komen (figuur

inventariseren.

7):
1.

Bij ingrijpende projecten kan het nodig zijn uitgebreid populatieonderzoek te verrichten door de

er is sprake van een gebied van dusdanige grootte en kwaliteit dat er zich op langere termijn een
duurzaam levensvatbare populatie kan bevinden

2.

er is sprake van een gebied waar zich een levensvatbare populatie bevindt, de duurzaamheid op
langere termijn hiervan is alleen mogelijk als dit gebied in verbinding is met andere gebieden/		
populaties

3.

er is sprake van een gebied waar zich geen duurzame populatie kan bevinden, maar het gebied
maakt wel deel uit van een netwerk aan gebieden, die gezamenlijk wel een op langere termijn 		
duurzame populatie mogelijk maken.

Inzicht in de populatieontwikkeling kan worden verkregen door gebruik te maken van tot 10 à 15 jaar
oude ecologische relevante verspreidingsgegevens uit bijvoorbeeld de NDFF of inventarisatierapporten.

2.2.3 Bepaal de omvang van de populatie
Als een ontheffing of een verklaring van geen bedenkingen nodig is voor het uitvoeren van de
activiteiten, is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de grootte van de populatie van de rugstreeppad
in het gebied. Er moet dan in beeld gebracht worden wat het effect van de activiteiten is op de gunstige
staat van instandhouding van de populatie van de rugstreeppad. Er moet in beeld gebracht worden hoe
groot de populatie van rugstreeppad is, hoe deze zich ontwikkelt en op hoeveel exemplaren van de
rugstreeppad de activiteit effect zal hebben en daarmee welk effect op de populatie optreedt. Het is
aan het bevoegd gezag om te bepalen op welk niveau (lokaal, regionaal, landelijk) de gunstige staat van
instandhouding beoordeeld moet worden.
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Figuur 7: de effecten op de staat van instandhouding van de rugstreeppad in een gebied is mede afhankelijk van de

Met behulp van deze gegevens kan een rugstreeppaddeskundige aangeven in welke mate er door de

ligging van het gebied binnen de populatie van de rugstreeppad. Toelichting in tekst.

activiteiten een achteruitgang in de ecologische functionaliteit, op welk moment en al dan niet tijdelijk,
van de aanwezige voortplantingsplaatsen en/of de rustplaatsen gaat optreden. Het bepalen of de
functionaliteit in het geding komt is per project maatwerk.
Aantasting van de functionaliteit kan aan de orde zijn als het geschikte habitat waar de rugstreeppad
in voorkomt in kwantiteit of kwaliteit voor de rugstreeppad afneemt, waardoor dit niet meer de functie
van voortplantingsplaats of rustplaats kan vervullen. Een rugstreeppad maakt in de loop van het
seizoen gebruik van meerdere plekjes (zomerverblijfplaatsen) waar hij regelmatig naar terugkeert. Het
is belangrijker dat in een gebied voldoende van dit soort schuilplekken aanwezig blijven, dan dat elk
afzonderlijk plekje in stand gehouden moet worden. Hetzelfde geldt voor winterverblijfplaatsen.
Het is ter beoordeling van het bevoegd gezag of er sprake is van aantasting van de functionaliteit van de
voortplantingsplaats of rustplaats.
Er kan sprake zijn van verstoring van een voortplantingsplaats of van een rustplaats als deze plaatsen
fysiek, al dan niet voorlopig, wel in stand blijven, maar de activiteiten wel tot gevolg hebben dat

2.3 Het bepalen van de effecten van de activiteiten

de betreffende functie niet of minder goed vervuld kan worden. Dit kan ondermeer gebeuren door

Het bepalen of de voorgenomen activiteiten tot een overtreding leiden, is per project maatwerk en

aanwezigheid van mensen, gebruik van materieel of wellicht door effecten van geluid of licht. Of er

moet gebeuren door een deskundige die hiermee aantoonbaar ervaring heeft. Om de effecten van

een verstoring optreedt, is afhankelijk van de intensiteit, duur en frequentie van de herhaling van de

de voorgenomen activiteiten te bepalen, is het noodzakelijk om eerst goed te beschrijven wat deze

verstoring.

activiteiten gaan inhouden. Per project en gebied betreft dit maatwerk. Er zal onder meer, bij voorkeur
ook op kaart, in beeld gebracht moeten worden op welke locaties in het gebied de activiteiten plaats

Het verbod op verstoren richt zich op het opzettelijk verstoren. Of er sprake is van opzettelijk verstoren

gaan vinden. Daarnaast zal het nodig zijn om aan te geven wanneer in het jaar, wanneer op de dag en

en/of deze verstoring leidt tot een beschadiging of vernieling van een voortplantingsplaats of rustplaats

gedurende welke periode ze uitgevoerd gaan worden. Ook kan het relevant zijn om in beeld te brengen

is ter beoordeling van het bevoegd gezag. In het juridisch kader behorende bij dit kennisdocument wordt

welke voorbereidende activiteiten plaats gaan vinden, welke machines of welke materialen gebruikt

hier nader op ingegaan.

gaan worden. Ook moet in beeld worden gebracht waar en wanneer bepaalde maatregelen worden
genomen ten gunste van de rugstreeppad.

Van belang is om in het onderzoek navolgbaar te onderbouwen welk effect de activiteiten hebben en of
het om een tijdelijk of permanent effect gaat. Er zijn drie mogelijkheden:

2.3.1 Het bepalen van de beschadiging, vernieling of verstoring van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen

1.

Het onderzoek moet onderbouwd aangeven of de functionaliteit van de voortplantingsplaatsen en

De activiteiten hebben geen effect op de functionaliteit van de voortplantingsplaats en 			
rustplaatsen. Dit betekent dat er geen overtreding aan de orde is.

rustplaatsen tijdens en na uitvoer van de activiteiten gegarandeerd kan worden. Hiervoor moeten de
volgende zaken in beeld worden gebracht:
•

De activiteiten veroorzaken een aantasting van een deel van het leefgebied. Een geringe 			

de locaties van de voortplantingsplaatsen en van de rustplaatsen en de bijbehorende (essentiële)

aantasting van een deel van het leefgebied (figuur 8) kan al een aantasting van de essentiële 		

functionele leefomgeving. Bij de rugstreeppad betreft dit het geschikte habitat in het gebied 		

functionele leefomgeving van de voort¬plantingsplaats en rustplaatsen opleveren. Afhankelijk 		

waarin de rugstreeppad is aangetroffen, waarbij vooral aandacht geschonken moet worden 		

van de plaatselijke situatie kan een afname van het oppervlak van leefgebied met 				

aan plekken met al dan niet permanent water en plekken met pioniervegetaties op zandige 		

bijvoorbeeld 20% in het ene geval wel en in het andere geval niet leiden tot een relevante 		

gronden. Daarnaast zijn de verbindingszones tussen de verschillende onderdelen van het habitat

aantasting van de functionaliteit. Het is van belang om te weten in welke mate de functionaliteit

van belang:

verloren gaat, welk effect dit heeft op de verblijfplaats en of het om een tijdelijk of permanent 		

-

effect gaat.

		
•

2.

op kleine schaal: tussen voortplantingswateren, gebied waar hij zich in de actieve periode
bevindt en overwinteringslocatie
op grotere schaal: dispersie tussen (deel)populaties

welke activiteiten plaats gaan vinden, op welke plekken, op welk moment, de wijze van uitvoering,
en dergelijke

•

waar en wanneer welke maatregelen ten gunste van de rugstreeppad worden genomen, zowel 		
tijdens de bouwfase als de gebruiksfase.
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Figuur 8: Gedeeltelijke aantasting van het leefgebied (rood gearceerd). Afhankelijk van de situatie zal de functionaliteit

alleen als deze activiteiten plaatsvinden in de periode dat er ei-snoeren aanwezig kunnen zijn.

van een voortplantingsplaats en rustplaats aangetast worden door de activiteiten.

3.

De activiteit vernietigt het volledige leefgebied. De functionaliteit van de voortplantingsplaats en
rustplaats wordt daardoor aangetast. In deze situatie is het noodzakelijk om maatregelen te nemen
om de functionaliteit te behouden.

Een hulpmiddel om te bepalen of er door de activiteit een kans is op negatieve effecten is de
effectindicator (zie http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten.
aspx?subj=soorten). De effectindicator geeft niet aan in welke mate er effect optreedt.
Het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen kan op
verschillende manieren mogelijk voorkomen worden. Bijvoorbeeld door het op een andere wijze of plek
uitvoeren van de activiteiten, door het toepassen van zorgplichtmaatregelen of door het nemen van
maatregelen gericht op de rugstreeppad (zie hoofdstuk 3 voor voorbeelden). Ook door het afzien van het
uitvoeren van de activiteiten op de betreffende plek kan dit voorkomen worden.
2.3.2

Het bepalen of er rugstreeppadden opzettelijk worden gedood

Het bepalen of er door activiteiten rugstreeppadden opzettelijk worden gedood, is in alle gevallen
maatwerk waarvoor een rugstreeppaddeskundige moet worden ingeschakeld. Men moet zich altijd aan
de zorgplicht houden, waarmee wordt bedoeld dat doden en verwonden zoveel mogelijk moet worden
voorkomen.
Het doden of verwonden van rugstreeppadden kan aan de orde zijn bij bijvoorbeeld machines
waarmee door het gebied gereden gaat worden. Ook kan dit aan de orde zijn bij activiteiten die in de
winterrustperiode worden uitgevoerd op plekken waar de dieren in winterrust zijn.
Meer indirect kunnen rugstreeppadden worden gedood als lozing van giftige stoffen of olie plaatsvindt.
Het doden of verwonden van rugstreeppadden is mogelijk te voorkomen door het niet uitvoeren
of door het op een andere wijze of plek uitvoeren van de activiteiten, door het toepassen van
zorgplichtmaatregelen en door het nemen van maatregelen gericht op de rugstreeppad (zie hoofdstuk 3
voor voorbeelden).
2.3.3

Het bepalen van of er eitjes van rugstreeppadden beschadigd of vernield worden

Als activiteiten leiden tot beschadiging of vernieling van plekken waar ei-snoeren afgezet zijn, kan

18
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3 Mogelijke maatregelen ten
gunste van de rugstreeppad

periode van de winterrust loopt van half oktober tot en met maart. De genoemde perioden kunnen
eerder of later beginnen of eindigen, afhankelijk van de lokale klimatologische omstandigheden en
afhankelijk van de meteorologische omstandigheden voorafgaand aan of tijdens de werkzaamheden.

Figuur 11: Op hoofdlijnen weergegeven de kwetsbare perioden van de rugstreeppad.

In dit hoofdstuk staat een aantal maatregelen ten gunste van de rugstreeppad genoemd die in
aanmerking kunnen komen als bij de uitvoering van de voorgenomen activiteiten een overtreding
van een verbodsbepaling gaat optreden. Door het nemen van één of meer van die maatregelen is het
mogelijk om negatieve effecten van de activiteiten te verkleinen en mogelijk te voorkomen. Naast
de genoemde maatregelen geldt in alle gevallen dat er ook oplossingen liggen in andere niet nader
omschreven alternatieven voor de uit te voeren activiteiten. Zo kan het beschermen van een oever
wellicht ook op een andere wijze dan met een harde verticale beschoeiing. Ook het niet uitvoeren van
de activiteiten behoort tot de mogelijkheden om negatieve effecten op de rugstreeppad te voorkomen.
Hetzelfde geldt voor het verplaatsen van de activiteiten naar een gebied waar geen effecten op de

Bij activiteiten die effect hebben op het waterhabitat van de rugstreeppad (figuur 12) moeten de

rugstreeppad zullen optreden.

werkzaamheden bij voorkeur plaatsvinden in de periode augustus tot en met maart, dat wil zeggen
buiten de kwetsbare periode van de voortplanting. Bij activiteiten die effect hebben op het landgedeelte

In alle gevallen is maatwerk mogelijk. In samenspraak met een rugstreeppaddeskundige moet worden

van de habitat van de rugstreeppad is een meest gunstige periode niet aan te wijzen, omdat de

bepaald wanneer, welke en hoeveel maatregelen in het specifieke project getroffen moeten worden.

volwassen dieren vrijwel het gehele jaar hier vertoeven.

Mogelijk komen er ook maatregelen in aanmerking die hier niet genoemd worden, maar die door de
rugstreeppaddeskundige wel als effectief worden gezien. Het toepassen van die maatregelen is mogelijk

Kader maatregel:

als een goede onderbouwing wordt gegeven waarom ze in het specifieke geval effectief zijn.

Zorgplicht/zorgvuldig handelen, behoud functionaliteit

De te nemen maatregelen kunnen meer algemeen van aard zijn, ze kunnen gericht zijn op het zorgvuldig
handelen maar het kunnen ook mitigerende of compenserende maatregelen zijn. Het verwachte succes

Figuur 12: Op hoofdlijnen weergegeven de perioden waarin activiteiten al dan niet uitgevoerd kunnen worden.

van de maatregel moet zeker of met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vooraf vaststaan.
Als de staat van instandhouding in het geding komt door de activiteiten, kan voor een maatregel worden
gekozen die gericht is op het handhaven van een gunstige staat van instandhouding en die al aanwezig is
én functioneert voordat de activiteiten met het negatieve effect plaats gaan vinden.
De beschreven maatregelen bieden een houvast en vormen een hulpmiddel bij het samenstellen van
maatregelen om de effecten op de rugstreeppad te verminderen dan wel te voorkomen.
Als monitoring aan de orde is moet het uitgevoerde onderzoek (inventarisatie, effectbepaling) als
nulmeting bruikbaar zijn. Dit vraagt extra aandacht bij het beschrijven van de gehanteerde methodiek
in de bij de ontheffingsaanvraag te overleggen rapportage omdat het onderzoek later herhaald moet
kunnen worden, mogelijk ook door partijen die niet bij dit eerste onderzoek betrokken zijn geweest.

3.1 Werken buiten kwetsbare perioden
maatregel
Het uitvoeren van de activiteiten buiten de kwetsbare perioden van de rugstreeppad.
uitleg
Een deskundige op het gebied van rugstreeppadden kan aangeven of de activiteiten plaats kunnen
vinden.
De kwetsbare perioden van de rugstreeppad zijn de voortplantingsperiode en de winterrustperiode

20

(figuur 11). De kwetsbare periode van de voortplanting loopt van april tot en met juli. De kwetsbare
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3.2 Faseren activiteiten in ruimte en tijd
maatregel

Figuur 13: Na de ingreep (rood gearceerd) hebben alle exemplaren die zich ter plekke van de ingreep bevonden, een plek

Door de activiteiten gefaseerd in de ruimte en tijd uit te voeren, kan er voor worden gezorgd dat er

gevonden in het vooraf verbeterde leefgebied (groen gearceerd)..

voor de rugstreeppad op elk moment voldoende geschikt habitat aanwezig is waar voortplanting en
overwintering plaats kan vinden.
uitleg
Het in de tijd en de ruimte gefaseerd uitvoeren van de activiteiten is van groot belang. Vanuit de delen
die gehandhaafd blijven, heeft de populatie de mogelijkheid te herstellen na een tijdelijke achteruitgang
veroorzaakt door de activiteiten. Het veroorzaken van een tijdelijke achteruitgang van de populatie is
juridisch gezien zonder ontheffing niet toegestaan.
Per project is maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld door:
•

binnen een watergang van minder dan 4 meter breed de activiteiten aan de ene kant van de 		
watergang wel en aan de andere kant minstens één jaar later uit te voeren

•

binnen een watergang van meer dan 4 meter breed de activiteiten alleen in het middendeel van de
watergang uit te voeren en daarbij de beide oeverkanten te ontzien door minimaal 1 meter uit de
beide oevers te blijven

•

binnen de watergang de activiteiten over een lengte van 200 meter uit te voeren en minstens één
jaar later over de volgende 200 meter

•

bij hoge slootdichtheden eerst de ene sloot en later de volgende sloot onderhanden te nemen

•

binnen het gebied de plekken waar volgens het onderzoek veel rugstreeppadden voorkomen te

Het voortplantingshabitat kan verbeterd worden door bijvoorbeeld:

ontzien.

•

plekken te creëren die optimaal kunnen dienen als voortplantingsplaats. Dat kan bijvoorbeeld door
het realiseren van paddenpoelen (figuur 15)

Aanbevolen wordt de fasering in ruimte en tijd vast te leggen in een werkplan. Bij projecten met

•

een groot ruimtebeslag gebeurt dit bij voorkeur voor een gehele polder of watersysteem waarin de
activiteiten plaatsvinden. Bij het opstellen van het werkplan moet rekening gehouden worden met de

een poel buiten de periode dat er voortplanting plaatsvindt droog te laten vallen zodat vissen 		
verdwijnen

•

zandige plekken te creeëren

plekken waar de (kern)populaties van de rugstreeppad aanwezig zijn in het gebied. Bij een activiteit
met een klein ruimtebeslag ligt fasering in de ruimte en tijd minder voor de hand tenzij er cumulatie van

Kader maatregel:

effecten optreedt. Een deskundige op het gebied van de rugstreeppad moet het werkplan opstellen.

Behoud functionaliteit voortplantingsplaatsen, waarborgen staat van instandhouding

Kader maatregel:

3.4 Realiseren van nieuw leefgebied

Waarborgen staat van instandhouding

maatregel
Er wordt nieuw leefgebied gerealiseerd van vergelijkbare oppervlakte en van een voor de rugstreeppad

3.3 Verbeteren habitat in bestaand leefgebied

vergelijkbare of betere kwaliteit als hetgeen verloren gaat door de activiteiten.

maatregel
Het verbeteren van de kwaliteit van bestaand leefgebied als voortplantingshabitat en/of

uitleg

overwinteringshabitat voor rugstreeppadden. Van belang is dit tijdig en buiten de invloedsfeer van de

Een rugstreeppaddeskundige moet aangeven hoe het nieuwe leefgebied ingericht gaat worden.

activiteiten te realiseren.

Monitoring van het effect van de te nemen maatregelen kan door het bevoegde gezag worden
voorgeschreven om een goed beeld van het effect op de populatie te kunnen krijgen en de gunstige staat

uitleg

van instandhouding te kunnen toetsen.

Door het beheer of de inrichting van bestaand habitat, aangrenzend aan maar buiten de invloedsfeer
van de ingreep, aan te passen, kan de habitatkwaliteit voor rugstreeppadden verbeterd worden van
marginaal naar optimaal habitat. Als de habitatkwaliteit wordt verbeterd, biedt het gebied plaats
aan meer rugstreeppadden (figuur 13) en kunnen deze gebieden meer voortplantingsplaatsen en
overwinteringsplekken per oppervlakte herbergen. Uit het uitgevoerde onderzoek moet gebleken zijn
dat het resterende gebied geen hoge dichtheid heeft vanwege een minder optimale habitatkwaliteit.
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Figuur 14: Na de ingreep (rood gearceerd) hebben alle exemplaren die zich ter plekke van de ingreep bevonden, een plek

Figuur 16: Poel aangelegd op aangrenzend perceel. De poel heeft een betonnen vloer, met daarover zand. Deze is

gevonden in nieuw gerealiseerd habitat (groen gearceerd).

eenvoudig periodiek te schonen, waarmee de poel duurzaam te gebruiken is voor de rugstreeppad. Let ook op de ondiepe
oeverzone (bron: Gerard Smit).

Er kan nieuw leefgebied voor rugstreeppadden worden gerealiseerd (figuur 14) dat gelijkwaardig
in geschiktheid is als het leefgebied dat wordt verwijderd. Nieuw leefgebied moet bij voorkeur
aangrenzend aan leefgebied van bestaande populaties worden gerealiseerd. Nieuw voortplantingswater
kan worden gerealiseerd door het maken van nieuw, voor voortplanting geschikt water voor een
vergelijkbaar aantal rugstreep¬padden. (figuur 15). Een ondiepe betonnen bak met water kan al
voldoende zijn (figuur 16). Het nieuwe leefgebied moet ook nieuw landhabitat bevatten. Nieuw gebied
en nieuwe wateren kunnen dan zeer snel, soms al na enkele dagen of weken, worden geaccepteerd.

3.5 Ontoegankelijk maken van het werkgebied

Braakliggende terreinen bieden veel kansen voor een groot voortplantingssucces en voor geschikt

maatregel

landhabitat.

Het gebied waar de activiteiten plaats gaan vinden, wordt ontoegankelijk gemaakt voor
rugstreeppadden.

Figuur 15: Geïsoleerd aangelegde betonnen poel. Hier kan de voort¬planting plaatsvinden, terwijl elders op het terrein

uitleg

de werkzaamheden plaatsvinden (bron: Gerard Smit).

Als de activiteiten niet uitgesteld kunnen worden tot buiten de voortplantingsperiode of
overwinteringsperiode, moet voorafgaand aan de activiteiten het projectgebied ontoegankelijk
gemaakt worden voor rugstreeppadden. Er kan worden voorkomen dat rugstreeppadden de werklocatie
gaan bevolken door het gebied waar de werkzaamheden plaats gaan vinden uit te rasteren. Dit kan
bijvoorbeeld door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek van 50 centimeter hoog
en minimaal 10 centimeter ingegraven in de grond. De voorzieningen die getroffen zijn om het gebied
ontoegankelijk te maken, moeten zodanig geplaatst en beheerd worden dat ze hun functie ten allen
tijden kunnen vervullen. Controleer dit regelmatig op kieren en op overhangende vegetatie. Let vooral
ook op adquate voorzieningen bij toegangswegen voor bouwverkeer.

Het is van belang dat het nieuwe leefgebied voldoende omvang en kwaliteit heeft om de populatie
in stand te houden. Afhankelijk van de situatie zal bekeken moeten worden of er een vergelijkbare of

Als rugstreeppadden aanwezig zijn, moeten ze weggevangen worden en vervolgens direct verplaatst

grotere lengte of oppervlakte aan leefgebied gerealiseerd moet worden of dat er met minder volstaan

worden naar geschikt gebied in de directe omgeving maar buiten de invloedsfeer van de activiteiten (zie

kan worden. De nieuw aan te leggen gebieden moeten bij voorkeur passend zijn bij de structuur en

3.6).

kenmerken van het omliggende landschap. Het bevoegd gezag kan aanvullende eisen stellen aan
het duurzaam bestendigen van beheer en onderhoud van het nieuwe leefgebied. Monitoring van de

Het ontoegankelijk maken van een plangebied en het vervolgens vangen en verplaatsen van volwassen

effectiviteit van de genomen maatregelen kan aan de orde zijn.

exemplaren van rugstreeppadden naar nieuw aangelegd gebied, is een arbeidsintensieve maatregel.
Het aanleggen van een alternatief voortplantingswater in de directe omgeving van het plangebied, maar

Kader maatregel:

24

Waarborgen staat van instandhouding

buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden, is mogelijk een effectievere maatregel.
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Kader maatregel:

3.7 Aanpassen werkapparatuur of werkwijze

Zorgplicht/zorgvuldig handelen

maatregel
Er wordt bij de uitvoering van de activiteiten apparatuur gebruikt waarmee de hoeveelheid slachtoffers

3.6 Wegvangen en verplaatsen exemplaren of ei-snoeren van rugstreeppadden

onder rugstreeppadden zo beperkt mogelijk zal zijn. De werkwijze wordt zodanig aangepast dat de

maatregel

hoeveelheid slachtoffers onder rugstreeppadden zo beperkt mogelijk zal zijn.

De aanwezige rugstreeppadden en/of ei-snoeren van rugstreeppadden in het gebied worden
weggevangen/geraapt en verplaatst naar geschikt habitat buiten de invloedsfeer van de activiteiten.

uitleg
De apparatuur welke gebruikt wordt bij de activiteiten moet zodanig gekozen zijn dat de hoeveelheid

uitleg

slachtoffers zo beperkt mogelijk zal zijn. Aangegeven moet worden dat in de specifieke situatie de

Het doden van rugstreeppadden kan worden voorkomen door de rugstreeppadden weg te vangen en te

gekozen methode de beste is voor de rugstreeppad.

verplaatsen naar geschikt habitat buiten de invloedsfeer van de activiteiten. Het is van belang dit zonder
langdurige tussentijdse opslag te doen.

Bij activiteiten, zoals bijvoorbeeld het (achterstallig) baggeren of schonen van watergangen, kunnen er
afhankelijk van het type werkapparatuur meer of minder slachtoffers onder rugstreeppadden vallen.

Het wegvangen en verplaatsen van exemplaren, ei-snoeren of larven moet gebeuren onder begeleiding

Deze slachtoffers vallen doordat de rugstreeppadden met het te verwijderen materiaal mee afgevoerd

van een deskundige op het gebied van rugstreeppadden. Het wegvangen van exemplaren kan door het

worden. Er zijn verschillende werkwijzen ten aanzien van het schonen: open of gesloten bak, vanuit een

achtereenvolgens nemen van de volgende maatregelen:

boot of vanaf de kant, et cetera. De in te zetten apparatuur is afhankelijk van de dikte van de baggerlaag

•

Eerst de werklocatie waar de werkzaamheden plaats gaan vinden uitrasteren (zie 3.5).

of de dichtheid aan vegetatie in de watergang. Welke apparatuur wordt ingezet is ook afhankelijk van

•

Vervolgens moeten de rugstreeppadden gevangen worden door aan de binnenzijde emmers in te

de bodemstructuur en het watertype en van de bereikbaarheid van de watergang over land of water. Dit

graven om de dieren te vangen. De emmers moeten dagelijks geleegd worden. De beste periode

maakt dat per gebied en per project maatwerk noodzakelijk is. Bij de keuze van het in te zetten materieel

hiervoor is van maart tot en met mei, maar altijd voordat de afzet van de eitjes plaatsvindt.

moet er op gelet worden dat rugstreeppadden tijdig kunnen vluchten naar de delen van de watergang

De gevangen exemplaren moeten zo snel mogelijk verplaatst worden naar (nieuw gemaakt) 		

die niet behandeld worden, of als dat niet mogelijk is, dat de dieren alsnog kunnen ontsnappen of

geschikt habitat aangrenzend aan het oorspronkelijke habitat, maar buiten de invloedsfeer van de

opgepakt worden uit het afgevoerde materiaal.

•

werkzaamheden.
•

Monitoring van de effectiviteit van de genomen maatregelen kan aan de orde zijn.

Het schonen van een watergang met een maaikorf met open spijlen is niet altijd even effectief. Het

•

Vanwege inperken risico op overbrengen van amfibieziektes, waaronder chytridiomycose en 		

maaisel hoopt zich op en de open bak gaat daardoor als een gesloten bak fungeren waardoor met het

ranavirus, moeten schepnetten, opvangemmers en laarzen voor- en achteraf ontsmet worden (zie

materiaal ook de rugstreeppadden worden verwijderd.

inventarisatie protocol op website van RAVON: www.ravon.nl).
Ongeacht de apparatuur waarmee gewerkt gaat worden, heeft het altijd de voorkeur om de activiteiten
Het aanleggen van nieuw leefgebied of het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande leefgebied

buiten de kwetsbare periode en gefaseerd in de tijd en ruimte uit te voeren. Ook het vooraf voorkomen

heeft de voorkeur boven het actief verplaatsen van rugstreeppadden. Vooral de volwassen

dat er voortplanting plaats gaat vinden heeft de voorkeur. Dit kan bijvoorbeeld door het voorkomen dat

rugstreeppadden hebben een sterke drang om terug te keren naar het oorspronkelijke gebied, waardoor

er plekken ontstaan waar water kan stagneren.

verplaatsen minder effectief is.
Kader maatregel:
Als de activiteiten niet uitgesteld kunnen worden tot buiten de voortplantingsperiode moet er gezocht

Zorgplicht/zorgvuldig handelen, waarborgen staat van instandhouding, behoud functionaliteit

worden naar ei-snoeren en larven van de rugstreeppad. Bij het aantreffen hiervan moeten deze
verplaatst worden naar water waar de verdere opgroei wel gegarandeerd kan worden. Dit water moet bij

3.8 Inschakelen rugstreeppaddeskundige

voorkeur liggen in de directe omgeving van het oorspronklijke gebied, maar buiten de invloedsfeer van

maatregel

de activiteiten.

De activiteiten worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van amfibieën in
het algemeen en rugstreeppadden in het bijzonder.

Ei-snoeren en larven kunnen geraapt worden en vervolgens direct verplaatst worden naar geschikt
waterhabitat in de directe omgeving van het oorspronkelijke water, maar buiten de invloedsfeer van

uitleg

de werkzaamheden. Dit is voor het behouden van de populatie naar verwachting effectiever dan het

Het bevoegd gezag verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten

wegvangen en verplaatsen van exemplaren. Het voorkomen dat er plekken met stagnerend water gaan

aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis

ontstaan, heeft de voorkeur boven het rapen en verplaatsen van ei-snoeren of larven.

heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De ervaring en kennis moet te zijn opgedaan doordat
de deskundige:

Kader maatregel:

•

Zorgplicht/zorgvuldig handelen, waarborgen staat van instandhouding

26

op HBO-, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt 			
(Nederlandse) ecologie; en/of

•

op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt natuurwetgeving,
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soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van die soorten; en/of

4 Activiteiten: effecten en
te nemen maatregelen

•

als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is
aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of

•

zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten 		
bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties (zoals bijvoorbeeld 		
Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, 				
Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, 		

In dit hoofdstuk staat van een aantal veelvoorkomende activiteiten een indicatie van mogelijke

Sovon, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer 		

negatieve effecten op de rugstreeppad. Ook staat hierbij welke activiteiten welke maatregel of

Natuur en Landelijk gebied) en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de 			

maatregelen veelal in aanmerking komen. Dit gebeurt op hoofdlijnen. Elk project en gebied is uniek:

soortenmonitoring en/of -bescherming.

maatwerk kan en is noodzakelijk.

Kader maatregel:

4.1 Effecten van verschillende typen activiteiten

Zorgplicht/zorgvuldig handelen

Verschillende typen activiteiten zullen andere effecten tot gevolg hebben. Belangrijk is het schaalniveau
waarop de activiteiten zich afspelen en op welke wijze de rugstreeppad negatief beïnvloed wordt. Voor

3.9 Opstellen ecologisch werkprotocol

de rugstreeppad kan dan in grote lijnen de volgende driedeling worden gemaakt:

maatregel

•

Een rugstreeppaddeskundige stelt een ecologisch werkprotocol op. Dit ecologische werkprotocol moet

activiteiten die zich over een grote oppervlakte afspelen: een groot deel van of een gehele polder
of watersysteem

op de locatie aanwezig zijn en de inhoud moet bij de betrokken werknemers bekend zijn. De activiteiten

•

activiteiten die zich afspelen op het niveau van één of slechts enkele watergangen

moeten aantoonbaar volgens dit protocol worden uitgevoerd.

•

activiteiten die zich op slechts een beperkt deel van een watergang plaatsvinden.

uitleg

Activiteiten die over een grote oppervlakte of lengte aan watergangen plaatsvinden, hebben meestal

In een ecologisch werkprotocol staat omschreven welke maatregelen getroffen worden om effecten op

effect op een zeer groot aantal voortplantingsplaatsen en winterverblijfplaatsen. Vaak zal er niet de

beschermde soorten te voorkomen. Ook staat erin hoe te handelen als deze effecten toch optreden. Er

mogelijkheid zijn om voor elke verblijfplaats een alternatief te bieden, waardoor de functionaliteit

staat onder andere in vermeld:

niet behouden zal blijven. Door deze activiteiten moet rekening gehouden worden met sterfte van een

•

in welke periode gewerkt moet worden

groot aantal rugstreeppadden als er geen voorzorgsmaatregelen worden getroffen. De effecten kunnen

•

welke activiteiten op welke locatie(s) en op welk moment plaatsvinden

verminderd worden door de activiteiten gefaseerd in ruimte en tijd uit te voeren.

•

welke maatregelen worden genomen en wat daarmee wordt gerealiseerd voor de rugstreeppad

•

wanneer begeleiding door een rugstreeppaddeskundige noodzakelijk is

Activiteiten die plaatsvinden op een beperktere ruimtelijke lengte of oppervlakte, in de orde van

•

wie die rugstreeppaddeskundige is en wat de deskundige exact gaat doen.

grootte van één watergang of een perceel, kunnen ook op een groot aantal voortplantingsplaatsen of
winterverblijfplaatsen effect hebben. Vaak zal er niet de mogelijkheid zijn om voor elke verblijfplaats

Kader maatregel:

een alternatief te bieden, waardoor de functionaliteit niet behouden zal blijven. De effecten op de staat

Zorgplicht/zorgvuldig handelen

van instandhouding van de populatie zijn vaak niet groot. Hier kunnen effecten verminderd worden door
de activiteiten gefaseerd in ruimte en tijd uit te voeren.
Werkzaamheden die slechts een ruimtebeslag hebben van enkele meters zullen in het algemeen weinig
voortplantingsplaatsen of winterverblijfplaatsen aantasten of vernietigen. Vaak zullen de getroffen
exemplaren op een gemakkelijke manier een andere plek in hetzelfde gebied kunnen vinden. De
effecten op de populatie zijn veelal marginaal. Er zijn uitzonderingen. Een lozingspunt kan uiteindelijk
effect hebben op een groot gebied en op een groot aantal exemplaren. Activiteiten die zich op een kleine
plek afspelen, kunnen dus ook grote effecten hebben op de rugstreeppad.
Onbekend is of trillingen veroorzaakt door bijvoorbeeld heiwerkzaamheden, machines of motoren van
boten, effecten op de rugstreeppad opleveren. Hetzelfde geldt voor effecten van lichtbronnen. Hier zijn
in dit kennisdocument dan ook geen maatregelen voor beschreven. Bij activiteiten waarbij dit speelt,
moet een rugstreeppaddeskundige onderbouwen of er wel of geen effecten optreden.
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4.2 In aanmerking komende maatregelen bij verschillende typen activiteiten

Figuur 17: Indicatie van welke type maatregelen in aanmerking komen bij een aantal veel voorkomende activiteiten,

Afhankelijk van het type activiteit en de grootte van het gebied waar de activiteit plaatsvindt, is het

afhankelijk van de grootte van het gebied waar de activiteit wordt uitgevoerd en de impact van de maatregel; xx = vrijwel

toepassen van één of meer van de maatregelen die genoemd zijn in hoofdstuk 3 effectief. In de tabel

altijd van toepassing, x = vaak van toepassing, o = vrijwel nooit van toepassing

van figuur 17 staat indicatief aangegeven bij een groot aantal veel voorkomende activiteiten welke
maatregelen vrijwel altijd, welke vaak en welke meestal niet van toepassing zijn om negatieve effecten
te vermijden of zoveel mogelijk te verminderen. Elk gebied en alle activiteiten zijn uniek. De maatregelen
die genomen worden, betreffen dan ook altijd maatwerkmaatregelen. Afwijken van de genoemde
maatregelen kan dan ook. Een onderbouwing waarom gekozen wordt voor (andere) maatregelen is
noodzakelijk. Deze onderbouwing moet door een rugstreeppaddeskundige worden aangeleverd.
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3

Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, kan, na overleg met provinciale
staten van de provincies, worden bepaald dat provinciale staten regels als bedoeld in dat lid 		
vaststellen of vrijstelling van die regels kunnen verlenen, of dat gedeputeerde staten met de 		
verlening van ontheffing van die regels of met de uitvoering van die regels zijn belast.

Hoofdstuk 3. Soorten
§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn
Artikel 3.5
1 Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de
Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 		
natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.

Artikel 3.8
1 Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in de
artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij aangewezen soorten,
dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van dieren van daarbij
aangewezen soorten.

2

Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

2

3

Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of
te rapen.

Provinciale staten kunnen bij verordening vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden,
bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, ten aanzien van dieren of planten van daarbij 		
aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of eieren van
dieren van daarbij aangewezen soorten.

4

Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te
beschadigen of te vernielen.

3

5

Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of
bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Onze Minister kan ontheffing of vrijstelling verlenen van een of meer van de verboden, bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, of van regels gesteld krachtens artikel 3.7, ten aanzien van dieren of planten van
daarbij aangewezen soorten, dan wel ten aanzien van de voortplantingsplaatsen, rustplaatsen of
eieren van dieren van daarbij aangewezen soorten.

4

Bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, kan worden bepaald dat
gedeputeerde staten ontheffing kunnen verlenen, of dat provinciale staten bij verordening vrijstelling
kunnen verlenen, van bij de maatregel aangewezen regels.

5

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de 		
volgende voorwaarden:

Artikel 3.6
1 Het is verboden dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage I
of II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, onder zich te hebben voor verkoop,
te vervoeren voor verkoop, te verhandelen, te ruilen of te koop of te ruil aan te bieden.
2

Het is verboden, anders dan voor verkoop, dieren of planten als bedoeld in het eerste lid onder zich
te hebben of te vervoeren.

3

De verboden, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing ingeval de in dat lid
bedoelde dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.

Artikel 3.7
1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over het aan de natuur
onttrekken en de exploitatie van daarbij aangewezen dieren of planten van soorten, genoemd in
bijlage V bij de Habitatrichtlijn of bijlage III bij het Verdrag van Bern, indien dat nodig is voor het
behoud of het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van die soorten.
2

De regels, bedoeld in het eerste lid, kunnen:

		

a. in elk geval betrekking hebben op:

			

1°.

het beperken of verbieden van de toegang tot bepaalde terreinen;

			 2°.
				

het in een bepaald gebied beperken of verbieden van de onttrekking aan de natuur of
exploitatie van dieren of planten;

			

de wijze van onttrekking van dieren of planten aan de natuur;

3°.

			 4°. het beperken van het aantal dieren of planten dat ten hoogste aan de natuur mag
				 worden onttrokken;
			 5°.
				

het kopen, het verkopen, het te koop aanbieden, het onder zich hebben en het vervoeren
voor verkoop van dieren of planten;

			

6°.

het in gevangenschap fokken van dieren, of

			

7°.

de kunstmatige vermeerdering van plantensoorten, of
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b. in elk geval behelzen een verbod om:

			

1°. zonder vergunning dieren of planten aan de natuur te onttrekken, of

			

2°. in een bepaalde periode dieren of planten aan de natuur te onttrekken.

		

a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

		

b. zij is nodig:

			 1°.
				

in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de
instandhouding van de natuurlijke habitats;

			 2°.
				

ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen,
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;

			 3°.
				
				

in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende
redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 		
economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten;

			 4°. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de
				
daartoe benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten,
				 of
			 5°.
				
				
				
				
				

om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve
wijze en binnen bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling 		
vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de aangewezen soort te vangen of onder
zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of vrijstelling 		
vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder
zich te hebben;

		
c. er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort in hun
			 natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 		
			voortbestaan.
6

De verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6 zijn niet van toepassing op handelingen ten aanzien
waarvan bij of krachtens enige wettelijke bepaling een besluit is vereist, indien bij of krachtens die
wet is bepaald dat het desbetreffende besluit de handelingen uitsluitend toelaat indien is voldaan
aan de voorwaarden, bedoeld in het vijfde lid.

7

De verboden, bedoeld in de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, zijn niet van toepassing op:

		
a. handelingen ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel als
			 bedoeld in artikel 2.2, en
		
b. handelingen die zijn beschreven in en worden verricht overeenkomstig een beheerplan als
			 bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, een plan of een programma als bedoeld in artikel 2.3, vijfde
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lid, of een programma als bedoeld in artikel 1.13, eerste, zevende of achtste lid, indien:

			 1°.
				
				

ten aanzien van het beheerplan, het plan of het programma, althans het onderdeel dat
betrekking heeft op de desbetreffende handelingen, is voldaan aan het in het vijfde lid
bepaalde ten aanzien van ontheffingen en vrijstellingen, en

			 2°.
				
				
				
				
				

het bestuursorgaan dat het beheerplan, het plan of het programma heeft vastgesteld
tevens bevoegd is voor de verlening van een ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling
als bedoeld in het eerste, onderscheidenlijk tweede lid voor dergelijke handelingen, of,
als dat niet het geval is, het beheerplan, het plan of het programma is vastgesteld in
overeenstemming met het bestuursorgaan dat bevoegd is voor de verlening van de
ontheffing, onderscheidenlijk vrijstelling.

Artikel 3.9
1 Indien het vangen of doden van dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 		
Habitatrichtlijn, of bijlage II bij het Verdrag van Bern, en het aan de natuur onttrekken van dieren
van soorten, genoemd in bijlage V, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, of bijlage III bij het Verdrag
van Bern, bij of krachtens deze wet is toegestaan, is het verboden deze dieren te vangen of te doden
door gebruikmaking van niet-selectieve middelen die de plaatselijke verdwijning of ernstige 		
verstoring van de rust van de populaties van deze soorten tot gevolg kunnen hebben, waartoe in elk
geval behoren:
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a. de middelen, genoemd in bijlage VI, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, en

		

b. de vervoermiddelen, genoemd in bijlage VI, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn.

2

Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen en provinciale staten kunnen bij verordening
vrijstelling verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid. Artikel 3.8, vijfde lid, is van 		
overeenkomstige toepassing.

3

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen middelen worden aangewezen die in elk geval worden
gerekend tot de niet-selectieve middelen, bedoeld in het eerste lid, aanhef.
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Notitie stikstofberekening
projectnummer: 022.31.50.01.0000
Van:

BügelHajema Adviseurs

Onderwerp:

Berekening stikstofdepositie Heereweg 198 te Schoorl

Datum:

07-04-2020

INLEIDING
In het kader van het bestemmingsplan ‘Heereweg 198 te Schoorl’ is de depositie van stikstof ten gevolge van de verbouwing van de bestaande bebouwing en het gebruik van de woningen en appartementen aan de Heereweg in de gemeente Bergen berekend.
In het bestemmingsplan is de verbouwing van een tweetal woningen en de realisatie van een viertal
appartementen voorzien. De appartementen worden gerealiseerd in bestaande bebouwing. De depositie van stikstof in Natura 2000-gebieden ten gevolge van de emissie van NOx en NH3 van deze
ontwikkeling, alsmede van het verkeer van en naar de locatie is berekend met het programmapakket
AERIUS (7 april 2020). Deze notitie vormt een toelichting op de berekening.
INVOERGEGEVENS AERIUS
In AERIUS zijn standaard emissie-kengetallen opgenomen op basis waarvan de emissies van NOx en
NH3 worden bepaald. Naast de bronnen van de gebouwen en mobiele werktuigen dienen ook de
verkeersbewegingen op en van en naar het terrein in de berekeningen meegenomen te worden. Conform de “Instructie gegevensinvoer voor AERIUS Calculator” dient de verkeersgeneratie beschouwd te
worden totdat het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval wanneer
het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet
meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. De berekening
heeft dienovereenkomstig plaatsgevonden.
Door de opdrachtgever is aangegeven dat de woningen gasloos worden uitgevoerd. Dit betekent dat
er geen rekening behoeft te worden gehouden met een emissie van NOx ten behoeve van de verwarming. Tevens is er momenteel in het projectgebied bestaande bebouwing aanwezig. Deze bebouwing wordt in het kader van deze AERIUS berekening ten behoeve van intern salderen gebruikt.
Ten behoeve van de (ver) bouwwerkzaamheden, verkeersgeneratie van de woningen en appartementen en het intern salderen zijn de volgende invoergegevens in AERIUS gebruikt (afbeelding 1 en 2).
BESTAANDE SITUATIE
Ten behoeve van de saldering in dit project is in AERIUS eerst de bestaande situatie ingevoerd (afbeelding 1). De bestaande situatie wordt in AERIUS tegenover de nieuwe situatie gezet waarbij de
stikstofdepositie van beide situaties wordt vergeleken. AERIUS rekent hierbij de netto toename of
afname stikstofdepositie uit. In het model zijn de volgende gegevens t.b.v. de bestaande situatie ingevoerd.

-

Gasverbruik oude situatie (bron 1)

In de huidige situatie is in het plangebied (aangeduid als bron 1) bestaande bebouwing aanwezig.
De opdrachtgever heeft aangegeven dat het bestaande programma een jaarlijks gasverbruik van
8.932 m3 kent. Het bestaande programma stoot derhalve 4,1 kg NOx/jr uit. De kentallen voor het omrekenen van het verbruik zijn afkomstig uit het TNO-onderzoek over installaties huishoudens1.
-

Bestaande verkeersgeneratie (bron 2, 3 en 4)

Voor de bestaande situatie is het verkeer van en naar de locatie opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De bestaande verkeersgeneratie is als
volgt opgebouwd:
- licht verkeer 624 ritten/jaar;
- zwaar vrachtverkeer 208 ritten/jaar.
Bij de indeling van verkeer in licht, middelzwaar en zwaar (vracht)verkeer is uitgegaan van figuur 6.1
van de ‘Instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator 2019’ (tabel 1).
Tabel 1. Bepaling voertuigcategorieën (InfoMil)
Categorie
Alledaagse omschrijving
Lichte motorvoertuigen

- alle personenauto’s
- de meeste bestelauto’s
- vrachtwagens met 4 wielen

Middelzware motorvoertuigen

- alle autobussen
- vrachtwagens met 2 assen en 4
achterwielen

Zware motorvoertuigen

-vrachtwagens met 3 of meer assen
- vrachtwagens met aanhanger
- trekkers met oplegger

De totale emissie van de bestaande verkeersgeneratie bedraagt minder dan één kg NOx/jr.
De totale emissie van de bestaande situatie bedraagt ongeveer 4,19 kg NOx/jr.

1

TNO. (2014), Update NOx-emissiefactoren kleine vuurhaarden – glastuinbouw en huishoudens
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NIEUWE SITUATIE
Ten behoeve van de werkzaamheden en de verkeersgeneratie van de ontwikkeling zijn de volgende
invoergegevens in AERIUS gebruikt (afbeelding 2).
-

Emissie mobiele werktuigen op de locatie (bron 1)

In de navolgende tabel (tabel 2) zijn de invoergegevens van de mobiele werktuigen op de bouwlocatie
tijdens de aanlegfase weergegeven. Voor de berekening is uitgegaan van een worst-case scenario,
waarbij gebruik gemaakt is van cijfers uit een bronbestand van BügelHajema Adviseurs2.
Voor de inzet van de mobiele werktuigen zijn per woning de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- 6 draaiuren van een hijskraan per woning;
- 2 draaiuren van een graafmachine per woning.
Tabel 2. Emissie mobiele werktuigen bouwlocatie
Mobiel
Vermogen
Bouwfase

werktuig

in kW

Hijskraan

100

Graafmachine

100

Belasting3

Draaiuren

Emissiefactor

Emissie

Bouwjaar

per jaar

in gr/kWh

kg/jr

materiaal

50%

36

0,4

0,72

>=2015

60%

12

0,3

0,22

>=2015

Totale emissie in kg NOx/jr.

0,94

Bouwverkeer (bron 2, 3 en 4)
Wat betreft het bouwverkeer is rekening gehouden met het volgende aantal ritten per jaar. Voor de
berekening is uitgegaan van cijfers uit een bronbestand van BügelHajema Adviseurs2. Hierbij zijn de
volgende uitgangspunten per woning gehanteerd:
-

licht verkeer 100 ritten/jaar;

-

middelzwaar 20 ritten/jaar;

-

zwaar verkeer 4 ritten/jaar.

Dit resulteert in het volgende aantal totale ritten per jaar voor het bouwverkeer:
-

licht verkeer 600 ritten/jaar;

-

middelzwaar 120 ritten/jaar;

-

zwaar verkeer 24 ritten/jaar.

De totale emissie van het bouwverkeer bedraagt minder dan één kg NOx/jr.

2

Voor de invoergegevens van mobiele werktuigen op locatie en het bouwverkeer is gebruikt gemaakt van aanna-

mes afkomstig uit een door BügelHajema Adviseurs bijgehouden bronbestand. Dit bronbestand bevat gemiddelde cijfers over de inzet van mobiele werktuigen op locatie en zijn verkregen door jarenlange ervaring met stikstofberekeningen.
3

De belasting is het vermogen van het mobiele werktuig wat gemiddeld gebruikt wordt.

datum 07-04-2020

projectnummer 022.31.50.01.0000

3

-

Toekomstige verkeersgeneratie (bron 5, 6 en 7)

In het model is het verkeer van en naar de locatie opgenomen, waarbij gebruik is gemaakt van de
kencijfers uit CROW publicatie 381, december 2018 wat betreft de verkeersgeneratie. Hierbij zijn onderstaande maximale kencijfers gehanteerd met de uitgangspunten ‘ weinig stedelijk’ en ‘rest bebouwde kom’:
- ‘Koop, huis, tussen/hoek’, maximaal 7,8 ritten per etmaal;
- ‘Koop, appartement, duur’, maximaal 7,8 ritten per etmaal.
Er is in deze berekening uitgegaan van een wort-case scenario waarbij de maximale kengetallen per
woning naar boven zijn afgerond. Dit komt neer op een verkeersgeneratie van 8 ritten per etmaal per
woning. Er dient dus rekening worden gehouden met het volgende aantal ritten per jaar:
- licht verkeer 48 ritten/etmaal.
De totale emissie van de verkeersgeneratie bedraagt minder dan één kg NOx/jr.
De totale emissie van de nieuwe situatie bedraagt ongeveer 1,48 kg NOx/jr.
Model
De emissie en depositie van het plan zijn bepaald met behulp van het AERIUS pakket (7 april 2020).
Navolgend is van het model een afbeelding opgenomen.

Afbeelding 1 - AERIUS model bestaande situatie

datum 07-04-2020

projectnummer 022.31.50.01.0000
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Afbeelding 2 - AERIUS model nieuwe situatie

REKENRESULTATEN EN CONCLUSIE
De berekening met AERIUS genereert een rekenresultaat en pdf bestand waarin wordt geconstateerd
dat de berekening geen verschillen oplevert boven 0,00 mol N/ha/jaar. Binnen het project treedt er
dus geen toename van stikstofdepositie op. Hierbij wordt benadrukt dat in de sloop- en aanlegfase
gebruik moet worden gemaakt van Stage klasse IV materieel (globaal van na 2015).

Afbeelding 3 – Rekenresultaat

datum 07-04-2020

projectnummer 022.31.50.01.0000

5

Afbeelding 4 – Maximale toename

ECOLOGISCHE BEOORDELING
Er treedt door de stikstofdepositie geen negatief effect op in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde Natura 2000-gebieden. Omdat intern salderen is toegepast, is echter wel
een vergunning van de Wnb in het kader van de stikstofdepositie nodig.

datum 07-04-2020

projectnummer 022.31.50.01.0000
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BIJLAGE 1

datum 07-04-2020

projectnummer 022.31.50.01.0000
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.
De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).
Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Berekening oud en nieuw
Kenmerken
Samenvatting emissies
Depositieresultaten
Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige
documentatie is te raadplegen via:
https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.
RreuADYXBbk4 (07 april 2020)
pagina 1/13

Resultaten

Contact

Activiteit

Rechtspersoon

Inrichtingslocatie

Meereboer

Heereweg 198, 1871 EN Schoorl

Omschrijving

AERIUS kenmerk

Bestemmingsplan Heereweg 198 RreuADYXBbk4
te Schoorl

Datum berekening

Rekenjaar

Rekenconfiguratie

07 april 2020, 16:39

2021

Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie

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

Toelichting

Situatie 1

Situatie 2

Verschil

NOx

4,19 kg/j

1,48 kg/j

-2,71 kg/j

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Natuurgebied

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

Bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl
Verbouw 2 woningen en realisatie 4 appartementen
- Intern salderen

Resultaten

oud
nieuw
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Resultaten

Locatie
oud

Emissie
oud

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

4,10 kg/j

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Gasverbruik oude situatie
Anders... | Anders...

Resultaten

oud
nieuw
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Resultaten

Locatie
nieuw

Emissie
nieuw

Bron
Sector

Emissie NH3

Emissie NOx

-

< 1 kg/j

Werkverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Werkverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Werkverkeer
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

Resultaten

oud
nieuw
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Resultaten

Bron
Sector

Verkeersgeneratie
Wegverkeer | Binnen bebouwde kom

Resultaten

oud
nieuw

Emissie NH3

Emissie NOx

< 1 kg/j

< 1 kg/j
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Resultaten

Resultaten
stikstof
gevoelige
Natura 2000
gebieden

Natuurgebied

Schoorlse Duinen

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

0,01

0,00

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

0,00

(mol/ha/j)

*

Resultaten

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

oud
nieuw
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Resultaten

Resultaten
per
habitattype

Schoorlse Duinen
Habitattype

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

H2130B Grijze duinen (kalkarm)

0,01

0,00

0,00

H2180Abe Duinbossen (droog), berken-eikenbos

0,01

0,00

0,00

H2150 Duinheiden met struikhei

0,01

0,00

0,00

*

Resultaten

Hectare met hoogste verschil
Situatie 1
Situatie 2
Verschil

Verschil op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

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

oud
nieuw
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

oud

Uitstoothoogte
Oppervlakte
Spreiding
Warmteinhoud
Temporele variatie
NOx

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Verkeersgeneratie
107024, 525661
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

624,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

208,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Gasverbruik oude situatie
107043, 525669
0,0 m
0,0 ha
0,0 m
0,000 MW
Continue emissie
4,10 kg/j

Emissie

Verkeersgeneratie
106999, 525668
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

312,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

104,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

oud
nieuw

Aantal voertuigen Stof

Emissie
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Verkeersgeneratie
107026, 525626
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

312,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

104,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

oud
nieuw

Aantal voertuigen Stof

Emissie
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Resultaten

Emissie
(per bron)

Naam
Locatie (X,Y)

nieuw

NOx

Voertuig

Omschrijving

AFW
AFW

Brandstof
verbruik
(l/j)

Uitstoot
hoogte
(m)

Spreiding
(m)

Graafmachine 100 kW

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

Hijskraan 100 kW

4,0

4,0

0,0 NOx

< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Mobiele werktuigen
107043, 525669
< 1 kg/j

Warmte Stof
inhoud
(MW)

Emissie

Werkverkeer
107024, 525661
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

600,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

120,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

24,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

oud
nieuw

Aantal voertuigen Stof

Emissie
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

60,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

12,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Resultaten

Werkverkeer
106999, 525668
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

Werkverkeer
107026, 525626
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

300,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Middelzwaar
vrachtverkeer

60,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard

Zwaar vrachtverkeer

12,0 / jaar NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

oud
nieuw

Aantal voertuigen Stof

Emissie
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Resultaten

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Aantal voertuigen Stof

Standaard

Licht verkeer

48,0 / etmaal NOx
NH3

Naam
Locatie (X,Y)
NOx
NH3

Soort

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

NOx
NH3

Voertuig

Standaard

Licht verkeer

oud
nieuw

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Verkeersgeneratie
106999, 525668
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Emissie

24,0 / etmaal NOx
NH3

Locatie (X,Y)

Soort

Emissie

Aantal voertuigen Stof

Naam

Resultaten

Verkeersgeneratie
107024, 525661
< 1 kg/j
< 1 kg/j

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Verkeersgeneratie
107026, 525626
< 1 kg/j
< 1 kg/j

Aantal voertuigen Stof

24,0 / etmaal NOx
NH3

Emissie

< 1 kg/j
< 1 kg/j
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Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Resultaten

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:
AERIUS
versie 2019A_20200403_6c571f9654
Database
versie 2019A_20200403_6c571f9654
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2019A

oud
nieuw
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Inleiding
In opdracht van de heer A.P.M. Meereboer heeft BügelHajema Adviseurs b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar geluidsbelasting op de te realiseren woningen in het kader van het bouwplan
Heereweg 198 te Schoorl in de gemeente Bergen. De Wet geluidhinder beschouwt een woning als
een geluidsgevoelig gebouw. Daarom dient er een toetsing plaats te vinden aan de eisen uit de Wet
geluidhinder.
Een akoestisch onderzoek is op grond van de Wet geluidhinder noodzakelijk wanneer een woning of
een geluidgevoelig object gelegen is binnen een door deze wet aangewezen geluidzone. De nieuw te
realiseren woningen bevinden zich binnen de geluidzone van de Heereweg.
Doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van de woningen en deze
te toetsen aan de Wet geluidhinder. Toetsing van de karakteristieke geluidwering voor het vaststellen
van de binnenwaarde van de woningen valt buiten het kader van dit onderzoek.
Het akoestisch onderzoek heeft plaatsgevonden overeenkomstig het “Reken- en meetvoorschrift
geluid 2012” (RMG 2012).
De resultaten van het akoestisch onderzoek zijn opgenomen in de voorliggende rapportage.
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2

Situatie
Het initiatief heeft betrekking op de locatie gelegen aan de Heereweg 198 in Schoorl in de gemeente
Bergen. Voor deze locatie worden plannen voorbereid waarbij de realisatie van een aantal woningen
mogelijk wordt gemaakt. De volgende afbeelding geeft de voorgenomen situering van de te realiseren woningen.

Figuur 1. Locatie in rood weergegeven
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3

Wet geluidhinder
In de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de geluidbelasting van een (spoor)weg de LAeq over
alle perioden van 07.00-19.00 uur, van 19.00-23.00 uur en van 23.00-07.00 uur te worden bepaald. De
Lden is de logaritmisch gemiddelde waarde van de berekende geluidbelasting in genoemde dag-,
avond- en nachtperiode, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ‘energetische’ middeling. Een en
ander volgens de formule:

De Wet geluidhinder geeft uitsluitend grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels
van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen.
De definitie van een gevel luidt:
‘De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of onderwijsgebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, met uitzondering van een constructie zonder te openen delen
en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB’.
De berekende geluidsniveaus worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een
halve eenheid wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde even getal zoals aangegeven in artikel 1.3.1
van het RMG 2012.

3.1

Wegverkeerslawaai

3.1.1 Zones
De Wet geluidhinder (Wgh) richt zich wat betreft wegverkeerslawaai op de zogenaamde zoneringsplichtige wegen. In principe zijn alle wegen zoneringsplichtig behalve:
-

wegen die deel uitmaken van een woonerf (art. 74.2a);

-

wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art. 74. 2b).

Langs zoneringsplichtige wegen is een geluidszone gelegen waarvan de breedte wordt bepaald door
het aantal rijstroken alsmede de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied conform artikel 74 van
de Wet geluidhinder. Indien wordt gebouwd binnen de geluidszone, verplicht de Wet geluidhinder
door middel van akoestisch onderzoek aandacht te besteden aan de geluidssituatie.
Het stedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
‘Het gebied binnen de bebouwde kom, doch, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones
langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en
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verkeerstekens 1990, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone
langs die autoweg of autosnelweg.’

Het buitenstedelijk gebied wordt gedefinieerd als:
‘Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van hoofdstukken VI (zones langs wegen) en VII (zones
langs spoorwegen) voor zover het betreft een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs die autoweg of
autosnelweg.’

In onderstaande tabel zijn de zonebreedtes opgenomen.
Tabel 1. Zonebreedtes wegverkeer
Aard gebied

Aantal rijstroken

Zonebreedte ter weerszijden van
de weg

stedelijk
buitenstedelijk

1 of 2

200 m

3 of meer

350 m

1 of 2

250 m

3 of 4

400 m

5 of meer

600 m

De in de nabijheid van het plangebied gelegen Heereweg kent een maximum snelheid van 50 km/uur
en is gelegen in stedelijk gebied. Deze weg kent derhalve een zone van 200 m. De te realiseren geluidsgevoelige bebouwing ligt binnen de zone van deze weg en er dient daarom akoestisch onderzoek plaats te vinden.
3.1.2 Normstelling en ontheffing
Behoudens situaties waarbij door Gedeputeerde Staten of Burgemeester en Wethouders een hogere
waarde is vastgesteld, geldt voor geluidsgevoelige objecten binnen een zone een ten hoogste toelaatbare waarde van 48 dB als geluidsbelasting op de gevel. Bij het voorbereiden van een plan dat
geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op grond behorende bij een zone, dienen burgemeester en
wethouders een akoestisch onderzoek in te stellen.
Indien nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden blootgesteld aan een geluidsbelasting hoger
dan 48 dB, is het noodzakelijk dat een verzoek tot het mogen toestaan van een hogere waarde wordt
ingediend. De maximale ontheffingsgrenswaarde voor nog te realiseren geluidsgevoelige bebouwing
gelegen in buitenstedelijk gebied bedraagt 53 dB. In binnenstedelijk gebied bedraagt deze waarde 63
dB. De locatie is binnenstedelijk gelegen.
Bij een eventuele ontheffing moeten de mogelijkheden tot het treffen van maatregelen worden onderzocht en afgewogen. Bij de afweging van de te treffen maatregelen moet rekening worden gehouden met de noodzaak van een veilige verkeersafwikkeling. Ook moet rekening worden gehouden
met de inpasbaarheid van de maatregelen in het landschap en de kosten van de maatregelen. Bovendien moeten te plaatsen geluidsbeperkende voorzieningen voldoende doelmatig zijn (art. 110a lid
5 Wgh).
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3.1.3 Binnenwaarde
Indien geen of onvoldoende maatregelen ter beperking van de gevelbelasting (kunnen) worden getroffen, dient het binnenklimaat te worden beschermd. De geluidswering van de uitwendige scheidingsconstructie dient hierop te zijn afgestemd. Voor geluidgevoelige bebouwing is dit geregeld in
het Bouwbesluit. De karakteristieke geluidswering van een uitwendige scheidingsconstructie die de
scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht moet, ter beperking van geluidshinder
in het verblijfsgebied, ten minste gelijk zijn aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die uitwendige scheidingsconstructie en 33 dB.
3.1.4 Dove gevels
Gevels die geen te openen delen bevatten, zijn niet geluidsgevoelig en worden dove gevels genoemd.
Voor dergelijke gevels hoeft geen hogere waarde te worden vastgesteld. Wel moet bij de bouw de
geluidwering van de gevels zodanig zijn dat de wettelijke maximale binnenwaarden worden gerespecteerd.
3.1.5 Aftrek artikel 110 g
Met het oog op de verwachting dat de geluidsproductie van motorvoertuigen in de toekomst zal afnemen door technische ontwikkelingen en aanscherping van typekeuringen, mag een aftrek worden
gehanteerd op de berekende geluidsbelastingen alvorens deze aan de wettelijke grenswaarden worden getoetst (art. 110g Wgh). De aftrek bedraagt:
-

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur
of hoger is geldt een aftrek van:

-

-

4 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 57 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh;

-

3 dB voor situaties met een geluidsbelasting van 56 dB zonder aftrek volgens art. 110g Wgh;

-

2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting.

Voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen lager is
dan 70 km/uur geldt een aftrek van 5 dB.

Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een
gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.

3.2

Cumulatie

De beoordeling van de geluidssituatie vindt afzonderlijk plaats voor de onderscheidbare zoneringsplichtige wegen. Cumulatie van meerdere geluidsbronnen mag echter niet leiden tot een onaanvaardbare situatie (art 110f Wgh).
Het RMG 2012 geeft in hoofdstuk 2 van bijlage 1 aan dat er alleen sprake kan zijn van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden. Voorgeschreven wordt verder dat moet worden aangegeven op welke wijze rekening is gehouden met samenloop
bij de te treffen maatregelen. Hiermee wordt rekening gehouden in die zin dat de cumulatie wordt
betrokken bij het beoordelen van de gevelwering van de geluidgevoelige bebouwing.
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Rekenmethode
Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder dient plaats te vinden overeenkomstig
het RMG 2012, de regeling als bedoeld in artikel 110d en e (Wgh). Bijlage III bij dit voorschrift geeft
twee rekenmethoden weer:
-

Standaard Rekenmethode I, gebaseerd op een vereenvoudiging van de situatie waarbij de weg
bij benadering recht is en de invoergegevens zoals de verkeersintensiteiten en de hoogteverschillen in de weg geen belangrijke variaties vertonen.

-

Standaard Rekenmethode II, bedoeld voor de meer complexe situaties die niet voldoen aan de
randvoorwaarden voor de Standaard Rekenmethode I.

De onderhavige situatie is te complex om met rekenmethode I te kunnen berekenen. Dit maakt het
gebruik van Standaard Rekenmethode II noodzakelijk.
Voor het uitvoeren van de methode II berekeningen van het wegverkeer is gebruik gemaakt van het
computerprogramma Winhavik versie 8.51. Hiertoe is de situatie gedigitaliseerd. In het invoermodel
worden rijlijnen ingebracht, reflecterende bodemgebieden, hoogtelijnen, gebouwen en eventueel
schermen. De rijstroken zelf, de zijwegen, waterpartijen en andere verharde oppervlakken zijn beschouwd als reflecterende bodemgebieden, de overige gebieden als absorberend.
Bij de berekeningen zijn verder de volgende uitgangspunten en rekenparameters gehanteerd:
− aantal reflecties:

maximaal 1 stuks;

− openingshoek:

2 graden;

− bodemfactor:

0 (harde bodem), vervolgens zijn alle bodemoppervlakten in het rekenmodel geïmporteerd en voorzien van een bodemfactor (0,75-0,9).

De aftrek op grond van artikel 110g Wgh en het Europees bronbeleid op de berekende geluidsbelasting is in het rekenmodel verdisconteerd in de groepsreductie. Op de gevel van de betreffende geluidgevoelige bebouwing liggen de waarneempunten op verschillende hoogten (1,5 en 4,5 meter
boven maaiveld).
De invoergegevens van het opgestelde Standaard Rekenmethode II rekenmodel, alsmede de grafische weergaven daarvan zijn als bijlagen bij dit onderzoek toegevoegd. De rekenresultaten worden
besproken in hoofdstuk 6.
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Uitgangspunten
5.1

Fysieke gegevens

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van door de opdrachtgever verstrekte ondergronden. De overige ten behoeve van de modellering benodigde gegevens met betrekking tot terreingesteldheid en gebouwen zijn met behulp van Google Streetview geïnventariseerd dan
wel door opdrachtgever aangeleverd.

5.2

Verkeersgegevens

Bij de geluidsberekeningen is gebruikgemaakt van de verkeersgegevens van de gemeente wat betreft
de Heereweg. Deze zijn verkregen uit het bestemmingsplan Partiële herziening Zwaanstraat, Groet.
Deze gegevens uit 2011 zijn gecorrigeerd naar de verwachting voor 2030 en zijn opgenomen in onderstaande tabel en bijlage 2.
Per wegvak is behalve de etmaalintensiteit van belang hoe het verkeer verdeeld is tussen dag-,
avond- en nachturen. Bovendien is de verdeling van de aantallen en snelheden per voertuigcategorie
uitgesplitst. De voertuigcategorieën worden hierbij als volgt ingedeeld:
-

lichte motorvoertuigen (personenauto’s en bestelauto’s);

-

middelzware motorvoertuigen (autobussen, vrachtwagens met twee assen en vier achterwielen);

-

zware motorvoertuigen (vrachtwagens met drie of meer assen, vrachtwagens met aanhanger,
trekkers met oplegger).

Tabel 2. (Verwachte) verkeersintensiteit, samenstelling en verdeling verkeer per wegvak
Weg

Wegdek

Heereweg

dab

Etmaal intensiteit
2011

2030

5.515

6.729

Periode

%

% lmv

% mzw

% zw

dag

6,89

96,27

2,62

1,10

avond

3,20

97,41

2,19

0,40

nacht

0,57

96,23

3,14

0,63
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Berekening en toetsing
6.1

Berekening

De berekende geluidsbelasting op de gevels van de betreffende woningen vanwege de Heereweg is
opgenomen in bijlage 1 en in onderstaande afbeelding en tabel. De geluidsbelastingen in de onderstaande tabel zijn inclusief de aftrek op grond van artikel 110g Wgh van 5 dB.
De in rood aangegeven geluidsbelastingen overschrijden de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting
van 48 dB.

Figuur 2. Waarneempunten

Tabel 3. Geluidsbelasting vanwege de Heereweg per waarneempunt per bouwlaag incl. aftrek ogv art. 110g Wgh
Woning
1
2
3
4

Waarneem-

Waarneemhoogte

punt

1e bouwlaag

2e bouwlaag

1.1

51

52

1.2

53

54

2.1

52

53

2.2

47

48

3.1

45

47

3.2

48

50

4.1

43

45

4.2

43

45

4.3

nvt

15

4.4

nvt

16
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6.2

Toetsing

Uit de berekeningen blijkt dat een aantal woningen een te hoge geluidsbelasting kent vanwege de
Heereweg. De maximale geluidsbelasting bedraagt 54 dB. De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege deze weg bedraagt afgerond maximaal 6 dB.
De maximale ontheffingswaarde wordt echter niet overschreden. De gemeente Bergen zou kunnen
overgaan tot het verlenen van hogere grenswaarden voor wegverkeerslawaai wat betreft de Heereweg.

6.3

Cumulatie

Omdat er alleen sprake kan zijn van cumulatie indien de ten hoogste toelaatbare waarde van meerdere bronnen wordt overschreden, vindt geen cumulatie plaats zoals genoemd in paragraaf 3.2.
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Hogere waarde
De geluidsbelasting van een aantal woningen vanwege het wegverkeer is hoger dan de ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting. De gemeente kan in een dergelijke situatie een hogere waarde tot ten
hoogste 63 dB vaststellen. Deze waarde wordt niet overschreden. Gezocht is naar maatregelen om
een hogere waarde procedure te voorkomen overeenkomstig de wijze uit het Besluit geluidhinder.
De in dit besluit gestelde voorwaarden hebben betrekking op het onvoldoende doeltreffend zijn van
de mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen, dan wel op het ontmoeten van overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, landschappelijke of financiële aard.
In eerste instantie is gekeken naar maatregelen aan en om de weg en daarna aan het betreffende
pand. Daarbij is gedacht aan het volgende.
-

Bronmaatregelen
Gelet op het feit dat het hier om slechts enkele woningen gaat is het niet reëel om op het betreffende wegvak een ander verhardingstype toe te passen met een hoger geluidreducerend
effect dan het aanwezige dicht asfaltbeton.

-

Vergroting afstand bron-waarneempunt
Vergroting van deze afstand is niet mogelijk van de betreffende woningen omdat gebouwd
wordt in de contouren van de bestaande bebouwing. Daarnaast wordt bij vergroting van de
afstand een hogere waarde procedure niet voorkomen.

-

Maatregelen in het overgangsgebied
Het oprichten van schermen en/of wallen voor incidentele geluidsgevoelige gebouwen is om
financiële en landschappelijke redenen niet haalbaar en fysiek ook niet mogelijk.

Samengevat kan worden gesteld dat maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn.
-

Maatregelen aan de gevel
De overschrijding van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 6 dB.
Omdat maatregelen aan de weg of tussen de weg en de woningen niet mogelijk zijn zullen in
de te realiseren woningen, indien noodzakelijk, zodanige gevelmaterialen worden toegepast
dat de wettelijke binnenwaarde van 33 dB bij gesloten deuren en ramen niet wordt overschreden. In het traject waarin de omgevingsvergunning voor het bouwen van de betreffende gebouwen wordt voorbereid, dient de aard en mate van isolatie van de gevels te worden
bepaald. Bij toetsing van het binnenniveau van geluidgevoelige bebouwing moet worden gerekend met een gevelbelasting zonder aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder. Onderstaand is in de tabel aangegeven aan welke geluidsweringswaarden de betreffende gevels
dienen te voldoen.
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Tabel 4. Benodigde geluidwering per gevel in dB
woning

gevel

1e bouwlaag

wettelijke.
binnenwaarde

geluidsbelasting

1

2e bouwlaag

geluidwering

1)

geluidsbelasting

geluidwering

1)

1.1

33 dB

56 dB

23 dB

57 dB

24 dB

1.2

33 dB

58 dB

25 dB

59 dB

26 dB

2

2.1

33 dB

57 dB

24 dB

58 dB

25 dB

3

3.2

33 dB

53 dB

20 dB2)

55 dB

22 dB

1)

Geluidsbelasting exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder

2)

Minimale geluidwering op grond van het Bouwbesluit
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Samenvatting en conclusie
In dit rapport is een akoestisch onderzoek gerapporteerd met betrekking tot de geluidsbelasting
vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Heereweg op de gevels van de te realiseren woningen
aan de Heereweg 198 te Schoorl in de gemeente Bergen.
Uit het onderzoek blijkt dat een aantal te realiseren woningen niet voldoet aan de wettelijke eisen
wat betreft het wegverkeerslawaai vanwege de Heereweg. De overschrijding van de ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 6 dB.
Om de realisatie van deze woningen mogelijk te maken dient het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen een hogere waarde te verlenen. Gemotiveerd is waarom maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Daarbij is getoetst aan de landelijke
wetgeving.
Mogelijk zijn voor het verlenen van een hogere waarde wel aanvullende geluidsisolerende maatregelen aan de betreffende gevels van de geluidgevoelige bebouwing nodig, teneinde te voldoen aan de
maximale binnenwaarde van 33 dB. Dit onderzoek dient bij de indiening van het bouwplan mede
aangeleverd te worden.
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1

Inleiding
BügelHajema Adviseurs heeft van D.L.M. Mengvoeders B.V. en dhr. A.P.M. Meereboer opdracht gekregen voor het uitvoeren van een onderzoek naar geurhinder voor de bestemmingsplannen Heereweg 190-192 Schoorl en Heereweg 198 te Schoorl in de gemeente Bergen.


Het terrein van Heereweg 190-192 is nu braakliggend. Het plan voorziet in het realiseren van een
tweetal woningen.



Heereweg 198 was een bedrijf. Het voornemen bestaat om hierin een viertal woningen en een
atelierruimte te realiseren.

Nabij van de voorgenomen woningbouw zijn veehouderijactiviteiten aanwezig op de adressen Heereweg 207 en Heereweg 202. Deze veehouderijactiviteiten leiden tot veegeur. Omdat een woning een
geurgevoelig object is, is onderzoek verricht naar de geurbelasting vanwege de veehouderijactiviteiten op de te realiseren woningen. In figuur 1 zijn de locaties van de woningen weergegeven.

Figuur 1. Overzicht met in rood de locatie van de nieuwbouwwoningen en in geel de nabij gelegen stallen.
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Beleid
2.1

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de
negatieve effecten van geurbelasting als gevolg van emissies door veehouderijen. Met de in de Wet
geurhinder en veehouderij opgenomen grenswaarden moet rekening gehouden worden bij beslissingen in het kader van de Wet milieubeheer. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen.
De Wet geurhinder en veehouderij vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de milieuvergunning. In de Wet geurhinder en veehouderij zijn grenswaarden opgenomen voor de geurbelasting
van die veehouderij op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een burgerwoning). Deze grenswaarden worden weergegeven in odour-units per kubieke meter lucht. Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de ligging van de veehouderij binnen of buiten concentratiegebieden en de ligging
van de veehouderij binnen of buiten de bebouwde kom. Sinds 1 januari 2013 geldt bovenstaande
enkel voor de vergunningplichtige veehouderijen. Alle andere veehouderijen moeten voldoen aan de
geurbepalingen uit het Activiteitenbesluit.
De geurbelasting wordt berekend en getoetst met het verspreidingsmodel V-stacks. Dit geldt alleen
voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.
Gemeenten mogen bij verordening van de normen van de Wet geurhinder en veehouderij afwijken,
binnen bepaalde grenzen (artikel 6 van de wet). Afwijkende normen gelden binnen een bepaald gebied. Het hanteren van afwijkende normen moet worden onderbouwd vanuit een ruimtelijke visie op
de ontwikkeling van het gebied, de zogenaamde gebiedsvisie. Daarbij moet een relatie worden gelegd met de bestaande en te verwachten achtergrondbelasting aan geur in het gebied.
De gemeente Bergen heeft geen geurverordening vastgesteld. Voor het grondgebied van de gemeente gelden de landelijke geurnormen zoals opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij:
-

8 ouE/m3 voor geurgevoelige objecten in het buitengebied;

-

tot 2 ouE/m3 voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom.

De te realiseren woningen aan de Heereweg 198 en Heereweg 190-192 liggen – gezien de dichtheid
van het aantal woningen - in de bebouwde kom en kennen een norm van 2 ouE/m3. Dit blijkt onder
meer uit uitspraken van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State (zie bijvoorbeeld ABRvS,
201011530/1/R3 van 28 november 2012, ABRvS, 201105329/1/A4 van 14 november 2012 en ABRvS,
200900791/1/M2 van 23 september 2009).
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2.2

Voor- en achtergrondbelasting

Om inzicht te krijgen in de mate van geurhinder is zowel de voorgrondbelasting als de achtergrondbelasting van belang. De voorgrondbelasting ter plaatse van een geurgevoelig object is de geurbelasting die wordt veroorzaakt door de voor dat geurgevoelig object dominante veehouderij. De
achtergrond-belasting is de totale geurbelasting ter plaatse van een geurgevoelig object veroorzaakt
door alle veehouderijen in de omgeving van een geurgevoelig object.
In de nabijheid van het voornemen bevinden zich echter geen andere agrarische bedrijven met dieren met een geuremissiefactor. Dit houdt in dat de voorgrondbelasting maatgevend is. Het verspreidingsmodel V-Stacks-vergunning wordt gebruikt om de voorgrondbelasting te berekenen.

2.3

Gehinderden

Op grond van de berekende geurbelastingen wordt met behulp van de tabel B (voorgrondbelasting)
uit bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten geurhinderpercentages aangegeven. Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor de geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het ‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA
Odournet, 2001). De geursituatie wordt beschreven in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in
acht categorieën van ‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’. Deze termen zijn afkomstig uit de ‘GGD-richtlijn
geurhinder (oktober 2002)’. Dit is beschreven in bijlage 7 van de Handreiking. Een overzicht van de
geurbelasting in relatie tot de geurhinderpercentages en de milieukwaliteit is weergegeven in tabel 1.
Deze waarden gelden alleen voor niet-concentratiegebieden, voor concentratiegebieden bestaan
andere waarden. De gemeente Bergen ligt niet in een concentratiegebied.
Tabel 1. Verband tussen milieukwaliteit en aantal geurgehinderden
Milieukwaliteit

Geurgehinderden

Voorgrondbelasting

Zeer goed

0-5 %

0-0,7 ouE/m3

Goed

5-10 %

0,7-1,8 ouE/m3

redelijk goed

10-15 %

1,8- 3 ouE/m3

Matig

15-20 %

3 -4,5 ouE/m3

Tamelijk slecht

20-25 %

4,5-6,5- ouE/m3

Slecht

25-30 %

6,5-8,5 ouE/m3

Zeer slecht

30-35 %

8,5-11,3 ouE/m3

Extreem slecht

35-40 %

11,3-14,7 ouE/m3

2.4

Vaste afstanden

Indien een veehouderij dieren houdt waarvoor een diercategorie niet bij ministeriële regeling een
geuremissie is vastgesteld, dient een afstand van respectievelijk 100 en 50 meter in acht te worden
genomen (situatie binnen respectievelijk buiten de bebouwde kom), artikel 4 lid 1 onder a Wgv.
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Geurbelasting
Zoals aangegeven zijn er in de nabijheid twee (relevante) veehouderijen gelegen, namelijk aan de
Heerweg 202 en 207.

3.1

Belasting als gevolg van veehouderij op Heereweg 202

De veehouderijactiviteiten aan de Heereweg 202 hebben betrekking op (ten hoogste) 10 paarden en
5 schapen. De paarden worden deels bedrijfsmatig gehouden. Voor paarden geldt een vaste afstand
van 50 m; voor schapen moet de geurbelasting worden berekend. In overeenstemming met het Activiteitenbesluit hoeft voor een beperkt aantal van 5 schapen geen geurbelasting te worden bepaald.
De afstand van 50 m van het bouwvlak van dit bedrijf tot de voorgenomen woningbouw aan zowel de
Heereweg 198 (circa 70 m) als de Heereweg 190-192 (circa 120m) wordt niet overschreden. Hierbij is
de afstand bepaald vanuit het bouwvlak van de stal zoals dat blijkt uit het geldende bestemmingsplan. In onderstaande figuur 2 is met de afstand door middel van een rode lijn in beeld gebracht.
Daaruit blijkt dat het gebruik van het te realiseren atelier bij het woongebouw op Heereweg 198
wordt beperkt door de geur van paarden waardoor dit gebouw juridisch-planologisch niet mag worden gebruikt voor wonen of langdurig verblijf door personen

Figuur 2. Locaties veehouderijen met 50 m zone en de woningbouwlocaties
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3.2

Belasting als gevolg van veehouderij op Heereweg 207

Situatie
De veehouderijactiviteiten van het bedrijf op het adres Heereweg 207 bevinden zich aan de overzijde
van de Heereweg naast de toekomstige atelierruimte van het adres Heereweg 198. De activiteiten
bestaan uit een schapenhouderij. Daarbij gaat het om een vergund aantal van 200 schapen. In tabel 2
is aangegeven wat de geuremissie van deze schapen is.
Tabel 2. Vergunde emissiegegevens
Bedrijf

RAV-code

omschrijving

Heereweg 207

B1.100

Schapen

aantal

geurfactor

tot. emissie

200

7,8 ou/sec

1.560 ou/sec

Geurberekening
Met behulp van het programma V-stacks-vergunning is de geurbelasting (voorgrondbelasting) ten
gevolge van de veehouderij Heereweg 207 op de voorgenomen woningbouw aan zowel de Heereweg
198 als 190-192 berekend. De invoergegevens zijn ontleend aan de door de gemeente Bergen verstrekte gegevens.
In figuur 3 zijn de beoordeelde meetpunten weergegeven; in tabel 3 zijn de brongegevens opgenomen, in tabel 4 zijn de rekenresultaten van het bedrijf op de woningen van het adres Heereweg 198
en 190-192 weergegeven.

Figuur 3. Weergave meetpunten geurberekening Heereweg 207.
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Bij het bepalen van de brongegevens in tabel 3 is ervan uit gegaan dat de gemiddelde gebouwhoogte
1,50 m bedraagt. Dit is gebaseerd op het gegeven dat de deur van de stal open kan staan. Formeel is
dit een juist uitgangspunt en dient de basis te zijn voor de correcte berekening.
Tabel 3. Brongegevens
Volgnr.

BronID

X-coord.

Y-coord.

1

Heereweg 207

107 018

525 700

EP
Hoogte
1,5

Gem.geb.
hoogte
1,5

EP Diam.
0,50

EP Uittr.
snelh.
0,50

EAanvraag
1 560

Tabel 4. Geurbelasting nieuwbouwlocaties op het adres Heereweg 198, 192 en 190 tgv Heereweg 207
GGLID
Heereweg 198 - 1.1
Heereweg 198 - 1.2
Heereweg 198 - 2.1
Heereweg 198 - 3.1
Heereweg 198 - 3.2
Heereweg 198 - 4.1
Heereweg 192 - 1.1
Heereweg 192 - 1.2
Heereweg 190 - 1.1
Heereweg 190 - 1.2

Xcoordinaat
107 031
107 032
107 038
107 044
107 050
107 037
107 097
107 098
107 112
107 112

Ycoordinaat
525 665
525 660
525 672
525 680
525 682
525 656
525 582
525 578
525 570
525 565

Geurnorm
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Geurbelasting
7,3
6,1
7,6
7,2
6,0
4,8
0,6
0,6
0,5
0,5

In de geurberekening in verband met de schapenhouderij is geen rekening gehouden met het atelier,
omdat op grond van het gestelde in paragraaf 3.2 duidelijk is geworden dat vanwege de vaste geurafstand in verband met paardenhouderij het atelier niet voldoet aan de wettelijke norm.

3.3

Uitkomsten

Uit de paragrafen 3.1 en 3.2 wordt duidelijk dat voor de woningen op het adres Heereweg 198 niet en
voor de woningen op het adres Heereweg 192 en 190 wel wordt voldaan aan de geurnormen wat
betreft de voorgrondbelasting.

3.4

Beoordeling in het kader van een goede ruimtelijke ordening

Heereweg 198
Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij geldt ter plaatse in de gemeente Bergen een geurnorm van 2 ouE/m3 en een vaste-afstandsnorm van 50 m.


De toekomstige atelierruimte kan niet voldoen aan deze normen. Het is niet wenselijk dat de
atelierruimte zal worden bewoond. Door dit in het bestemmingsplan uit te sluiten wordt inhoud
aan deze uitkomst gegeven.



Voor de woningen geldt weliswaar dat hiervoor een hoge geurbelasting is berekend, maar de
norm van 8 ouE/m3 wordt niet overschreden. De bouw van de woningen kan dan ook als acceptabel worden beoordeeld. Daarvoor zijn drie argumenten:
1.

Hoewel op grond van de jurisprudentie de situatie als woningen in de bebouwde kom
moet worden beoordeeld, zal dat door de bewoners als buitengebied worden ervaren.
Voor het buitengebied hanteert de wet de norm van 8 ouE/m3.

2.

De Wgv biedt de mogelijkheid aan gemeenten om eigen beleid te voeren voor de beoordeling van geurhinder. De wet acht in de bebouwdekomsituatie een maximumnorm van
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8 ouE/m3 acceptabel. Deze norm kan de gemeente vastleggen in een geurverordening.
De gemeente Bergen voert geen geurbeleid op basis van een geurverordening, maar
zou, wanneer een geurverordening zou worden vastgesteld, deze norm wel kunnen hanteren. In dat geval zouden de woningen binnen de wettelijke norm vallen.
3.

Er staan reeds verschillende woningen in de nabijheid van de schapenstal (zoals Heereweg 209) die eveneens hoger worden belast dan de 2 ouE/m3 die de wet als norm
stelt. Ook eerder werd op het adres Heereweg 198 in de nabijheid van de schapenstal
gewoond. Deze woningen ervaren/ervoeren in de praktijk geen geuroverlast, althans
daarvan is de gemeente niets bekend. De omstandigheden werken op dit punt ook mee:
de schapen zijn alleen in de lammertijd in de stal aanwezig (ongeveer 2 maanden per
jaar in het voorjaar). De rest van de tijd lopen de schapen buiten en wordt de stal niet
voor het houden van dieren gebruikt. In de periode waarin de schapen in de stal worden
gehouden zal de deur veelal dicht zijn vanwege de temperatuur in het vroege voorjaar.
Op grond van deze situatie mag worden verondersteld dat de nieuwe woningen ook
geen geurhinder zullen ervaren.



Daarnaast is van belang in hoeverre de schapenhouderij beperkingen ondervindt van de komst
van de nieuwe woningen. Doordat in de bestaande situatie al niet aan de geurnorm uit de Wgv
kan worden voldaan, kan de schapenhouderij niet uitbreiden. In dat geval zou immers op grond
van de wet de geurbelasting op bestaande woningen toenemen. De komst van extra woningen
leidt niet tot een extra beperking voor de schapenhouderij. Op grond daarvan kan de conclusie
worden getrokken dat er geen sprake is van schade voor de schapenhouderij.

Heereweg 190/192
De beide woningen aan de Heereweg 190 en 192 kunnen voldoen aan de geurnormen.
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4

Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat de afstand tussen de veehouderijactiviteiten op Heereweg 202 en een
deel van het bouwplan op het adres Heereweg 198 kleiner is dan 50 m. De afstand tot het toekomstig
woongebouw op het adres Heereweg 198 (voor het toekomstig atelier geldt dit niet) en de toekomstige woningen op het adres Heereweg 190-192 is groter dan 50 m en voldoet aan de norm uit de
Wet geurhinder en veehouderij. Deze veehouderijactiviteiten hebben dus een beperkte tot geen invloed op beide bouwplannen.
1.

De schapenhouderij tegenover Heereweg 207 en naast het toekomstig ateliergebouw op het
adres Heereweg 198 leidt tot een geurbelasting van niet meer dan 8 ouE/m3 op het toekomstig
woongebouw op het adres Heereweg 198 en ten hoogste 0,6 ouE/m3 op de toekomstige woningen op het adres Heereweg 190-192. Daarmee voldoet de belasting op het toekomstig woongebouw op het adres Heereweg 198 weliswaar niet aan de normen uit de Wet geurhinder en
veehouderij, maar kan met name vanwege de bestaande situatie waarin meerdere woningen
nabij de schapenstal aanwezig zijn en daarvan geen geurhinder ervaren, toch als acceptabel
worden beoordeeld.

2.

De geurbelasting op de toekomstige woningen op het adres Heereweg 190-192 voldoet aan de
normen uit de Wet geurhinder en veehouderij.

3.

Voor de schapenhouderij leidt de nieuwe situatie niet tot extra beperkingen.
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Bijlage 10

Watertoets

313

datum
11-8-2017
dossiercode 20170811-12-15822
Gegevens aanvrager:
BugelHajema Adviseurs
Balthasar Bekkerwei 76
8914 BE
Leeuwarden
058-2152515
@bugelhajema.nl
Gegevens project:
Bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl
Heereweg 198
1871 EN
Schoorl
Gegevens plangebied:
Heeft u een beperkingsgebied geraakt?
nee
Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied?
Bergen (NH.)
Basisvragen:
Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt?
nee
Vervolgvragen:
Neemt in het plan het verharde oppervlak van bebouwing en bestrating toe met meer dan 2000 m2?
nee
Maakt het plan deel uit van een groter plan dat in ontwikkeling is of wordt genomen?
nee
Heeft het plan een tijdelijke of permanente waterpeilverandering tot gevolg?
nee
Is er in of rondom het plangebied sprake van (grond)wateroverlast? (Vraag andere partijen (particulieren) als u het antwoord
niet weet)
nee
Betreft het plan een algehele herziening van een bestemmingsplan, een structuurvisie, masterplan, herstructureringsplan,
tracébesluit, landinrichtingsplan of grootschalige wegreconstructie?
nee
Aanvullende vragen (korte procedure):
Neemt door het plan de verharding toe met een hoeveelheid tussen 800 m2 en 2000 m2?
nee

Hieronder kunt u in m2 aangeven met welke hoeveelheid de verharding toeneemt. Indien er geen toename is, vult u 0 in.
ca. 600 m2 bestaande uit een gedeeltelijke uitbreiding van bebouwing en toename erfverharding m2
Hoe wordt in het plan het afvalwater en het hemelwater behandeld?
Vinden er activiteiten plaats op het verharde oppervlak waardoor verontreinigingen kunnen afspoelen en het oppervlaktewater
mogelijk belast wordt?
nee
Is er in of grenzend aan het plangebied oppervlaktewater aanwezig?
nee
Worden er in het plan wijzigingen in het oppervlaktewatersysteem aangebracht of vinden er werkzaamheden plaats binnen 5
meter van een waterloop?
nee
Is er sprake van een tijdelijke of permanente grondwateronttrekking en/of -lozing?
nee

Afbeelding plangebied en eventueel geraakte kaartlagen
De WaterToets 2014

datum
11-8-2017
dossiercode 20170811-12-15822
Project: Bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl
Gemeente: Bergen (NH.)
Aanvrager:
Organisatie: BugelHajema Adviseurs

Geachte heer/mevrouw

,

Voor het plan Bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl heeft u advies aangevraagd in het kader van de watertoets op
www.dewatertoets.nl. Met de gegevens die u heeft opgegeven is bepaald dat het plan een beperkte invloed heeft op de
waterhuishouding. Hierdoor kan de korte procedure worden gevolgd voor de watertoets.
Dit betekent dat de beperkte invloed van het plan op de waterhuishouding kan worden ondervangen met standaard
maatregelen. Deze maatregelen vindt u in het onderstaande wateradvies dat u in de ruimtelijke onderbouwing van het plan kunt
verwerken. U hoeft dan verder geen contact met ons op te nemen met betrekking tot de watertoets. Mochten er desondanks
vragen zijn dan kunt u op onze watertoetspagina een link vinden naar de gebiedsindeling van onze regioadviseurs en
rechtstreeks contact opnemen met één van hen. (
https://www.hhnk.nl/portaal/schoon-en-gezond-water 3556/item/watertoets 3017.html.) U kunt ook met ons algemene nummer
bellen (072-582 8282) en vragen naar de regioadviseur voor de gemeente waarin uw plan zich bevindt.
Wij hebben uw aanvraag als een melding ontvangen en zullen deze archiveren. Tijdens de formele overlegprocedures (art 3.1.1
of art 5.1.1) van uw plan zal het waterschap een controle doen of de conclusies ten aanzien van de wateraspecten kloppen.
Indien u tijdens de ter inzage termijn van uw plan niets van ons hoort, gaan wij akkoord met het plan en kunt u deze email
beschouwen als ons formele wateradvies. Indien wij wel willen/moeten reageren, zullen wij contact met u opnemen.
LET OP: Dit formulier en het watertoetsproces is geen aanvraag voor een Watervergunning. Onze conclusie en wateradvies
mogen alleen gebruikt worden tijdens de (ruimtelijke) planvormingfase. U dient zelf na te gaan welke vergunningen nodig zijn
om het plan te realiseren. Bij het waterschap dient u wellicht een Watervergunning aan te vragen of een melding te maken in
het kader van vergunningverlening. Meer informatie over de Watervergunning vindt u op
https://www.hhnk.nl/portaal/vergunningen-en-ontheffingen 3529/.
Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Postbus 250
1700 AG HEERHUGOWAARD
T 072 582 8282
F 072 582 7010
E post@hhnk.nl
W www.hhnk.nl

Wateradvies korte procedure
Via de Digitale Watertoets (www.dewatertoets.nl) is aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gevraagd een reactie
te geven op het plan Bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl in het kader van de watertoets. In dit advies staan de

maatregelen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier adviseert om wateroverlast te voorkomen en het water in de
sloten schoon te houden. Op basis van de door de aanvrager/initiatiefnemer ingevoerde gegevens heeft het
hoogheemraadschap een aantal opmerkingen. Daarnaast is er een aantal aspecten die wij graag in de uitwerking van het plan
verwerkt willen zien.
Beleid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met haar partners haar waterbeleid op lange termijn (Deltavisie)
en op middellange termijn (Waterprogramma 2016-2021) opgesteld. In het Waterprogramma 2016-2021 (voorheen
waterbeheersplan) zijn de programma's en beheerstaken van het hoogheemraadschap opgenomen met de programmering en
uitvoering van het waterbeheer. Het programma is nodig om het beheersgebied klimaatbestendig te maken, toegespitst op de
thema s waterveiligheid, wateroverlast, watertekort, schoon en gezond water en crisisbeheersing. Door het veranderende
klimaat wordt het waterbeheer steeds complexer. Alleen door slim samen te werken is integraal en doelmatig waterbeheer
mogelijk. Bij de ontwikkeling van het Waterprogramma is hieraan invulling gegeven door middel van een partnerproces en de
ontwikkeling van gezamenlijke bouwstenen.
Daarnaast beschikt het Hoogheemraadschap over een verordening: de Keur 2016. Hierin staan de geboden en verboden die
betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.
De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de beleidsregels die u op onze website
kunt vinden (https://www.hhnk.nl/portaal/keur 41208/).
Verharding en compenserende maatregelen
Uit uw gegevens blijkt dat er geen / slechts in zeer beperkte mate sprake is van een toename van de verharding. Omdat dit een
dermate klein gevolg heeft voor de waterhuishoudkundige situatie hoeven er geen compenserende maatregelen uitgevoerd te
worden.
Waterkwaliteit en riolering
U heeft aangegeven dat er binnen het plan geen sprake is van activiteiten die als gevolg kunnen hebben dat vervuild
hemelwater naar het oppervlaktewater afstroomt. Het hemelwater kan dus als schoon worden beschouwd. Het is daarom niet
doelmatig om het af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). Dit betekent dat we voor de nieuwe ontwikkeling
adviseren om een gescheiden stelsel aan te leggen.
Wij adviseren om met het oog op de waterkwaliteit het gebruik van uitloogbare materialen zoals koper, lood en zink zoveel
mogelijk te voorkomen.
Tot Slot
De initiatiefnemer van het plan is zelf verantwoordelijk voor de regeling, financiering en de realisatie van alle maatregelen die
voortvloeien uit het plan. Mocht de inhoud van het plan wijzigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een geactualiseerde versie
toe te sturen. Ook ontvangen wij graag een exemplaar van het definitieve en goedgekeurde plan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen via 072 - 582 8282 en vragen naar de contactpersoon voor uw gemeente.
De WaterToets 2014
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Overlegreacite Prov. NH
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Van:
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 13:42
Aan:
CC: ro-info <ro-info@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: verzoek vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro twee bestemmingsplannen Heereweg 190192 en Heereweg 198
Geachte heer
Met deze mail bericht ik u dat de bestemmingsplannen voor Heereweg 190-192 en Heereweg 198
geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. Wel merken wij op dat de paragraaf over de
PRV verouderd is, zoals u zelf ook al had opgemerkt.
Voor de volledigheid merk ik op dat naar verwachting op 5 oktober 2020 de provinciale
Omgevingsverordening wordt vastgesteld.

Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Holland, Directie Beleid, sector Ruimtelijke Inrichting
T (06) 18609388
Houtplein 33 2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
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Bijlage 12

Overlegreactie HHNK

323

Van:
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 09:24
Aan:
198
Beste
Op 11 augustus 2020 heeft u een verzoek tot vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro voor twee
bestemmingsplannen aan de Heereweg 190-192 en Heereweg 198 gedaan. Dit verzoek is
bij ons geregistreerd onder nr. 20.0798533 / PRS 3094 en PRS 3905. In deze mail vindt
u onze reactie. Excuses voor onze late reactie – het is op het moment erg druk bij ons.
Het hoogheemraadschap heeft geen opmerkingen op de voorontwerp
bestemmingsplannen.

Met vriendelijke groet,

Regioadviseur
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
B Stationsplein 136| 1703 WC | Heerhugowaard
P Postbus 250 | 1700 AG | Heerhugowaard
T 072 582 8292 / 06 2046 2129
@hhnk.nl
@
W www.hhnk.nl

Deze e-mail geldt alleen als formeel besluit als dat specifiek benoemd is in de mail of in de bijlage daarbij.
Heeft u een formeel besluit nodig of twijfelt u over de rechtsgeldigheid van deze mail, neem dan telefonisch contact
met ons op of kijk op onze website.
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Bijlage 13

Verslag buurtonderzoek

327

Verslag buurtonderzoek
Tijdspanne
Betreft
Vragen

: juni-juli 2018
: Verbouw en nieuwbouw Heereweg 198 te Catrijp/Schoorl gemeente Bergen
: Hoe staat u tegenover een nieuwbouw van het pand met op de
voorgevel De Goede Verwachting
en aanpassing van het andere gebouw

Vragen gesteld bij de buren , welke vanuit hun huis de panden op Heereweg 198 kunnen zien.
De bezochte buren gaven te kennen , dat er geen bezwaren daartegen zijn.
Het zal in ieder geval opknappen en er gebeurt eindelijk iets.
Een buur stelde de vraag om het gebouw , dat blijft staan zoveel mogelijk in huidige
staat kan blijven met uitzondering van de voorgevel.
Daarop bevestigend geantwoord. Is overeenkomstig de plannen.
Tevens vond men het een goed idee om in de voorgevel van de nieuwbouw
“De Goede Verwachting” daarin terug te plaatsen.
Ook hierop konden wij bevestigend antwoorden.
Uitvoering door :
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Hoofdstuk 1
Artikel 1

1.1

Inleidende regels

Begrippen

plan

het Bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl met het identificatienummer
NL.IMRO.0373.BPG04014Hweg198-C001 van de gemeente Bergen;
1.2

bestemmingslan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0373.BPG04014Hweg198-C001 met bijbehorende regels en bijlagen;
1.3

aan- en uitbouw

een aan een hoofdgebouw aangebouwd (deel van het) gebouw dat in directe verbinding staat met het
hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en in architectonisch
opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.4

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de planregels,
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.5

aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.6

aan-huis-gebonden beroep

het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch,
(para)medisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, niet zijnde thuisprostitutie,
welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing
worden uitgeoefend, waarbij de woonfunctie als primaire functie behouden en herkenbaar blijft en de
activiteiten door de bewoner van de woning worden uitgeoefend;
1.7

achtererf

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw, niet zijnde gronden met de bestemming Tuin, en gelegen zijn
achter de achtergevellijn van het hoofdgebouw of achter de denkbeeldige lijn van het verlengde daarvan;
1.8

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
1.9

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
1.10

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.11

bouwen

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk;
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1.12

bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
1.13

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de planregels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten;
1.14

bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;
1.15

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de planregels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.16

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;
1.17

bouwwerk, geen gebouw zijnde

ieder bouwwerk dat niet kan worden aangemerkt als gebouw;
1.18

bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand, gebouw dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en dat niet
in directe verbinding staat met het hoofdgebouw en dat door de vorm onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
1.19

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;
1.20

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond;
1.21

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten
ruimte vormt;
1.22

hoofdgebouw

een gebouw of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of
toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn,
gelet op die bestemming het belangrijkst is;
1.23

kap

een constructie van dakvlakken met een helling van meer dan 30° en minder dan 65°;
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1.24

kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, die behoren tot
milieucategorie 1 als opgenomen in bijlage 1, niet zijnde thuisprostitutie, waarbij de woning in overwegende
mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitstraling heeft die met de woonfunctie in
overeenstemming is;
1.25

overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen gebouw zijnde, die direct en duurzaam met de aarde
is verbonden;
1.26

overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak;
1.27

peil

1. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg;
2. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het
aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan;
1.28

voor-, zij- en achtergevellijn

de denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voor-, zij- respectievelijk achtergevel van een hoofdgebouw tot
aan de perceelsgrenzen;
1.29

woning

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden;
1.30

zijerf

het gedeelte van het erf tussen een zijgevellijn en de aan die zijde van het hoofdgebouw gelegen erfgrens.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de breedte, lengte en diepte van een gebouw

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.
2.2

de oppervlakte van een gebouw

tussen (de buitenste verticale projecties van) de buitenzijde van de gevels of indien het een scheidsmuur
betreft het hart van de scheidsmuren. Indien de maat van de verticale projectie van de dakoverstekken
meer bedraagt dan 1 m, dient het meerdere te worden meegerekend in de oppervlakte. Vergunningsvrije
bouwwerken worden niet meegerekend.
2.3

de inhoud van een gebouw

tussen het afgewerkte maaiveld of, indien het gebouw direct aan de weg grenst, de hoogte van de kruin van
de weg, de buitenzijde van de gevels en/of indien het een scheidsmuur betreft het hart van de
scheidsmuren en de buitenzijde van de daken en dakkapellen, exclusief van het betrokken gebouw deel
uitmakende kelders en andere ondergrondse ruimten en exclusief vergunningsvrije bouwwerken.
2.4

de goot (- of boeiboord)hoogte van een gebouw

tussen de horizontale snijlijn van elk dakvlak met de daaronder gelegen buitenzijden van de gevels en/of
het hart van gemeenschappelijke scheidsmuren en:
a.
b.

voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg (ter
plaatse van de hoofdtoegang);
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het direct aan de gevels grenzende aansluitende
afgewerkte maaiveld;

indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden waarvan de gezamenlijke
breedte meer bedraagt dan 1/3 van de gevelbreedte (op de achterzijde van een gebouw meer dan 2/3),
wordt de goot of boeibord van de dakkapel als goot- of boeibordhoogteaangemerkt.
2.5

bouwhoogte van een gebouw

tussen het hoogste punt van het bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen,zoals
schoorstenen, antennes, liftkokers, trappenhuizen en naar de aard daarmee gelijk te stellen
bouwonderdelen, niet zijnde dakterrasafscheidingen, en:
a.
b.

2.6

voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van die weg (ter
plaatse van de hoofdtoegang);
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het direct aan de gevels grenzende aansluitende
afgewerkte maaiveld.
de bouwhoogte van een ander bouwwerk/bouwwerk, geen gebouw zijnde

tussen het hoogste punt van het bouwwerk en de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte
maaiveld dan wel het waterniveau ingeval het bouwwerk boven water wordt gebouwd; bij constructies
worden de onderdelen in verticale stand meegerekend.
2.7

afstanden

afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.8

de dakhelling

langs (ieder punt van) het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
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2.9

dakoverstek

tussen de verticale projectie van de buitenzijde van de gevel en de buitenzijde van de dakoverstek.

12

bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl

Hoofdstuk 2
Artikel 3
3.1

Bestemmingsregels

Tuin

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
b.

tuinen behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
bij deze bestemming behorende voorzieningen nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen,
groenvoorzieningen en water.

3.2

Bouwregels

3.2.1

Algemeen

Op de gronden zijn ten behoeve van de bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
toegestaan met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken voor mestopslag, tredmolens en
onoverdekte zwembaden.

3.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
b.

de hoogte van erf- en perceelafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag ten hoogste 1 m bedragen
en elders ten hoogste 2 m;
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 1 m bedragen.

3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

aan- en uitbouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.2 ten
behoeve van aan- en uitbouwen aan het hoofdgebouw met dien verstande dat:
a.
b.
c.
d.
e.

3.4

de diepte van aan- en uitbouwen ten hoogste 1,5 m bedraagt gemeten vanuit de voor- en/of zijgevel
van het hoofdgebouw;
de breedte van aan- en uitbouwen aan de voorgevel van het hoofdgebouw ten hoogste 50% bedraagt
van de voorgevel van het hoofdgebouw;
de lengte van aan- en uitbouwen aan de zijgevel ten hoogste 50% bedraagt van de lengte van de
zijgevel van het hoofdgebouw;
de bouwhoogte van aan- en uitbouwen niet meer bedraagt dan de hoogte van de begane grondlaag
van het hoofdgebouw;
het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt aangetast door het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het afwijken.
Specifieke gebruiksregels

Het is verboden om gronden in gebruik te nemen/hebben of te laten gebruiken voor paardenbakken en
mestopslag.
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Artikel 4
4.1
1.

2.

Wonen

Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen en in samenhang daarmee voor de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
b. een atelier, expostieruimte, opslagruimte, stallingsruimte en bedrijven in milieucategorie 1, zoals
opgenomen in de Bijlage bij Regels, ter plaatse van de aanduiding ''bedrijf'';
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieninge, tuinen en water.
Onder de uitoefening van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, in
samenhang met het wonen, wordt verstaan het gebruik door de bewoner van gedeelten van woningen
en de daarbij behorende bebouwing ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten, voor zover:
a. het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 25% van het vloeroppervlak van de woning, inclusief
aan- en uitbouwen, met een maximum van 50 m²;
b. ten behoeve van de aan-huis-gebonden beroepen en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein wordt voorzien;
c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale
afwikkeling van het verkeer en niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd
beperkte verkoop die ondergeschikt is en gelieerd aan de uitoefening van de betrokken
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

4.2

Bouwregels

4.2.1

Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:
a.
b.
c.
d.

hoofdgebouwen en aan- en uitbouwen;
bijgebouwen en overkappingen;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van paardenbakken, bouwwerken voor
mestopslag, tredmolens en onoverdekte zwembaden;
het bouwperceel mag ten hoogste voor 35% bebouwd worden met gebouwen en overkappingen, dan
wel het bestaande bebouwingspercentage indien deze meer bedraagt.

4.2.2
a.
b.
c.
d.
e.

4.2.3
a.
b.

Hoofdgebouwen

hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
per bouwvlak is ten hoogste 1 hoofdgebouw toegestaan;
de oppervlakte van een hoofdgebouw mag ten hoogste 150 m2 bedragen, dan wel het bestaande
oppervlakte indien deze meer bedraagt;
de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding
'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal
wooneenheden' is aangegeven.

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 1 m achter
(het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden geplaatst;
de afstand van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens
dient ten minste 2 m te bedragen;
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c.
d.

e.
f.

g.
h.

i.
j.
k.

vrijstaande bijgebouwen mogen in of op een afstand van ten minste 1 m tot de zijdelingse
perceelsgrens worden gebouwd;
de gezamenlijke oppervlakte aan aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten
hoogste 75 m², met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m² van het
gezamenlijke zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven;
de oppervlakte per vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 50 m²;
de diepte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping aan de
achtergevel van een hoofdgebouw mag ten hoogste 3 m bedragen gemeten vanuit de achtergevel van
het hoofdgebouw;
de breedte van een aan- of uitbouw, aangebouwd bijgebouw en aangebouwde overkapping mag ten
hoogste 3,5 m bedragen gemeten vanuit de zijgevel van het hoofdgebouw;
de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen en aangebouwde overkappingen
mag niet meer bedragen dan de hoogte van de begane grondlaag van het hoofdgebouw + 30 cm tot
een maximum van 4 m;
de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen en vrijstaande overkappingen mag ten hoogste 3 m en de
bouwhoogte ten hoogste 5 m bedragen;
bijgebouwen mogen niet voorzien worden van dakkapellen, dakopbouwen of gevelopbouwen;
bij een platte afdekking mogen de maximale hoogten, zoals bepaald in sub h en i worden overschreden
ten behoeve van lichtkappen met een oppervlakte van ten hoogste 1/3 van de oppervlakte van het
dakvlak en tot een hoogte van 1 m.

4.2.4
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

de hoogte van erfafscheidingen voor de voorgevellijn mag ten hoogste 1 m bedragen en elders ten
hoogste 2 m;
zwembaden dienen op een afstand van ten minste 5 m tot de perceelsgrenzen te worden gesitueerd;
zwembaden dienen op een afstand van ten minste 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het
hoofdgebouw te worden geplaatst;
de oppervlakte van een zwembad mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 50 m²;
de bouwhoogte van zwembaden mag niet meer bedragen dan 50 cm;
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag ten hoogste 3 m
bedragen.
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Artikel 5
5.1

Waarde - Archeologie 2

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.
5.2

Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a.
b.
c.

5.3
a.

b.

c.

op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd;
het bepaalde in sub a is niet van toepassing op projecten op gronden ter plaatse van de
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2'met een oppervlakte kleiner dan 50 m²;
bij het bouwen van de in sub b bedoelde bouwwerken zijn de regels van de betreffende
enkelbestemming van overeenkomstige toepassing.
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 5.2, sub a en toestaan dat bouwwerken ten
behoeve de op deze gronden liggende enkelbestemmingen worden gebouwd. Bij het bouwen zijn de
regels van de betreffende enkelbestemming van overeenkomstige toepassing.
De in sub a genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend indien is gebleken dat het oprichten
van het bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd niet zal leiden tot verstoring
van archeologische resten.
Voor zover het oprichten van het gebouw, waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd, kan
leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan het bevoegd gezag een
omgevingsvergunning verlenen van het bepaalde in lid 5.2, sub a indien aan de reguliere
omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
3. de verplichting de oprichting van het gebouw te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de
reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen te stellen kwalificaties.

5.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

b.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden met een grotere planomvang dan 50 m2 uit te voeren:
1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 35 cm, waartoe worden gerekend
het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen en aanleggenvan drainage,
tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een
omgevingsvergunning, zoals in lid 5.3 bedoeld, is verleend;
2. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm;
3. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
4. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
5. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
6. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen
Het in sub a vervatte verbod is niet van toepassing op projecten die:
1. het normale onderhoud betreffen, of
2. in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan of uitgevoerd
kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning;
3. plaatsvinden op gronden ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' met een
oppervlakte kleiner dan 50 m²;
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c.

d.

e.

4. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
De omgevingsvergunning kan worden verleend indien gebleken is dat de in sub a genoemde werken en
werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan niet zullen leiden tot verstoring van
archeologische resten.
Voor zover de in sub a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen
daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden
verleend indien daaraan de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de
activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
aanlegvergunning regels te verbinden, gericht op:
het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden
behouden;
het doen van opgravingen;
begeleiding van de activiteiten door de archeologische deskundige.
Alvorens de vergunning te verlenen vraagt het bevoegd gezag aan de archeologische deskundige om
advies. Bij een negatief advies verzoekt het bevoegd gezag de archeologische deskundige de verder te
nemen stappen aan te geven.
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Artikel 6

6.1

Waarde - Archeologie 3

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische waarden.
6.2

Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:
a.
b.
c.

6.3
a.

b.

c.

op en onder de in lid 6.1 genoemde gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd;
het bepaalde in sub a is niet van toepassing op projecten op gronden ter plaatse van de
dubbelbestemming Waarde - Archeologie 3met een oppervlakte kleiner dan 500 m²;
bij het bouwen van de in sub b bedoelde bouwwerken zijn de regels van de betreffende
enkelbestemming van overeenkomstige toepassing.
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 6.2, sub a en toestaan dat bouwwerken ten
behoeve de op deze gronden liggende enkelbestemmingen worden gebouwd. Bij het bouwen zijn de
regels van de betreffende enkelbestemming van overeenkomstige toepassing.
De in sub a genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend indien is gebleken dat het oprichten
van het bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd niet zal leiden tot verstoring
van archeologische resten.
Voor zover het oprichten van het gebouw, waarvoor een omgevingsvergunning wordt gevraagd, kan
leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan het bevoegd gezag een
omgevingsvergunning verlenen van het bepaalde in lid 6.2, sub a indien aan de reguliere
omgevingsvergunning voor het bouwen de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de
bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen, of
3. de verplichting de oprichting van het gebouw te laten begeleiden door een deskundige op het
terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de
reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen te stellen kwalificaties.

6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a.

b.

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden met een grotere planomvang dan 500 m2 uit te voeren:
1. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 40 cm, waartoe worden gerekend
het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen en aanleggenvan drainage,
tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een
omgevingsvergunning, zoals in lid 6.3, bedoeld, is verleend;
2. het ophogen van gronden met meer dan 30 cm;
3. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;
4. het verlagen of verhogen van het waterpeil;
5. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
6. het aanleggen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen.
Het in sub a vervatte verbod is niet van toepassing op projecten die:
1. het normale onderhoud betreffen, of
2. in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan of uitgevoerd
kunnen worden op grond van een voor dat tijdstip aangevraagde of verleende vergunning;
3. plaatsvinden op gronden ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' met een
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c.

d.

e.

oppervlakte kleiner dan 500 m²;
4. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd.
De omgevingsvergunning kan worden verleend indien gebleken is dat de in sub a genoemde werken en
werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan niet zullen leiden tot verstoring van
archeologische resten.
Voor zover de in sub a genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen
daarvan kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden
verleend indien daaraan de volgende voorschriften worden verbonden:
1. de aanvrager van de aanlegvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische
waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is
vastgesteld;
2. de betrokken archeologische waarden, gelet op het rapport zoals onder a bedoeld, door de
activiteiten niet worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de
aanlegvergunning regels te verbinden, gericht op:
het treffen van maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden
behouden;
het doen van opgravingen;
begeleiding van de activiteiten door de archeologische deskundige.
Alvorens de vergunning te verlenen vraagt het bevoegd gezag aan de archeologische deskundige om
advies. Bij een negatief advies verzoekt het bevoegd gezag de archeologische deskundige de verder te
nemen stappen aan te geven.
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Hoofdstuk 3
Artikel 7

Algemene regels

Anti-dubbeltelregel

Gronden die in aanmerking zijn genomen bij het verlenen van een bouwvergunning, waaraan uitvoering is
of kan worden gegeven, blijven bij de beoordeling van latere bouwplannen, waarvoor bouwvergunning is
vereist, buiten beschouwing.
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Artikel 8

8.1

Algemene bouwregels

Overschrijding bouwgrenzen

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de verbeelding en hoofdstuk 2
worden overschreden door:
a.
b.
c.

tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, funderingen,
entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt;
tot gebouwen behorende erkers, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m bedraagt en de
oppervlakte niet meer dan 6 m²;
andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 m
bedraagt
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Artikel 9
9.1

Algemene gebruiksregels

Parkeerregeling

Tot strijdig gebruik van gronden en bouwwerken behorende tot de bestemmingen 'Tuin' en 'Wonen',
wordt in elke geval gerekend;
Het in stand houden van minder dan 23 parkeervoorzieningen.
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Artikel 10

Algemeen afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
de verkeersveiligheid;
de milieusituatie;
de waterhuishouding;
het woon- en leefklimaat in de omgeving,
bij een omgevingsvergunning afwijken van:
a.
b.

c.

de in het plan gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer dan 10% van die maten,
afmetingen en percentages, indien dat om constructieve redenen noodzakelijk is;
het bepaalde in het plan en toestaan dat het beloop of profiel van wegen of de aansluiting van wegen
onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of intensiteit daartoe
aanleiding geeft;
overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor
een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband
met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m
bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.
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Artikel 11

11.1

Algemene wijzigingsregels

Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken, waaronder begrepen de mogelijkheid tot isoleren
van gebouwen, dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het
terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met
niet meer dan 10% worden vergroot.
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Hoofdstuk 4
Artikel 12
12.1

Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht

Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:
a.

b.

c.

12.2

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, 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 tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de
aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk
is tenietgegaan;
eenmalig kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in dit lid onder a
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid onder a, met maximaal
10%;
dit lid onder 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 voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:
a.
b.

c.

d.

het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder 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;
indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de 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;
dit lid onder 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 13

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als Regels van het 'Bestemmingsplan Heereweg 198 te Schoorl'.
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