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1 Inleiding  
 

1.1 Aanleiding en doelstelling 
Op het perceel van de Veerstraat 23 is het agrarisch bedrijf gestaakt. Nu is het voornemen om de 

agrarische bedrijfsbebouwing gedeeltelijk te verwijderen en ten oosten van nummer 23 een nieuwe 

woning te realiseren. De initiatiefnemers van het plan wonen niet ver van de planlocatie en zijn 

voornemens in de nieuwe woning te gaan wonen. Gaande het planproces is besloten om de 

naastgelegen tweede agrarische bedrijfswoning op nummer 25 ook om te zetten naar de 

woonbestemming. Voor deze 2e bedrijfswoning is reeds eerder een vergunning voor het gebruik van de 

bedrijfswoning als plattelandswoning verstrekt. Door het vervallen van de agrarische bestemmingen is 

het logisch om beide percelen om te zetten naar het feitelijk en beoogd gebruik, de bestemming wonen.  

Het initiatief is voorbesproken met de gemeente. De gemeente geeft in haar schrijven aan in principe 

medewerking te willen verlenen aan het plan.  

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, veegplan 2017’ hebben de percelen de bestemming 

Agrarisch en de dubbelbestemming Waarde - Archeologie 4. Het plan houdt in dat de bestemming voor 

de Veerstraat 23 en 25 wordt gewijzigd naar Wonen en dat naast nummer 23 een extra 

bouwmogelijkheid voor een woning opgenomen wordt.  

 

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig.  

 

1.2 Leeswijzer  
 

Onderhavig bestemmingsplan bestaat naast deze inleiding uit een beschrijving van het beoogde plan 

in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt verantwoord waarom het plan past binnen het beleid van de 

gemeente en hogere overheden. In hoofdstuk 4 wordt de milieutechnische uitvoerbaarheid van het plan 

toegelicht. Hoofdstuk 5 bevat de juridische planbeschrijving. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 de 

maatschappelijk en economische uitvoerbaarheid toegelicht.   

 

Na de toelichting volgen de regels inclusief de bijlagen en de verbeelding van het bestemmingsplan.  
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2 Het plan 
 

2.1 Ligging van het plangebied  
 

Het plangebied Veerstraat 23 en 25 ligt aan de Oude Culemborgsche Vaart, een historisch kanaal dat 

voor 1900 werd gebruikt als trekvaart. De Oude Culemborgsche Vaart begint zuidelijk aan de grens van 

Waardenburg en de uiterwaarden van de Waal. Richting het noorden kruist het kanaal vervolgens de 

Veerstraat en houdt een kilometer verder op bij de snelweg A15. Ten noorden van het plangebied ligt 

de Veerstraat, waar het plangebied ook op ontsluit. Aan de zuid en westzijde liggen agrarische gronden, 

ten oosten ligt een bosje. Het bosje is in eigendom van Vitens. De gronden zijn daar in gebruik voor 

waterwinning.  

 

 
Afbeelding 1: luchtfoto met plangebied, plangebied nabij rode marker (bron: google Earth).  

 

 
Afbeelding 2: luchtfoto met globale plangrens (bron: google Earth).  
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Afbeelding 3: uitsnede vigerend bestemmingsplan Buitengebied 2012  

 

2.2 Beschrijving plan  
 

Voorliggend plan betreft het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar Wonen voor de Veerstraat 

23 en 25. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is bij bedrijfsbeëindiging van nummer 23 een 

nieuwe woning toegestaan als alle bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd met een minimum van 1.000 

m2. In voorliggend plan wordt ca. 1.626 m2 oppervlakte aan bedrijfsbebouwing gesloopt. Er wordt 

daarmee ruim 1,5 keer meer gesloopt dan noodzakelijk. 

Afbeelding 4: foto bestaande situatie Veerstraat 23 

 

In voorliggend plan wordt voorgesteld om één relatief recent gerenoveerde schuur van ca. 455 m2 te 

behouden. De sloop van deze schuur is kapitaalvernietiging omdat deze in 2013/2014 grondig 

gerenoveerd is waaronder het afvoeren van de asbestdakbedekking. Het doel van het behoud van de 
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schuur is om deze te gebruiken voor het hobbymatig houden van schapen, het stallen van machines 

voor het onderhoud van de percelen en om het dakoppervlak te kunnen gebruiken voor zonnepanelen. 

 

Om de bestemmingswijziging en de nieuwe woning mogelijk te maken is een procedure om een nieuw 

bestemmingsplan vast te stellen noodzakelijk. Als onderdeel van het bestemmingsplan is een 

verkavelingsschets met landschappelijke inpassing van de woning opgesteld.  

De belangrijkste stedenbouwkundige aanpassing is natuurlijk de sloop van de bestaande opstallen. De 

landschappelijke uitstraling, waaronder het doorzicht op het achterland wordt aanzienlijk versterkt door 

het verwijderen van deze schuren.  

Daarnaast wordt het bouwvlak op dat nu over het gehele plangebied ligt aanzienlijk verkleind. Om de 

Veerstraat 23 wordt het bouwvlak om de bestaande te behouden bebouwing gesitueerd. Voor de nieuwe 

woning wordt een veel kleiner bouwvlak geplaats naast het bouwvlak van nummer 23. De rooilijn van 

het nieuwe bouwvlak langs de openbare weg sluit aan op de rooilijn van nummer 23. Om het open 

landschap met graslanden te behouden, is het bouwvlak van de nieuw te bouwen woning op een 

gematigde afstand van de naastgelegen bebossing gesitueerd. Op deze manier zijn twee ‘groene 

doorkijken’ gerealiseerd die een zichtlijn mogelijk maken naar achtergelegen graslanden. De doorkijk 

aan de oostzijde heeft een breedte van c.a. 30 meter (tuin + ecologische over met sloot + strook naast 

het bos).  

 

Afbeelding 5: impressie nieuwe situatie (bron: Plannen-Makers) 
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Vanwege het in stand houden van de bestaande schuur is er gekozen om de nieuwe woning op afstand 

van deze schuur te plaatsen. Tussen de nieuwe woning en de bestaande schuur is dan ruimte voor een 

nieuwe schuur/berging. De exacte locatie is nog niet bekend en daarom niet opgenomen in  het ontwerp. 

Deze nieuwe schuur is zowel mogelijk binnen als buiten het bouwvlak. Door het plaatsen van de nieuwe 

schuur aan de westzijde wordt voldoende privacy geboden tussen de twee woningen. Daarnaast 

ontstaat er ook voldoende ruimte om architectonisch een zelfstandige woning te plaatsen. De uitstraling 

van de bestaande schuur is daarmee niet bepalend voor de nieuwe woning.  

 

Daarnaast is in het inrichtingsplan aan de oostzijde van het plangebied over de volledige lengte een 

ecologische oever opgenomen. Deze over zal voorzien worden van een plasberm waardoor een 

natuurlijke overgang naar het naastgelegen bos ontstaat. Daarnaast draagt de ecologische oever bij 

aan een sterke biodiversiteit.  

 

De bestaande  houtwal tussen de percelen wordt versterkt en ook aan de achterzijde van het perceel 

van de nieuwe woning toegevoegd. De houtwal zal bestaan uit populieren, elzen, wilgen en/of essen 

met eventueel een ondergroei van hazelaar, kornoelje en sleedoorn. I.v.m. de perenvuur zal geen 

meidoorn worden geplant. De houtwal draagt bij aan het uit zicht houden van de bestaande schuur en 

versterkt ook de biodiversiteit in het gebied.  

 

Tot slot worden aan de voorzijde van het plan twee extra solitaire bomen toegevoegd. Deze bomen 

sluiten aan op de bestaande berk voor nummer 23. De landschappelijke inrichting van de woningen met 

een eenduidige erfuitstraling sluit daardoor goed op elkaar aan.  

 

De inrichtingsschets is ook voorgelegd aan het Gelders Genootschap. Het Gelders Genootschap heeft 

twee opvolgende adviezen gegeven op het plan. Door het Gelders Genootschap is de wens 

aangegeven om de woning binnen de bestaande contouren van het huidige erf te laten vallen. Voor dit 

plan is daar zoals boven beschreven een gewijzigde invulling aan gegeven. De nadere motivatie 

hiervoor is: 

• Eén van de redenen om in het buitengebied te willen wonen is het vrije uitzicht. Wanneer de 

woning op het bestaande erf, ter plaatse van de te slopen schuren geplaatst wordt en de 

bijgebouwen bij de woning ook enkel ter plaatse van het bestaande erf gebouwd mogen worden 

dan komen deze achter de nieuwe woning te staan. Dit zal een direct negatief effect hebben op 

het beoogde vrije uitzicht. De mogelijke woonkwaliteit die de locatie bezit wordt hierdoor 

onvoldoende benut.  

• Voor voldoende privacy tussen de bestaande woning van nr. 23 en de nieuwe woning is het 

wenselijk om de woning wat verder vanaf de perceelsgrens te plaatsen. Om de privacy op een 

landschappelijke manier te borgen is daarom ook een houtwal op de perceelsgrens voorgesteld. 

Dit gaat ten koste van de ruimte op het bestaande erf. Hierdoor blijft er binnen het bestaande 

erf relatief weinig ruimte over om zowel de woning als de schuur/berging te bouwen. 

• Indien de woning aan de ‘buitenkant’ van de kavel wordt geplaatst heeft de tuin achter een vrij 

uitzicht ook richting het aansluitende bos. Ook dat komt het woongenot ten goede. Door deze 

positionering staat een symmetrisch geheel met de bestaande woning en de bestaande te 

behouden schuur. Door het plaatsen van de schuur naast de woning blijft deze ook goed 

bereikbaar en is er geen verbinding om de nieuwe woning heen naar de achterliggende schuur 

nodig. 

• In een eerder advies van het Gelders Genootschap is als uitwerking van de nieuwe woning 

gesproken over een schuurwoning. Kenmerkend van een schuurwoning is de bescheiden 

uitstraling en een relatief geringe ‘goothoogte’. Deze zal vergelijkbaar zijn met de maximaal 

toegestane goothoogte van de te bouwen schuur/berging, namelijk 3 meter. Daarnaast is de 
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maximale oppervlakte van de te bouwen schuur 150 m2. Gezien de maximale toegestane 

inhoud van de woning zal de oppervlakte van de nieuw te bouwen woning minder zijn dan 150 

m2. Ruimtelijk gezien heeft, als de woning en de schuur naast elkaar gepositioneerd worden 

het omwisselen van de woning en de schuur een zeer beperkt effect. Er is dan ook 

stedenbouwkundig geen aanleiding om de woning zo dicht mogelijk bij het bestaande erf te 

plaatsen en de schuur aan de oostzijde daarvan. Stedenbouwkundig kan dat ook omgedraaid 

worden waarbij de uitstraling behouden blijft maar de woonkwaliteit sterk verbetert.  

• Het bouwvlak voor de nieuwe woning is op basis van het eerdere advies van het Gelders 

genootschap verder verkleind en wat opgeschoven richting het bestaande erf. Deze ruimte, 

samen met de aan te leggen natuurvriendelijke oever, de sloot en de groenstrook naast het bos 

geeft een ruime groene doorkijk naar achteren. Het nieuw ingetekende bouwvlak blijft iets groter 

dan de te bouwen woning, zodat bij het definitieve ontwerp nog enige speelruimte is voor een 

goede landschappelijke, stedenbouwkundige en praktische inpassing van de woning. Uiteraard 

wordt dit ontwerp bij het aanvragen van de bouwvergunning ook ter beoordeling voorgelegd aan 

het Gelders Genootschap. N.b. Het bouwvlak is wel vele malen kleiner dan het huidige bouwvlak 

dat het gehele plangebied besloeg en dat tot voorbij de nieuwe natuurvriendelijke oever loopt. 

 

Tot slot zijn nog twee opmerkingen om logische redenen aangepast ingevuld dan beschreven in het 

advies. Aan de voorzijde van de woningen zijn door de afdeling Landschap, Natuur en recreatie 3 

walnotenbomen voorgesteld. Twee van de drie bomen zullen geplant worden, voor de bestaande 

woning Veerstraat 23 staat echter op één plek al een grote berkenboom. Het verwijderen van een 

volgroeide berk voor een walnotenboom lijkt zonde en dit onderdeel van het advies is dan ook niet 

overgenomen. Aan de achterzijde wordt geadviseerd om aan te sluiten op bestaande houtwallen. In de 

bestaande situatie is achter nummer 23 een houtwal aanwezig. Er is voor gekozen om op deze 

houtsingel aan te vullen en te verlengen zoals geadviseerd wordt door het Gelders Genootschap. De 

hoogstamboomgaard wat een eerdere ontwerpoptie was is daardoor komen te vervallen. 

 

De  sloop van de bebouwing en de nieuwe inrichting wordt als ‘voorwaardige verplichting natuurelement’ 

opgenomen in het bestemmingsplan. De uitvoering van de landschappelijke inrichting wordt daarmee 

geborgd.  
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3 Beleidsmatige onderbouwing 
 

3.1 Rijksbeleid 
 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld. De structuurvisie is 

de opvolger van de Nota Ruimte en de Nota mobiliteit. Het Rijk kiest daarin een aantal doelen om 

Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):  

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland; 

• Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop 

staat; 

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 
 

Voorts benoemt het Rijk een aantal nationale belangen (vastgelegd in het Besluit Algemene Regels 

Ruimtelijke Ordening (Barro)). Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar 

onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit heeft als gevolg 

dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of project specifieke afweging zal maken. Indien nodig 

maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen voorgaan. In het MIRT wordt ook de samenhang met 

decentrale belangen en regionale opgaven besproken. 

 

De ladder duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd en is de ‘Ladder voor duurzame 

verstedelijking’ hieraan toegevoegd. Overheden dienen op grond van het gewijzigde Bro nieuwe 

stedelijke ontwikkelingen te motiveren om tot een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die 

nieuwe ontwikkeling te komen. Een zorgvuldige benutting van de beschikbare ruimte voor verschillende 

functies vraagt om een goede onderbouwing van nut en noodzaak van een nieuwe stedelijke 

ruimtevraag en een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de nieuwe ontwikkeling. 

De ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in artikel 3.1.6 van het Bro. Op 1 juli 2017 is het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. In de nieuwe 

systematiek worden de huidige definities niet gewijzigd. Ten aanzien van de “treden” van de Ladder zijn 

er wel wijzigingen: in de nieuwe Ladder zijn de treden 1 en 2 samengevoegd en trede 3 is geschrapt, 

waardoor er geen sprake meer is van verschillende treden.  

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan betreft de bestemmingswijziging van een voormalig agrarische bedrijf met de twee 

(voormalige) bedrijfswoningen en het daarbij het mogelijk maken van één extra woning. Door het 

nationale karakter van de SVIR en de kleine schaal van onderhavig plan, heeft dit bestemmingsplan 

geen direct raakvlak met het nationale beleid. Vanuit de SVIR zijn geen directe voorwaarden van 

toepassing op het plan, tevens ontstaat er geen directe strijdigheid met het nationale beleid. 

De ladder voor duurzame verstedelijking is voor voorliggend plan niet van toepassing. De ladder schrijft 

voor dat bij een nieuwe stedelijke ontwikkeling de behoefte gemotiveerd moet worden en in het geval 

dat de stedelijke ontwikkeling buiten het stedelijk gebied plaatsvindt dient gemotiveerd te worden 

waarom de ontwikkeling niet binnen het stedelijk gebied opgelost kan worden.  

De definitie van een nieuwe stedelijke ontwikkeling is (conform de Bro): ruimtelijke ontwikkeling van een 

bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 

stedelijke voorzieningen. Voorts is op basis van basis van jurisprudentie nader gedefinieerd bij welk 

aantallen er sprake is van een woningbouwlocatie dat aangemerkt kan worden als stedelijke 

ontwikkeling.  In de uitspraak van de ABRvS 18 november 2015 is geconcludeerd dat bij 11 a 12 
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woningen er sprake is van een stedelijke ontwikkeling. Voorliggend plan betreft dus geen stedelijke 

ontwikkeling volgens de Bro aangezien het om één woning gaat. Het plan is dan ook niet ladderplichtig. 

3.2 Provinciaal beleid 
 

3.2.1 De omgevingsvisie 

De omgevingsvisie van de provincie Gelderland is 19 december 2018 vastgesteld. De omgevingsvisie 

stuurt op hoofdlijnen de ruimtelijke ordening op (boven)regionaal niveau. Het doel van de visie is een 

gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dat houdt in dat de provincie zich enerzijds inzet voor 

een gezonde leefomgeving zonder vervuiling, die klimaatbestendig en veilig is. Daarnaast zet de 

gemeente zich in voor een dynamisch, duurzaam en aantrekkelijk woon-, werk-, en ondernemersklimaat 

met goede bereikbaarheid, zonder schadelijke impact op de natuur, en innovatief gebruik van energie.  

 

De gemeente heeft hierop een zevental ambities geformuleerd op het gebied van energie, klimaat, 

economie, natuur, mobiliteit, werken en wonen. De ambities van de gemeente zijn: 

• Energietransitie: van fossiel naar duurzaam 

• Klimaatadaptatie: omgaan met veranderend weer 

• Circulaire economie: sluiten van kringlopen 

• Biodiversiteit: werken met de natuur 

• Bereikbaarheid: duurzaam verbonden 

• Vestigingsklimaat: een krachtige, duurzame topregio! 

• Woon- en leefomgeving: dynamisch, divers, duurzaam 

 

De omgevingsvisie zegt het volgende t.a.v. wonen: 

Onze ambitie  

• Gelderland heeft een aanbod aan woningtypen en woonmilieus passend bij de diversiteit aan 

woningvraag; voor ieder een passende, duurzame woning. We benutten de bestaande 

bebouwde omgeving optimaal met voldoende ruimte voor klimaatadaptieve maatregelen.  

• Alle nieuwbouw wordt aardgasloos aangelegd en zoveel mogelijk circulair gebouwd. In 2035 

zijn alle (bestaande) wijken van het aardgas.  

• Woningen in Gelderland zijn in 2050 klimaatneutraal.  

 

Onze aanpak  

• We gaan in gesprek met de Gelderse regio’s en maken regionale afspraken over een goede 

balans tussen de vraag en het aanbod van woningen. We hebben specifieke aandacht voor de 

gemeentegrens overstijgende woonvraagstukken.  

• We stimuleren innovaties in woonwijken op het vlak van duurzaamheid en het omvormen van 

bestaande gebouwen tot woonruimte. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan betreft het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen, het slopen van 

bedrijfsbebouwing en zo het mogelijk maken van één vrijstaande woning.  

Voorliggend plan past in de aard en schaal van de omgeving omdat het volume van de geplande woning 

aansluit bij de volumes langs de Veerstaat. Aan de Veerstraat staan diverse woningen en agrarische 

bedrijfswoningen met één of twee lagen en een kap. In dit lint wordt als gevolg van het plan een woning 

ingepast die qua maat en schaal volledig aansluit bij de bestaande volumes.  

Het plan sluit dan ook aan op de bebouwingsintensiteit in het gebied.  
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3.2.2 Provinciale Omgevingsverordening 

De Provinciale Ruimtelijke Omgevingsverordening is 31 maart 2021 vastgesteld. De verordening is een 

uitwerking van het ruimtelijk beleid uit de provinciale omgevingsvisie in toetsbare regels. De verordening 

stelt regels en voorwaarden waaraan de inhoud van (gemeentelijke) bestemmingsplannen, 

projectbesluiten en beheersverordeningen moeten voldoen. Inhoudelijk gaat de verordening onder 

andere in op het realiseren van stedelijke functies, het vrijkomen van agrarische bebouwing, regels over 

uitbreiding van bedrijventerreinen, glastuinbouw en natuur- en landschapsbescherming. 

 

Planspecifiek 

Het plangebied is niet gelegen in een gebied ((landschap/erfgoed/natuur/water) dat op basis van de 

provinciale verordening nader beschermd wordt. Daarnaast is voor de functiewijziging met de extra 

woning in overleg met de provincie bepaald dat het een gemeentelijke verantwoording betreft. Vanuit 

de omgevingsverordening vloeien dan ook geen randvoorwaarden voort die van toepassing zijn op het 

plan.   

 

3.2.3 Woonvisie Gelderland en Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019  

Om ontwikkelingen op de regionale woningmarkt inzichtelijk te maken, heeft de provincie de Woonvisie 

Gelderland opgesteld. Deze woonvisie bestaat uit drie delen. Het eerste deel (deel a: Woonbeleid met 

kwaliteit) omvat algemene beleidsvoornemens om te komen tot een woonbeleid met kwaliteit. Het 

tweede deel (deel b: Anders wonen in de regio) is een toespitsing van het algemene deel van de 

woonvisie op regionaal niveau. Deel c (Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019) is een regionaal 

afsprakenpakket over de ambities en opgave op het gebied van wonen.  

 

Deel a: Woonbeleid met kwaliteit  

De provincie Gelderland hanteert het uitgangspunt ‘De juiste woning op de juiste plaats en op de juiste 

tijd’. Het betekent dat niet alleen het aantal woningen dat in een gemeente wordt gebouwd van belang 

is. Belangrijker is het in welke kern er wanneer welk soort woning wordt gebouwd. Dit moet aansluiten 

op de behoefte van vooral de eigen inwoners van de gemeente. Veel inwoners willen in hun eigen kern 

blijven wonen. Er wordt niet alleen aandacht geschonken aan nieuwbouw maar ook aan doorstroming, 

aanpassing en renovatie van woningen. De leefbaarheid in de (kleine) kernen vormt een belangrijk 

aandachtspunt.  

 

Deel b: Anders wonen in de regio  

Naast het algemene woonbeleid, zoals hierboven verwoord, wordt in de Woonvisie Gelderland ook 

gekeken naar het regionale woonbeleid. Het grondgebied van de provincie Gelderland is hierbij verdeeld 

in zes regio’s. Het plangebied valt onder de regio Rivierenland. Voor deze regio gelden de volgende 

belangrijke beleidsopgaven:  

- de bouwproductie verhogen;  

- zeer veel levensloopbestendige of - liever nog - direct voor ouderen geschikte woningen 

bouwen;  

- locaties in of nabij voorzieningencentra vrijwel uitsluitend bestemmen voor woningen, geschikt 

voor ouderen;  

- herstructureringslocaties nabij stedelijke centra zoveel mogelijk benutten om het aanbod aan 

centrum(-stedelijk) wonen te vergroten. Dit geldt met name voor Tiel, en in mindere mate ook 

voor Culemborg, Geldermalsen en Zaltbommel;  

- met name in de kleinere kernen (maar wel bij voorzieningen) meer meergezinswoningen 

bouwen, aangezien juist daar het woningaanbod te eenzijdig is gericht op gezinnen met 

kinderen;  

- beduidend minder woningen in het dure segment en beduidend meer woningen in het goedkope 

segment bouwen, mede door kleinere woningen te bouwen;  

- meer verscheidenheid in woningtypen creëren, mede met behulp van particulier 

opdrachtgeverschap.  
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Deel c: Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019 

Voor het Kwalitatief Woonprogramma (KWP) is uitgangspunt dat in de periode 2010 tot 2020 in totaal 

circa 69.000 woningen netto aan de voorraad in Gelderland worden toegevoegd. Voor de regio 

Rivierenland is dit nader uitgewerkt in een afsprakenkader ‘Regionaal Woningbouwprogramma regio 

Rivierenland’ 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het wijzigen van de bestemming naar wonen en daarbij het geven van de 

kaders voor een nieuwe woning. Aan het uitgangspunt van de visie dat de identiteit en het rustige 

landelijke karakter behouden moet blijven wordt in onderhavig plan voldaan. De bebouwingstypologie 

sluit aan op de typologie in de directe omgeving. De nieuwe woning wordt qua typologie, omvang en 

ligging gelijkgesteld met de aanwezige woningen aan de Veerstraat 25 en 23. Daarnaast zal het plan 

voorzien worden van natuurlijke ingrepen om het landschappelijk in te passen. Zowel de bestaande 

beeldkwaliteit als de aanwezige maat en schaal worden door voorliggend plan dan ook niet doorbroken. 

Voorts voorziet het plan in een concrete behoefte want het wordt opgesteld ten behoeve van een 

concreet beoogde bouwontwikkeling. 

 

Het plan is derhalve in overeenstemming met de provinciale woonvisie. 

3.3 Regionaal beleid 
 

3.3.1 Regionaal Woningbouwprogramma regio Rivierenland 

De gemeenten van de regio Rivierenland hebben afspraken gemaakt voor het opstellen en monitoren - 

actueel houden - van een regionaal woningbouwprogramma. Om voldoende inzicht te hebben in de 

woningmarkt en als basis voor het regionale woningbouwprogramma heeft de regio Rivierenland in 

2015 een regionaal woningbehoefteonderzoek uit laten voeren. Het regionaal 

woningbehoefteonderzoek geeft inzicht in de verwachte woningbehoefte voor de komende jaren op 

basis van de effectieve vraag. 

Het regionale woningbouwprogramma is een dynamische lijst en wordt jaarlijks geactualiseerd. De 

meest recente actualisatie van het regionale woonbeleid bestaat uit: ‘Uitvoeringsplan wonen, wonen-

zorg en woonladder regio Rivierenland 2018 16 november 2017’  

 

Toetsing van projecten 

Alle projecten worden getoetst op drie punten: 

 

I. Planstatus 

Van alle projecten is de planstatus geïnventariseerd. Vanuit de provincie wordt mede gestuurd op 

planologische hardheid. Het is van belang om te monitoren of kansrijke plannen opgenomen zijn/worden 

in harde bestemmingsplancapaciteit. Voorkomen moet worden dat plancapaciteit gebruikt wordt voor 

niet-kansrijke plannen of projecten die pas op zeer lange termijn ontwikkeld worden. Plannen met harde 

plancapaciteit worden 'groen' gemarkeerd. Plannen met zachte plancapaciteit zijn 'rood'. Voorliggende 

ontwikkeling scoort op dit punt rood, omdat het plan nog niet is vastgesteld. Voorliggend plan wordt 

echter door voorliggend planspecifiek bestemmingsplan op korte termijn vastgesteld en is daarmee in 

potentie nagenoeg groen.   

 

II. Urgentie 

Onder deze noemer vallen in ieder geval de plannen waar sprake is van een verbetering van locatie en 

omgeving zoals bij herstructurering, bedrijfssanering, afronding van een gebied. Daarnaast kan een 

bepaald woningbouwprogramma, zoals voor senioren geschikte woningen in combinatie met 

zorgvoorzieningen, aanleiding zijn om prioriteit te geven aan een project. Voorliggende ontwikkeling 

voorziet in het realiseren van een levensloopbestendige woning. Het plan wordt gebouwd vanuit een 
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concrete behoefte voor mensen die nu nabij het plangebied wonen. Het plan draagt daarmee bij aan 

het vergroten van het aanbod van levensloopbestendige woningen. Het plan draagt zo ook bij aan 

doorstroming doordat de vrijgekomen woning geschikt is voor gezinnen. Doordat het planologisch 

mogelijk maken van een woning ten behoeve van een concrete woningbehoefte scoort de ontwikkeling 

'groen'. 

 

III. Woonmilieu, prijs en woningtype 

In het WBO is aangegeven waar de belangrijkste tekorten en overschotten zijn. Het regionale 

woningbouwprogramma wordt hieraan getoetst. Dit kan aanleiding zijn om een aantal projecten opnieuw 

te bezien en mogelijk meer af te stemmen op de actuele vraag. Projecten worden gespiegeld aan de 

geschetste behoefte uit het WBO waarbij maatwerk per gemeente en kern mogelijk is. Een groot deel 

van de projecten bedient immers een specifieke, lokale vraag.  

 

Indeling projecten 

Alle bekende projecten zijn getoetst en ingedeeld in drie categorieën. 

 

1. Kansrijke plannen en/of korte termijn (realisatie binnen vijf jaar) 

Dit zijn plannen die goed aansluiten op de actuele marktvraag. Deels gaat het dan om projecten met 

woningen in de lagere huur- en koopprijscategorieën. Ook zorggerelateerde woningen scoren hoog. 

Daarnaast lijkt de markt voor middeldure, en soms zelfs dure, koopwoningen weer aan te trekken. 

Projecten in categorie 1 zijn opgenomen in harde plancapaciteit. Kansrijke plannen waar nog geen 

vastgesteld bestemmingsplan voor is, worden opgenomen in categorie 2. 

 

2. Plannen met aandachtspunten en/of middellange termijn (realisatie over vijf tot tien jaar) 

De projecten in categorie 2 zijn plannen met een (beïnvloedbaar) risico. Zo kan het een kansrijk project 

zijn met als enige aandachtspunt dat er nog geen vastgesteld bestemmingsplan ligt. Andere 

belemmeringen zijn omgevingsfactoren zoals milieubelemmeringen of een te verwachten weerstand 

vanuit de omgeving. Bij de toetsing wordt onderscheid gemaakt tussen plannen in categorie 2A waarvan 

verwacht wordt dat de oplevering gepland is voor de middellange termijn (2020-2025) en plannen in 

categorie 2B met aandachtspunten of belemmeringen. 

 

3. Risicovolle plannen en/of lange termijn (realisatie tien jaar of verder) 

Een deel van deze plannen betreft een of meer fasen van een groter project. Ook zijn er projecten die 

nog niet aansluiten op de actuele marktomstandigheden of waar concrete knelpunten gesignaleerd zijn. 

Tot slot zijn het projecten die ooit een keer bedacht zijn, in de tijd dat er nog onbeperkt plannen gemaakt 

werden, maar waarvan nu ingeschat wordt dat deze niet meer tot ontwikkeling komen. 

 

Regionale woningbouwprogramma 

De projecten uit de categorieën 1 en 2 vormen gezamenlijk het regionale woningbouwprogramma 

Rivierenland. De voorliggende ontwikkeling sluit aan op de in het regionale woningbouwprogramma  

aangeduide categorie 2 omdat er nog geen vastgesteld bestemmingsplan voor is. Er zijn geen 

milieubelemmeringen voorzien. De middellange termijn voor categorie 2 van 5 tot 10 jaar sluit niet aan 

op het plan. De uitvoering van het project staat gepland op korte termijn, naar verwachting medio 2021. 

Op urgentie en programma scoort de ontwikkeling derhalve goed. 

 

Conclusie regionaal woningbeleid 

Of het plan past in het gemeentelijk woningbouwprogramma volgt uit de vraag of voorliggend plan 

meegenomen kan worden in de regionale afspraken. Het plan sluit in ieder geval aan op de 

gemeentelijke woonvisie zoals hiervoor beschreven. 
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3.3.2 Ruimtelijke Strategische Visie Regio Rivierenland 

In 2016 hebben de gemeenten in Regio Rivierenland een regionale ambitie opgesteld voor de periode 

2016-2020. Dat zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, 

Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Met de regionale ambitie hebben deze 10 gemeenten een 

gezamenlijke focus gelegd op drie economische speerpunten: agribusiness, economie en logistiek en 

recreatie en toerisme.  

De visie is vertaald in een kansenkaart met als doel ondernemers, organisaties en andere overheden 

te inspireren en bij te dragen aan het behalen van de economische ambities in Regio Rivierenland. De 

visie laat zien dat het gebied een poort is naar nieuwe kansen voor bedrijvigheid in agribusiness, 

logistiek en recreatie en toerisme. En dat levert meer werkgelegenheid op voor onze inwoners en een 

beter woon- en leefklimaat. We zetten in op een gedragen ruimtelijke visie voor de drie economische 

speerpunten, waar we ook trots op kunnen zijn. 

Afbeelding 6: Uitsnede visiekaart Regio Rivierenland  

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan heeft gezien de kleinschaligheid beperkt raakvlak met de visie die meer op hoofdlijnen 

stuurt. Het plan is echter op basis van vergelijking met bovenstaande (hoofd)lijnen in overeenstemming 

met de structuurvisie. Volgens de visiekaart ligt het plangebied in de buurt van ‘recreatieve kansen 

waarmee gebieden een relatie met andere regio’s leggen’. De landschappelijke elementen zoals een 

natuurvriendelijke oever en knotwilgenwal dragen door het verbeteren van het landschap hier aan bij.  

 

3.4 Gemeentelijk beleid 
Het plangebied is gelegen in de voormalige gemeente Neerijnen. Deze gemeente is opgegaan in de 

nieuwe gemeente West Betuwe.  

 

3.4.1 Woonvisie 

De plaats Neerijnen maakt deel uit van de gemeente West Betuwe. De gemeente is ontstaan per 1 

januari 2019 na de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Er is nog geen 

structuur- of omgevingsvisie beschikbaar. Daarom is onderstaand de woonvisie van de voormalige 

gemeente Neerijnen aangehouden. 
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Gemeente Neerijnen heeft op 28 juni 2012 de Woonvisie 2012-2020 vastgesteld. De Woonvisie rust 

op vier uitgangspunten: 

1. Behoud van de identiteit en het rustieke en landelijke karakter van de gemeente. 

2. Voldoen aan de woningbehoefte van degenen die graag in de gemeente willen wonen. 

3. Afstemming van het beleid op wat per kern nodig is, rekening houdend met maat en schaal van 

de dorpen, de noodzaak van de koppeling van (zorg)voorzieningen aan het wonen en de 

ruimtelijke context. 

4. Beleidsontwikkeling in samenspraak met Woonstichting De Kernen en Woningbouwvereniging 

De Goede Woning Neerijnen. 

Centraal in de Woonvisie staat de vraag hoe de gemeente tot een beter evenwicht kan komen tussen 

het huidige planaanbod en de verwachte vraag 

 

Planspecifiek  
Voor het plan zijn de uitgangspunt 1 en 2 relevant. 
 
Behoud van de identiteit en het rustieke en landelijke karakter van de gemeente.  
Het voorliggende plan draagt, met haar nieuwbouw en landschapsarchitectuur, bij aan de identiteit en 
het rustieke landelijke karakter van Neerijnen.  
 
Voldoen aan de woningbehoefte van degenen die graag in de gemeente willen wonen. 
Het voorliggende plan voorziet de woningbehoefte van het buitengebied van Neerijnen.  
 

3.4.2 Afwegingskader voor nieuwe bouwinitiatieven Gemeente West Betuwe 

De afgelopen periode zijn er zijn er flink wat nieuwe initiatieven voor woningbouw ingediend (ca. 300 

woningen). Ook in de toekomst zullen er nieuwe woningbouwinitiatieven op de gemeente blijven 

afkomen. Nieuwbouw kan van belang zijn voor de vitaliteit van de kernen, maar vraagt ook om een 

bewuste weging per verzoek waarbij onder meer de ruimtelijke inpasbaarheid wordt meegewogen. 

Wij willen daarom medewerking verlenen aan goede plannen die inspelen op de woonbehoefte van 

onze inwoners én een bijdrage leveren aan een goede ruimtelijke ordening1. Daarom is het nodig om 

een afwegingskader te maken voor nieuwe woningbouwverzoeken. 

 

Bouwinitiatieven waarbij geen gebruik wordt gemaakt van het afwegingskader  

Er zijn situaties waarbij andere (ruimtelijke) overwegingen van toepassing zijn bij de beantwoording 

van de vraag of er wel of niet meegewerkt kan worden aan een verzoek tot woningbouw. Het heeft 

dan geen zin dergelijke verzoeken aan het afwegingskader, zoals hierna in paragraaf 2.2 is 

beschreven, te toetsen.  

 

Bij de volgende situaties wordt het afwegingskader niet toegepast:  

- Woningbouw in het kader van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).  

Dankzij het VAB-beleid wordt overtollige leegstaande voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing gesloopt. Dit versterkt de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en bevordert de 

leefbaarheid van het landelijke gebied. De bestemmingsplannen “Buitengebied” van onze 

gemeente kennen allemaal een regeling voor functieverandering van voormalige agrarische 

opstallen. Wanneer het verzoek passend is binnen die regeling dan wordt het verzoek met 

een positief advies aan het college van B&W voorgelegd. De te verwachten bouwstroom als 

uitvloeisel van het VAB-beleid zal gelet op de ervaringen van de afgelopen jaren beperkt 

blijven. 
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Planspecifiek  

Het plan past binnen de regeling van het VAB-beleid, het verzoek kan met een positief advies worden 

voorgelegd aan B&W zonder het uitvoeren van het afwegingskader.  

 

3.4.3 Vigerend bestemmingsplan 

Het vigerende bestemmingsplan voor de locaties is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Neerijnen, 

veegplan 2017’. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden op 2018-12-06. Voor de locatie 

geldt de enkelbestemming Agrarisch en geldt tevens de dubbelbestemming Waarde – Archeologische 

waardevolle gebieden 1’. 

 

De bestemming Agrarisch staat het volgende gebruik toe: 

 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

• a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische 

bedrijfsvoering, met dien verstande dat boomkwekerijen en boomgaarden niet zijn toegestaan 

ter plaatse van de aanduiding 'openheid' 

• ….; 

Planspecifiek 

Voorliggend plan waarbij een nieuwe woning wordt gebouwd past niet binnen het vigerende 

bestemmingsplan. Om de ontwikkeling mogelijk te maken is derhalve een nieuw bestemmingsplan 

nodig. Voorliggend plan voorziet hier in.  

 

Voor de nieuwe woning die mogelijk gemaakt wordt zal rekening gehouden worden met de maten voor 

woongebouwen uit het huidige bestemmingsplan:  

 

18.2 Bouwregels 

18.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

- Indien een bouwvlak is opgenomen, mag het hoofdgebouw uitsluitend binnen het bouwvlak 

worden gebouwd. 

- Het aantal hoofdgebouwen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen dan één. 

- De inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m³, tenzij anders is aangegeven 

ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)'. 

- De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 

- De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m. 

- De afstand van woningen tot de as van de openbare weg mag niet minder bedragen dan 15 m. 

- De afstand tot de perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m. Indien de bestaande 

afstand minder bedraagt dan 3 m, geldt deze afstand als minimale afstand. 
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4 Milieutechnische uitvoerbaarheid 
 

4.1 Milieueffectrapportage 
 

Wettelijk kader 

In het Besluit milieueffectrapportage wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten die direct MER-

plichtig zijn (de zogenaamde ‘C-lijst’) en activiteiten die m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde 

‘Dlijst’). In de D-lijst is voor iedere activiteit een drempelwaarde opgenomen. Indien deze drempelwaarde 

door een activiteit wordt overschreden geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. 

 

Is een activiteit wel genoemd in de D-lijst maar wordt de drempelwaarde niet overschreden? Dan dient 

er een vormvrije m.e.r.- beoordeling opgesteld te worden. Evenals bij een m.e.r.-beoordeling dient er 

voor de vormvrije beoordeling getoetst te worden aan de criteria die genoemd zijn in Bijlage III van de 

Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten’ 

(2011/92/EU). 

 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling dient om te bepalen of de kenmerken van het plan en de nadelige 

gevolgen voor het milieu niet alsnog noodzaken tot het opstellen van een milieueffectrapportage (MER), 

ondanks dat de activiteit onder de drempelwaarde van de D-lijst blijft. De vormvrije m.e.r.-beoordeling 

wordt middels een m.e.r.-aanmeldnotitie aangeboden aan het bevoegd gezag, op basis waarvan zij een 

m.e.r.-beoordelingsbesluit moet nemen. Dit m.e.r.-beoordelingsbesluit moet eerder genomen worden 

dan het besluit om het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te laten gaan. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan betreft de bestemmingswijziging van twee voormalig agrarische bedrijven en daarbij 

het mogelijk maken van één extra woning. Dit plan heeft daarom betrekking op ‘De aanleg, wijziging of 

verandering van een stedelijk ontwikkelingsproject’ zoals bedoeld in het Besluit milieueffectrapportage. 

Deze ontwikkeling valt onder activiteit D.11.2.  

Voor woningbouw wordt een drempelwaarde van 2000 woningen aangehouden. De bouw van 1 woning 

blijft daar qua aantal dus ruimschoots onder. Er geldt daarom geen directe m.e.r.- beoordelingsplicht 

voor dit plan. Wel moet er een vormvrije m.e.r.- beoordeling worden opgesteld, aangezien er voor een 

stedelijkontwikkelingsproject geen ondergrens aangewezen is. 

 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

De milieugevolgen van dit plan zijn beoordeeld in de andere paragrafen van dit hoofdstuk. Voor een 

aantal milieuaspecten is er aanvullend onderzoek uitgevoerd om de milieueffecten in beeld te brengen, 

zoals bijvoorbeeld voor bodem en geluid. De bevindingen op basis van deze onderzoeken zijn in de 

relevante milieuparagrafen benoemd. Op basis van de beoordeling in de milieuparagrafen en de 

resultaten uit denonderzoeken worden er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu verwacht.  

Ook beschouwd vanuit de criteria uit Bijlage III blijken belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet 

aan de orde: 

 

1. kenmerken van het project.  

De kenmerken (e.g. omvang project, gebruik natuurlijke hulpbronnen, productie van afvalstoffen) zijn in 

dit geval dusdanig beperkt dat belangrijke nadelige effecten voor het milieu uit te sluiten zijn. De bouw 

van 1 woning is niet dusdanig ingrijpend dat de omgeving van het plangebied wezenlijk verandert. 

Bovendien wordt er geen regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen geschaad en de 

afvalstromen die vrijkomen worden allen via de reguliere wegen afgevoerd, verwerkt of hergebruikt. 

 

2. plaats van het project.  

Ook de relatie tussen de voorgenomen ontwikkeling en de plaats van het project noodzaken niet tot een 
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m.e.r.-beoordeling, aangezien de omgeving niet dusdanig kwetsbaar is dat een project van deze 

beperkte omvang tot belangrijke nadelige gevolgen voor milieu en/of omgeving leidt. Het 

regeneratievermogen van natuurlijke hulpbronnen in het gebied is niet aan de orde en wordt derhalve 

ook niet aangetast, daarnaast wordt het opnamevermogen van het natuurlijk milieu niet gebruikt c.q. 

aangetast aangezien er geen afvalstromen in het natuurlijk milieu eindigen (alles wordt via de reguliere 

afvalverwerking van huishoudelijk afval verzameld en verwerkt). Bovendien ligt het plangebied niet in of 

direct naast een beschermd natuurgebied (Natura 2000 en/of Gelders Natuurnetwerk). 

 

3. kenmerken van het potentiële effect. 

 Er zijn geen belangrijke nadelige effecten op het milieu te voorzien. Daarmee is de kans dat deze 

effecten zich voordoen dan ook niet aan de orde. Het betreft een ontwikkeling van beperkte omvang, 

buiten (beschermde) natuurgebieden en met een kleine impact op het milieu en de natuurlijke omgeving. 

 

Conclusie 

Op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling kan geconcludeerd worden dat er geen m.e.r.-

beoordelingsprocedure doorlopen hoeft te worden en/of dat een planMER niet aan de orde is. 

Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van het plan zijn gezien de omgeving en de 

omvang van de ontwikkeling en de optredende milieueffecten niet aannemelijk. 

Deze paragraaf (meer specifiek de tekst onder ‘vormvrije m.e.r.-beoordeling’) en de rest van de 

toelichting kunnen beschouwd worden als de m.e.r.-aanmeldnotitie. Het college van de gemeente West 

Betuwe moet op basis hiervan nog een formeel m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Hierin besluit het 

college of er wel of geen milieueffectrapportage nodig is. 

 

4.2 Bedrijven en milieuzonering 
 

Een goede ruimtelijke ordening beoogt het voorkomen van voorzienbare hinder en gevaar door 

milieubelastende activiteiten. Door bij nieuwe ontwikkelingen voldoende afstand in acht te nemen tussen 

milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen), worden 

hinder en gevaar beperkt of voorkomen en wordt het voor bedrijven of woonfuncties mogelijk gemaakt 

zich binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen.  

 

Om dit gestandaardiseerd te kunnen beoordelen zijn in de VNG-brochure Bedrijven en Milieuzonering 

richtafstanden opgesteld. Deze afstanden geven voor gemiddelde bedrijfssituaties aan op welke afstand 

geen hinder is te verwachten. De meer verfijnde afstemming voor de beperking of voorkoming van 

milieuhinder vindt vervolgens plaats in het kader van de Wet milieubeheer. 

 

Planspecifiek 

In voorliggend plan wordt de bestemming van Agrarisch gewijzigd naar de bestemming Wonen. De 

bestemming wonen is een gevoelige bestemming in het kader van bedrijven en milieuzonering. Er moet 

dus beoordeeld worden of omliggende bedrijven niet beperkt worden in de bedrijfsvoering.  

 

Het agrarische bedrijf aan Veerstraat komt te vervallen als gevolg van de bestemmingswijziging. Dit 

bedrijf behoeft dus niet meer meegenomen te worden in de afweging van bedrijven en milieuzonering. 

 

Westzijde 

Aan de westzijde ligt het kantoor met schuur van Staatsbosbeheer met de milieucategorie 1 en 2. In 

een gebied dat gekenmerkt wordt als gemengd gebied, wat in voorliggend plan goed uit te leggen is 

gezien de diverse functies, geldt voor milieucategorie 2 een minimale afstand van 10 meter. Zoals in 

afbeelding 6 is te zien, vormt dit bedrijf gezien de afstand van ca. 97 meter geen conflict in het kader 

van milieuzonering.  
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Afbeelding 6: Uitsnede bestemmingsplan, Ruimtelijkeplannen.nl  

 

Oostzijde 

Aan de oostzijde (zie bovenstaande afbeelding) grenst het plangebied aan een perceel bestemt als 

bedrijf-nutsvoorziening. Op deze gronden is het volgende gebruik toegestaan.: 

- nutsvoorzieningen; 

- een gemaal ter plaatse van de aanduiding 'gemaal'; 

- erven en verhardingen; 

- parkeervoorzieningen; 

- groenvoorzieningen; 

 

Feitelijk wordt het als waterwingebied gebruikt. Planologisch moet echter uitgegaan worden van een 

mogelijke nutsvoorziening. Afhankelijk van het vermogen geldt een richtafstand tot gevoelige 

bestemmingen. Zoals aangegeven is de gevoelige bedrijfswoning van derden, de Veerstraat 23, reeds 

mogelijk op de planlocatie en heeft het bedrijf met de situering van de nutsvoorziening rekening te 

houden met de bedrijfswoning overal binnen het bouwvlak. 

 

De grond van de bedrijfsbestemming is in eigendom van Vitens. Het terrein is als bosperceel ingericht. 

In voorbereiding op de planvorming is overleg gevoerd met Vitens. Zij hebben aangegeven positief te 

staan tegenover de planontwikkeling omdat het beëindigen van het veeteeltbedrijf de kans op vervuiling 

beperkt. 

 

Zuidzijde 

Aan de zuidzijde is de grond bestemd als agrarisch.  

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
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grondgebonden agrarische bedrijven, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding: 

- ‘glastuinbouw’ tevens een glastuinbouwbedrijf is toegestaan; 

- 'paardenhouderij' tevens een paardenhouderij is toegestaan; 

- 'intensieve veehouderij' tevens een intensieve veehouderij is toegestaan; 

- 'grondgebonden veehouderij' tevens een grondgebonden veehouderij is toegestaan; 

- 'specifieke vorm van agrarisch - griendhandel' tevens een griendhandel is toegestaan; 

- 'intensieve kwekerij' tevens een intensieve kwekerij is toegestaan; 

- 'specifieke vorm van agrarisch - boomgaard' tevens een boomgaard is toegestaan; 

 

In de regels staat dat specifieke grondgebonden agrarisch gebruik enkel is toegestaan waar een 

specifieke aanduiding is aangegeven. Met name de aanduiding intensieve kwekerij kan als gevolg van 

spuitzones bij boomgaarden aanvullende milieutechnische beperkingen met zich meebrengen. Een 

dergelijke aanduiding grenst echter niet aan de Veerstraat 23 en 25.  

 

Gezien voorgaande conclusies vormt het aspect bedrijven en milieuzonering geen belemmering tot 

voorliggend plan. 

 

4.3 Geluidhinder 
 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt ernaar gestreefd om de geluidhinder als gevolg 

van spoor-, wegverkeer of industrie te beperken. Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er normen 

gesteld tot welke maximale geluidsniveaus geluidgevoelige functie belast mogen worden. De Wgh geeft 

tevens aan in welke situaties middels onderzoek aangetoond moet worden of aan deze normen voldaan 

kan worden. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening en bijbehorende jurisprudenties zijn aanvullende 

onderzoek verplichtingen gesteld.  

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in de wijziging van de bestemming en het mogelijk maken van een extra 

geluidgevoelige bestemming niet zijnde de bestaande woningen) langs een 50 km/h of hogere weg. 

Om aan te tonen dat bij de extra woningen aan de wettelijke geluidsnormen voldaan kan worden is 

een akoestisch onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 1. De conclusies zijn als volgt:  

 

De geluidbelasting op voorgevel van een nieuw te realiseren woning aan de Veerstraat bedraagt 
maximaal Lden= 37 dB. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt niet overschreden.  
Het plan voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder. 
 

Het aspect geluid vormt, op basis van de voorgaande conclusie, geen beperking voor het voorliggende 

plan. 

 

4.4 Ecologie 
 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet bepaald worden of een plan geen nadelige 

effecten heeft voor beschermde plant- en diersoorten in en nabij het plangebied. Indien de ontwikkeling 

verstoring of uitroeiing van beschermde soorten kan inhouden dient onderzocht te worden of eventuele 

soorten aanwezig zijn. Wanneer dit het geval is moet tevens aangetoond worden middels welke 

ingrepen deze verstoring voorkomen wordt dan wel gecompenseerd. 

 

Planspecifiek 

 

4.4.1 Quickscan 

Als onderdeel van de planvorming zal bebouwing gesloopt worden en zullen watergangen aangepast 

worden. Om te beoordelen of het plan gevolgen heeft voor de Flora en Fauna is daarom voor het 
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bestemmingsplan een ecologische quickscan uitgevoerd, zie bijlage 2. Op basis van de quickscan en 

de eventuele vervolgonderzoeken kan bepaald worden of het plan geen nadelige effecten heeft voor 

beschermde soorten.  

 

De conclusies uit de Quickscan Wet natuurbescherming Veerstraat 23 te Waardenburg (Blom Ecologie 

B.V.) zijn als volgt:  

 

Samenvatting: 

(a) Soortenbescherming Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden naar de huismus. Voor 

de werkzaamheden aan de waterloop dient gewerkt te worden volgens een ecologisch werkprotocol 

(bijlage 3) ten aanzien van heikikker, poelkikker en grote modderkruiper. De planlocatie is mogelijk 

geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en 

broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet 

natuurbescherming.  

(b) Gebiedsbescherming De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het 

Gelders Natuurnetwerk. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de 

beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een 

AERIUS-berekening, Voortoets en/of ‘nee, tenzij’-toets is niet noodzakelijk.  

(c) Houtopstanden Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een 

meldingsplicht geldt in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 

Uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van gebiedsbescherming en houtopstanden in het 

kader van de Wnb. Er dienen enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien van de 

Algemene zorgplicht, foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voorafgaand aan de 

werkzaamheden dient met aanvullend onderzoek te worden vastgesteld of de te slopen bebouwing een 

relevante functie heeft voor de huismus. Indien er sprake is van overtreding van verbodsbepalingen van 

de Wet natuurbescherming kan bevoegd gezag onder voorwaarden een ontheffing verlenen. De 

voorwaarden betreffen: er is geen andere bevredigende oplossing, er is sprake van een wettelijk belang 

(er zijn belangen vanuit volksgezondheid -klimaatsveranderingaan te voeren) en er wordt geen afbreuk 

gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort (een robuust en ruim maatregelenpakket 

van tijdelijke en permanente voorzieningen wordt hiertoe voorgesteld en uitgevoerd). Gezien het 

voorgaande onderzoek is er geen reden om aan te nemen dat eventueel benodigde ontheffingen, mits 

de juiste maatregelen worden getroffen, er sprake is van een gedegen alternatievenafweging en een 

wettelijk belang kan worden aangevoerd, niet verkregen zouden kunnen worden. 

 

De sloop van enkele opstallen en de realisatie van een woning aan de Veerstraat 23 te Waardenburg 

is uitvoerbaar zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro). 

 

Vervolgstappen 

• Voor de beoogde ontwikkeling dient aanvullend onderzoek naar huismus uitgevoerd te worden. 

Een aanvullend onderzoek naar huismus wordt uitgevoerd middels twee gerichte veldbezoeken 

in de periode 1 april t/m 15 mei of middels vier gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart t/m 

20 juni (met een tussenperiode van 10 dagen tussen de veldbezoeken), conform het 

Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017). Een technische inspectie is mogelijk voor het 

inventariseren van de nestlocaties buiten het broedseizoen, tussen 15 september en 1 maart. Bij 

een technische inspectie bestaat er de kans dat oude nesten ook meegenomen worden. 

• Om negatieve effecten op de heikikker, poelkikker en grote modderkruiper te voorkomen en uit te 

sluiten dient tijdens de aanleg van de natuurvriendelijke oever van de waterloop op de grens van 

de planlocatie gewerkt te worden volgens een ecologisch werkprotocol (bijlage 3). 
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Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora en 

fauna (Algemene zorgplicht). 

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige. 

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, te 

vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de werkzaamheden. 

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten en 

in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren 

(buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een vleermuisvriendelijke 

verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen 

geconvergeerde lichtbundel). 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart t/m 

medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de aanvang 

door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig zijn. E.e.a. op 

aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële nestlocaties buiten het 

broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden. 

 

Advies 

• Om de kerkuil een geschikte nestlocatie te bieden is het mogelijk om in schuur A een nestkast op 

te hangen. Lokale uilenwerkgroepen plaatsen deze vaak kosteloos. In de meeste gevallen zal één 

maal per jaar een nestcontrole plaatsvinden waarbij de jonge uilen vaak worden geringd. Meer 

informatie kan verkregen worden via de vogelwerkgroep West-Betuwe. 

 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies is een nader onderzoek huismussen uitgevoerd, zie 

bijlage 3. De conclusie van dit nader onderzoek luidt:  

‘Op basis van de technische inspectie en de eerder uitgevoerde quickscan flora en fauna is gebleken 

dat in de geïnspecteerde schuur nestlocaties aanwezig zijn van huismus. De beoogde sloop leidt tot 

overtreding van een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming art 3.1, lid 2 (wegnemen 9 

nesten). Er dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd alvorens schuur 

1 gesaneerd kan worden.’ 

 

Voor de planlocatie is een ontheffing aangevraagd, zie bijlage 4. Er is geen aanleiding om aan te nemen 

dat de ontheffing niet verkregen zal worden. De ecoloog en opsteller van de ecologische quickscan 

adviseert daarover het volgende:  

 

Ten aanzien van het plan Veerstraat 23 kan worden vastgesteld dat het bp-plan haalbaar is. Immers als 

sprake is van aanwezigheid huismus (wat dus ook al is vastgesteld) zal de provincie een beschikking 

afgeven onder de volgende voorwaarden (Wet nb, art. 3.3. lid 4): 

• Wet nb, art. 3.3. lid 4a; er is geen sprake van een alternatief, de schuur kan niet worden behouden, 

er is geen andere optie dan de schuur te saneren; 

• Wet nb, art. 3.3. lid 4b; er is sprake van een wettelijk belang (volksgezondheid en groot 

openbaarbelang), het dak van de schuur is asbesthoudend, het verwijderen van asbest is een 

verplichting i.h.k.v. de Volksgezondheid; 

• Wet nb, art. 3.3. lid 4c; er is geen sprake van de verslechtering van de staat van instandhouding 

(SVI), de staat van instandhouding van de huismus wordt gewaarborgd middels het treffen van 

tijdelijke en permanente maatregelen, hiervoor zijn ruim voldoende mogelijkheden binnen een 

straal van 200 meter. 

Zoals boven verkort beschreven is er geen reden waarvoor de provincie Gelderland (bevoegd gezag) 

de beschikking niet zou afgeven mits de aanvraag volledig is onderbouwd. 
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4.4.2 Vergroten biodiversiteit  

Aan de oostzijde, aangrenzend aan het bosperceel is een natuurvriendelijke oever voorzien met een 

lengte van ca. 125 meter. Een natuurvriendelijke oever draagt bij aan het verbeteren van de 

waterkwaliteit en zal tevens de biodiversiteit aanzienlijk vergroten. 

Aan de rand van de natuurvriendelijke oever komt over de volledige lengte een rij met knotwilgen. Deze 

knotwilgen zullen om de tien meter geplaatst worden. Het totaal aan knotwilgen komt daarmee op 12 

stuks. Achterop het perceel is een biologische hoogstamboomgaard van ca. 13 fruitbomen. Deze 

boomgaard blijft behouden. Een hoogstamboomgaard draagt bij aan de landelijke uitstraling en refereert 

aan de agrarische geschiedenis van de locatie. De boomgaard zal ook bijdragen, door meer bloemen 

en insecten, aan versterking van de bijen- en vogelpopulaties die sterk onder druk staan in Nederland. 

 
Afbeelding 7: Principedoorsnede natuurvriendelijke oever aan oostzijde van perceelgrens 

 

 
Afbeelding 8: Voorbeelden van de beoogde knotwilgen en natuurvriendelijke oever 

 

4.4.3 Stikstofuitstoot 

De beoogde ontwikkeling betreft de sanering van enkele opstallen en de realisatie van een woning. 

Ten opzichte de huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte toename in het aantal 

verkeersbewegingen. 

De nieuwbouw zal zonder gasaansluiting in de gebruiksfase geen stikstofuitstoot hebben. Gedurende 

de aanlegfase kan er een beperkte en tijdelijke stikstofemissie verwacht worden ten gevolge van het 

gebruik van mobiele werktuigen en transportbewegingen (het ‘projecteffect’). In de handreiking 

‘woningbouw en AERIUS’ (Rijksoverheid januari 2020) wordt uitgegaan van de volgende kengetallen: 

• Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen;  

• Emissie uit verkeer tijdens gebruiksfase: 0,27 kg NOx per woning; 

• Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transport): 3 kg NOx per woning. 
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Gezien er sprake is van een grote afstand (3 km) tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde Natura 

2000-gebied en in de gebruiksfase sprake is van een afname in stikstofemissie wordt op voorhand 

uitgesloten dat er sprake is van een verhoging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen 

binnen Natura 2000-gebieden. Een berekening middels de AERIUS Calculator kan derhalve 

achterwege blijven. 

 

4.5 Bodem 
 

Het is wettelijk geregeld (Wbb en bouwverordening) dat bouw pas kan plaatsvinden als de bodem 

geschikt is (of geschikt is gemaakt) voor het beoogde doel. Een nieuwe bestemming mag pas worden 

opgenomen, als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of 

aangepaste bestemming. Indien sprake is van een verdachte locatie dient onderzocht te worden in 

welke mate de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft 

voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

 

Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in het wijzigen van de woonbestemming en het mogelijk maken van een 

woning. Er zal dus door middel van een bodemonderzoek bepaald moeten worden of de bodemkwaliteit 

geschikt is voor wonen dan wel of er gesaneerd moet worden. 

 

De conclusies uit het bodemonderzoek uit bijlage 5 zijn als volgt:  

 

De oorspronkelijke bodem bestaat uit bruingrijze en licht humeuze klei, overgaand in siltige en grijze 

klei op 0.5 m-mv. In de boringen in het beton in en rond de opstallen is de bovengrond zandig, tot een 

diepte van maximaal 0.7 m-mv. In de bovengrond van de boringen in de contour van de gedempte sloot 

is licht puin waargenomen, tot een diepte van 0.5 m-mv. Ook het zand onder het beton is puinhoudend. 

Het gehalte is daar gekwalificeerd als licht tot matig. In één boring is dat sterk : in boring 19 aan het eind 

van de oprit. Het puin bestaat uit beton, grind en baksteen. Er is visueel nergens asbest waargenomen 

in of op de grond. 

 

Grond 

De boven- en ondergrond van het terrein aan de Veerstraat zijn maximaal licht verontreinigd. Voor geen 

van de stoffen uit het NEN 5740-pakket wordt een tussenwaarden overschreden. 

In de boven- en ondergrond van de voormalige tanklocatie in de schuur achter de woning is zintuiglijk 

geen olie waargenomen. In de grond op grondwaterniveau van boring 5 is olie ook analytisch niet 

verhoogd. Van de bestrijdingsmiddelen is er niet één meetbaar verhoogd in de oorspronkelijke 

bovengrond van het terrein. Van de PFAS-componenten is PFOA boven de Achtergrondwaarde 

verhoogd. Deze lichte verontreiniging is typerend voor de omgeving en beperkt zich niet tot het 

onderzochte terrein zelf. 

 

Asbest 

Visueel is nergens asbest waargenomen in of op de bodem rond de opstallen aan de Veerstraat. Een 

goede inspectie van de grond onder het beton was echter niet mogelijk. 

Er zijn voor het onderzoek twee mengmonsters van grond en puin op asbest geanalyseerd. Analytisch 

is door het lab asbest kleiner dan 20 mm aangetoond in het indicatieve mengmonster van het 

puinhoudende zand onder de beton-verharding in en rond de opstallen. Het gaat om 41 stukjes met een 

grootte tot 20 mm, die allen bestaan uit hechtgebonden chrysotiel. De stukjes resulteren in een gewogen 

gehalte van 55 mg/kg ds, door het lab omschreven als vlakke cement-plaat. In de fijne fractie, het asbest 

kleiner dan 0.5 mm (het respirabele asbest), is in dit monster ook wat asbest aangetroffen. 

Het mengmonster van de grond uit de gedempte sloot bevat analytisch geen asbest. 
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Grondwater 

Het grondwater staat op het terrein aan de Veerstraat op circa 0.6 m-mv. In het grondwater zijn barium, 

olie en zink licht verhoogd. Barium is regionaal verhoogd en niet specifiek voor het terrein zelf. 

 

Conclusie, aanbevelingen 

De licht verhoogde gehaltes in grond en grondwater zijn geen risico voor de volksgezondheid en geen 

belemmering voor de ontwikkeling van de locatie. 

Voor asbest in grond is een hergebruiksnorm of interventiewaarde van toepassing van 100 mg/kg ds. 

Voor de puinhoudende grond onder de betonvloer is ook een tussenwaarde relevant. Deze is 50 mg/kg 

ds. Het gewogen, indicatieve asbestgehalte ligt daar boven. Er is dus enige vorm van vervolgonderzoek 

nodig. Dat is in de huidige situatie alleen mogelijk als er grootschalig zaagwerk in het beton wordt 

verricht. Alternatief is het uitvoeren van verder onderzoek als de betonvloer gesloopt is.  

Aanbevolen wordt nog een ronde asbest-bodemonderzoek uit te voeren op het moment dat de 

betonvloer gesloopt is. Het onderzoek betreft dan het te slopen deel van de betonvloer. Dit moet 

overlegd worden met Omgevingsdienst Rivierenland. 

 

De omgevingsdienst neemt het bovenstaande advies vanuit het bodemonderzoek over en geeft aan dat 

er een voorwaarde opgenomen moet worden dat er na de sloop van de betonvloer een nader 

bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. In de planregels is hiervoor een voorwaardelijke verplichting 

opgenomen in artikel 4. 

Gezien bovenstaande conclusies vormt het aspect bodem geen belemmering voor voorliggend plan. 

 

4.6 Luchtkwaliteit 
 

Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

(ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, 

stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 

ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof 

(jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in 

onderstaande tabel weergegeven.  

 

Stof 

Toetsing van  Grenswaarde  Advieswaarde 

(WHO) 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ 40 µg / m³ 

Uurgemiddelde (mag max. 18 keer per jaar 

worden overschreden) 

200 µg / m³  

Fijn stof (PM10) jaargemiddelde concentratie 40 µg / m³ 20 µg / m³ 

24-gemiddelde concentratie (mag max. 35 

keer per jaar worden overschreden) 

50 µg / m³  

Fijn stof (PM2,5) jaargemiddelde concentratie 25 µg / m³ 10 µg / m³ 

Tabel: grenswaarden maatgevende stoffen Wet luchtkwaliteit 

   

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van ruimtelijke plannen, uit 

oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens, rekening gehouden met de luchtkwaliteit. 

In het Besluit NIBM (Niet in Betekenende Mate) en de bijbehorende regeling is exact bepaald in welke 

gevallen een project vanwege de beperkte gevolgen voor de luchtkwaliteit niet aan de grenswaarden 

hoeft te worden getoetst. Dit kan het geval zijn wanneer een project een effect heeft van minder dan 3% 

van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10. 

 

Planspecifiek 

Een plan voldoet in de regel aan het NIBM criterium als het minder dan 1500 woningen betreft dan wel 

als er sprake is van een BVO van maximaal 100.000 m2. Voorliggend plan houdt de nieuwbouw van 
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één woning in. De gehele ontwikkeling blijft ruim onder het criterium. Nader onderzoek in het kader van 

luchtkwaliteit is dan ook niet noodzakelijk. 

 

 

   
Afbeelding 9: Uitsnede kaart NSL waardes NO2, PM2,5 en PM10 2020 en 2030, plangebied blauwe vakje 

 

Uit de waardes van de NSL kaart blijken geen waardes te komen die maatregelen eisen.  

Het aspect luchtkwaliteit vormt, op basis van de voorgaande conclusies, geen beperking voor het 

voorliggende plan. 

 

4.7 Externe Veiligheid 
 

Sommige activiteiten brengen risico's op zware ongevallen met mogelijk grote gevolgen voor de 

omgeving met zich mee. Externe veiligheid richt zich op het beheersen van deze risico's. Het gaat 

daarbij om onder meer de productie, opslag, transport en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Dergelijke 

activiteiten kunnen een beperking opleggen aan de omgeving. Door voldoende afstand tot de risicovolle 

activiteiten aan te houden kan voldaan worden aan de normen. Aan de andere kant is de ruimte schaars 

en het rijksbeleid erop gericht de schaarse ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten. Het ruimtelijk beleid 

en het externe veiligheidsbeleid moeten dus goed worden afgestemd. De wetgeving rond externe 

veiligheid richt zich op de volgende risico’s: 

• risicovolle (Bevi-)inrichtingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen;  

• vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 
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Daarnaast wordt er in de wetgeving onderscheid gemaakt tussen de begrippen kwetsbaar en beperkt 

kwetsbaar en plaatsgebonden risico en groepsrisico.  

 

Kwetsbaar en beperkt kwetsbaar 

Kwetsbaar zijn onder meer woningen, onderwijs- en gezondheidsinstellingen, en kinderopvang- en 

dagverblijven, en grote kantoorgebouwen (>1.500 m²). Beperkt kwetsbaar zijn onder meer kleine 

kantoren, winkels, horeca en kampeerterreinen. De volledige lijst wat onder (beperkt) kwetsbaar wordt 

verstaan is in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.  

   

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 

Het plaatsgebonden risico wordt uitgedrukt in een contour van 10-6 als grenswaarde. Het realiseren van 

kwetsbare objecten binnen deze contour is niet toegestaan. Het realiseren van beperkt kwetsbare 

objecten binnen deze contour is in principe ook niet toegestaan. Echter, voor beperkt kwetsbare 

objecten is deze 10-6 contour een richtwaarde. Mits goed gemotiveerd kan worden afgeweken van deze 

waarde tot de 10-5 contour.  

Bij groepsrisico is niet een contour bepalend, maar het aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde 

periode binnen de effectafstand van een risicovolle activiteit ophoudt. Bij groepsrisico wordt gewerkt 

met een oriëntatiewaarde en niet met een grenswaarde. Hoe meer mensen dicht op de bron zijn bij een 

bepaalde calamiteit, hoe groter het effect. Het Bevi stelt dat bij elk bestemmingsplan, waar een relevant 

groepsrisico aanwezig is dit moet worden verantwoord, ook wanneer dit onder de oriëntatiewaarde ligt. 

Hierbij geldt hoe hoger het groepsrisico hoe zwaarder de verantwoording is.  

 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)  

Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen' 

(Bevi) van belang. Het Bevi legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor mensen 

buiten de inrichting. Het Bevi is opgesteld om de risico's, waaraan burgers in hun leefomgeving worden 

blootgesteld vanwege risicovolle bedrijven, te beperken. Het besluit heeft tot doel zowel individuele als 

groepen burgers een minimaal (aanvaard) beschermingsniveau te bieden. Via een bijhorende 

ministeriële regeling (Revi) worden diverse veiligheidsafstanden tot kwetsbare en beperkt kwetsbare 

objecten gegeven. Aanvullend op het Bevi zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit (Besluit 

algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd die rond minder risicovolle 

inrichtingen moeten worden aangehouden. 

Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening 

en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. Voor 

de toepassing van het Bevi, wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie.   

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor 

Het toetsingskader voor het onderdeel transportroutes gevaarlijke stoffen is het Besluit externe 

veiligheid transportroutes (Bevt). Dit besluit is op 1 april 2015 in werking getreden. Bepaald moet worden 

of binnen de invloedsfeer van deze transportassen gevoelige functies mogelijk zijn. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR). Een onderdeel van het Bevt 

houdt in dat voor sommige transportassen rekening moet worden gehouden met het 

Plasbrandaandachtsgebied (PAG). Het PAG is het gebied tot 30 meter van de transportas waarin, bij 

de realisering van kwetsbare objecten, rekening dient te worden gehouden met de effecten van een 

plasbrand. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen  

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 

buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op basis 

van het Bevb wordt het voor gemeenten verplicht om bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op 

basis waarvan de aanleg van een buisleiding of een kwetsbaar object of een risico verhogend object 
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mogelijk is, de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico in acht te nemen en het groepsrisico te 

verantwoorden. Het Bevb vervangt hiermee de circulaires Zonering langs hogedruk aardgasleidingen 

(1984) en Zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen (1991). 

 

Planspecifiek 

In aanvulling op het gestelde in de EV-regelgeving zijn in de Beleidsvisie externe veiligheid 2019-2023 

van gemeente West Betuwe richtinggevende ambities opgenomen. Voor het realiseren van gevoelige 

functies in het landelijk gebied stelt de visie dat de gemeente een minder streng veiligheidsregime dan 

in woongebieden. Voor dit type gebied hanteert de gemeente de in onderstaande matrix vermelde 

ambities. Onderstaand worden eerst de risico’s beschreven en vervolgens wordt afgewogen mede aan 

de hand van de ambities of de ontwikkeling mogelijk is in het kader van externe veiligheid. 

 

 
 

Om te beoordelen of er Externe Veiligheidsrisico’s zijn is de risicokaart van de provincie geraadpleegd. 

De locatie ligt in het invloedsgebied van de hoge druk aardgastransportleiding A-555, de rijksweg A2 en 

de Betuweroute. Ten aanzien van transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen en het vervoer 

van gevaarlijke stoffen over spoor en weg wordt hiernavolgend verder ingegaan op het 

veiligheidsaspect.   

 

Buisleiding 

Op de kaart is zichtbaar dat voor het plangebied langs een hogedruk aardgasleiding loopt. Het gaat om 

hoge druk aardgastransportleiding A-555. De afstand tussen het plangebied en de buisleiding bedraagt 

circa 20 meter (zie onderstaande afbeelding).  

 

Het maatgevend scenario voor een hogedruk aardgasleiding is de zogenaamde fakkelbrand. Het 

fakkelbrandscenario beschrijft een leidingbreuk met fakkelbrand in het ondergrondse 

aardgastransportnet van de Gasunie. In dit scenario wordt uitgegaan van een directe ontsteking van het 

uitstromende gas door statische of kinetische energie. Incidenten met buisleidingen worden 

hoofdzakelijk veroorzaakt door graafwerkzaamheden. In dit scenario worden de volgende 

effectafstanden gehanteerd: 

 

100 % letaliteitsgrens 190 meter 

1 % letaliteitsgrens 490 meter 
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Afbeelding 7: Uitsnede risicokaart, afstand aardgasleiding 

 

 

Het plangebied bevindt zich volledig binnen de 100 % letaliteitsgrens van de buisleiding. Bij een 

calamiteit kan een fakkelbrand vanuit de buisleiding ontstaan. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid geeft 

als principe mee om zoveel mogelijk afstand te behouden tot risicobronnen. Het gaat hier om een zeer 

kleine kans dat dit risico optreed.  

Het nieuw te realiseren bouwvlak, dat tevens het dichtstbij de buisleiding gelegen is, sluit aan op de 

rooilijn van nummer 23. Vanuit het oogpunt van landschappelijke inpassing wordt aansluiting op deze 

rooilijn als wenselijk gezien. De bouwvlakken van de twee woningen liggen hierdoor niet direct aan de 

weg maar zijn verder naar achteren op het perceel gelegen. De afstand tot aan de buisleiding is zo 

groter dan wanneer de bouwvlakken dichterbij de Veerstraat worden gesitueerd.  

Daarnaast geldt dat bij een fakkelbrand dat de mogelijkheid om te kunnen schuilen voor de hitte van de 

fakkel belangrijk is om de overlevingskans te vergroten. Het kunnen schuilen in of achter een stenen 

woning zorgt voor een zo goed mogelijk afscherming van deze bron. Vanachter de woning bestaat 

vervolgens de mogelijkheid verder te vluchten vanaf de fakkelbrand. Er zal aan de achterzijde van de 

woning ook een deur komen om dit vluchten van de bron af mogelijk te maken.  

De woning zou in voorliggend plan in theorie nog verder naar het zuiden geplaatst kunnen worden. De 

afstand tot de bron wordt hierdoor verder vergroot maar de wijze van schuilen voor een fakkelbrand 

wijzigt hierdoor niet. Het effect van het verschuiven is daarmee beperkt. Verdere verschuiving levert wel 

grote bezwaren op vanuit landschappelijk oogpunt. Het is ongewenst om woonbebouwing te ver van de 

openbare weg in het open veld te plaatsen. Dit levert aantasting van het open agrarische landschap op.  

 

De gemeente heeft een maatwerkadvies aangevraagd bij de veiligheidsregio Gelderland-Zuid ten 

aanzien van deze leiding, zie bijlage 6. Voor wat betreft de aspecten bestrijdbaarheid en 

zelfredzaamheid is hiernavolgend het advies van de veiligheidsregio samengevat. 

 

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 

Een fakkelbrandscenario is in principe niet bestrijdbaar voor de hulpdiensten. De ontstane fakkelbrand 

kan alleen worden gedoofd door het afsluiten van de afsluiters door de Gasunie. Door het afsluiten (wat 

mogelijk tot een uur kan duren) stroomt het resterende gas uit en dooft de fakkel uit. De te verwachte 

hittestraling is dusdanig intens dat de brandweer de omgeving van een breuk niet kan betreden. 

Secundaire branden die als gevolg van de hittestraling ontstaan kunnen nadat de fakkelbrand is 
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uitgedoofd wel door de brandweer worden bestreden. De brandweer moet hiervoor over voldoende 

bluswater beschikken. In en nabij het plangebied is geen primaire en secundaire bluswatervoorziening 

beschikbaar.  

 

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Het beschreven scenario biedt de personen in de directe omgeving binnen de 100 % letaliteitszone van 

de ontstane uitstroomopening feitelijk geen handelingsperspectief. Door de grote hittestraling zullen de 

gebouwen gaan branden. Als de fakkelbrand optreedt op een grotere afstand van het plangebied is 

schuilen het handelingsperspectief. Het ontstaan van secundaire branden, als gevolg van de 

hittestraling, kan het noodzakelijk maken na enige tijd alsnog te vluchten naar een veiliger heenkomen. 

Het is mogelijk om vanaf het plangebied van de fakkelbrand af te ontvluchten door het vluchten naar 

zuidwestelijke richting.  

 

De veiligheidsregio Gelderland-Zuid concludeert het volgende:  

‘De kans op een fakkelbrand als gevolg van een leidingbreuk is uiterst klein, maar het effect is groot. 

Als een leidingbreuk optreedt nabij het plangebied zullen de personen in het plangebied gewond 

raken/dan wel komen te overlijden. Optreden van hulpdiensten nabij het plangebied is niet mogelijk.’ 

 

Door de lage bevolkingsdichtheid nabij het plangebied blijft het groepsrisico echter uiterst laag (ruim 

onder de oriëntatiewaarde). De personendichtheid binnen het invloedsgebied van de gasleiding zal 

tevens door de beoogde ontwikkeling zeer minimaal toenemen. Door de toevoeging van per saldo één 

extra woning vindt er geen overschrijding van de oriëntatiewaarde op het groepsrisico plaats.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe veiligheid relevant is 

vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Betuweroute en de A2. Het plangebied ligt namelijk 

binnen het invloedsgebied van deze transportroutes, waarbij personen kunnen overlijden als 

rechtstreeks gevolg van een zwaar ongeval met toxische stoffen. Het plangebied ligt echter buiten een 

veiligheidszone, een plasbrandaandachtsgebied en de meest relevante zones voor het groepsrisico (de 

200 meter zones).  

 

Op grond van artikel 7 van het Bevt moet in dergelijke gevallen worden ingegaan op de mogelijkheden 

voor: 

- de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval op deze transportroutes en  

- de zelfredzaamheid met betrekking tot nog niet aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten binnen 

het plangebied. 

Volgens artikel 9 van het Bevt moet de veiligheidsregio in de gelegenheid worden gesteld om hierover 

een advies uit te brengen.  Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 19 mei 2021 aangegeven dat in 

dit geval sprake is van een standaardsituatie, waarvoor onderstaande verantwoordingstekst kan worden 

gehanteerd. Relevant hierbij is ook dat het ruimtelijke besluit geen betrekking heeft op het mogelijk 

maken van een (nog niet aanwezig) "zeer kwetsbaar gebouw", bestemd voor verminderd zelfredzame 

personen. 

 

Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval  

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, zal de brandweer inzetten op het 

beperken of voorkomen van effecten. Deze inzet zal voornamelijk plaatsvinden bij de bron. De 

brandweer richt zich dan niet direct op het bestrijden van effecten in of nabij het plangebied. De 

mogelijkheden voor bestrijdbaarheid worden daarom niet verder in beschouwing genomen. 

 

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Bij een calamiteit, waarbij toxische stoffen (kunnen) vrijkomen, is het belangrijk dat de aanwezigen in 

het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
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van de zogenaamde waarschuwings- en alarmeringspalen (WAS-palen) of NL-alert. Bij het genoemde 

incidentscenario is het advies om te schuilen in een gebouw en de ramen, deuren en 

ventilatieopeningen te sluiten. In het plangebied zijn voldoende mogelijkheden aanwezig om dit advies 

tijdig op te volgen. 

 

Conclusie vervoer gevaarlijke stoffen 

Het aspect externe veiligheid is relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

Betuweroute en de A2 en de buisleiding (A-555). Aan de grens- en richtwaarden voor het 

plaatsgebonden risico uit het Bevb en het Bevt wordt voldaan.  

 

Gelet op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er voor het plangebied voldoende mogelijkheden 

voor de zelfredzaamheid bij een zwaar ongeval op de A2 of over de Betuweroute. Voor de hogedruk 

aardgasleiding geldt echter een restrisico omdat de ligging van het plangebied binnen de 100 % 

letaliteitszone van deze buisleiding valt. Het accepteren van het restrisico door het bevoegd gezag 

betekent dat bij een calamiteit met de buisleiding er mogelijk slachtoffers in het plangebied kunnen 

vallen. Zoals al eerder aangegeven is de kans op een breuk van de hogedruk aardgastransportleiding 

echter zeer klein. Er is dan ook aanleiding om het restrisico (met name de beperkte mogelijkheden voor 

de zelfredzaamheid bij een fakkelbrandscenario) te accepteren, onder andere gelet op: 

- de zeer kleine kans op een fakkelbrandscenario ter plaatse van het plangebied; 

- het lage groepsrisico, ruim onder de oriëntatiewaarde; 

- de geringe toename van het aantal personen binnen het invloedsgebied van de leiding na 

planrealisatie, die naar verwachting geen invloed heeft op de hoogte van het groepsrisico; 

- het gebouw zal in principe enige bescherming bieden tegen de hittestraling bij een (worst-case) 

fakkelbrandscenario als gevolg van een breuk van de nabijgelegen aardgasleiding, voor zover 

die breuk niet meteen ter hoogte van het plangebied plaatsvindt; 

- de toekomstige bewoners zijn op de hoogte van de risico’s van de gasleiding en de (beperkte) 

mogelijkheden voor de zelfredzaamheid bij een calamiteit met die leiding. 

 

Er hoeven geen nadere eisen aan het plan gesteld hoeven te worden in het kader van het aspect externe 

veiligheid. Gezien bovenstaande conclusies zijn van uit het aspect Externe veiligheid geen aanvullende 

randvoorwaarden van toepassing op het plan. Het aspect Externe Veiligheid vormt geen belemmering 

voor het plan. 

 

4.8 Archeologie 
 

In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch 

erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het 

Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. 

Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Erfgoedwet. Op basis van deze wet zijn 

mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er 

geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te 

gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan 

vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen 

worden en/of het initiatief aangepast kan worden. 

   

Planspecifiek 

Op basis van het vigerende bestemmingsplan geldt voor de planlocatie de ‘archeologische 

dubbelbestemming 4’. Bij categorie 4 geldt een onderzoeksverplichting voor locaties groter dan 10.000 

m2. De beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied hebben een totale oppervlakte van 1.852 m2 en 

blijft daar dus ruim onder.  

Het aspect archeologie vormt, op basis van de voorgaande conclusie, geen beperking voor het 

voorliggende plan. 
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4.9 Waterhuishouding 
 

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met 

het water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.d.) voorkomen 

worden en de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

Op Rijksniveau en Europees niveau zijn de laatste jaren veel plannen en wetten gemaakt met betrekking 

tot water. De belangrijkste hiervan zijn het Waterbeleid voor de 21e eeuw, de Waterwet en het Nationaal 

Waterplan.  

   

Waterbeleid voor de 21e eeuw 

De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige 

waterbeleid in Nederland. De adviezen van de commissie staan in het rapport ‘Anders omgaan met 

water, Waterbeleid voor de 21ste eeuw’ (WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte 

moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee 

principes (drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd: 

• vasthouden, bergen en afvoeren: dit houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk bovenstrooms 

wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens wordt zo nodig het 

water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en bergen te weinig 

opleveren wordt het water afgevoerd.  

• schoonhouden, scheiden en zuiveren: hier gaat het erom dat het water zoveel mogelijk schoon 

wordt gehouden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk gescheiden en als 

laatste komt het zuiveren van verontreinigd water aan het bod. 

 

 

Waterwet 

Centraal in de Waterwet staat een integraal waterbeheer op basis van de ‘watersysteembenadering’. 

Deze benadering gaat uit van het geheel van relaties binnen watersystemen. Denk hierbij aan de relaties 

tussen waterkwaliteit, -kwantiteit, oppervlakte- en grondwater, maar ook aan de samenhang tussen 

water, grondgebruik en watergebruikers. 

Het doel van de waterwet is het integreren van acht bestaande wetten voor waterbeheer. Door middel 

van één watervergunning regelt de wet het beheer van oppervlaktewater en grondwater en de juridische 

implementatie van Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Via de Waterwet gelden 

verschillende algemene regels. Niet alles is onder algemene regels te vangen en daarom is er de 

integrale watervergunning. In deze integrale watervergunning zijn zes vergunningen uit eerdere wetten 

(inclusief keurvergunning) opgegaan in één aparte watervergunning.   

   

Nationaal Waterplan 2016 - 2021 

Het NWP (dec. 2015) bevat de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daarbij behorende 

aspecten van het nationale ruimtelijke beleid voor de komende 6 jaar met een vooruitblik richting 2050. 

Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk voert om te komen tot een 

duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, 

beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van water. Het 

geeft maatregelen die genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig 

en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten.   

 

Provincie Gelderland 

Het Waterplan Gelderland 2010-2015 is in 2014 overgegaan in de Gelderse Omgevingsvisie. In de 

Omgevingsvisie staat hoe de provincie wil zorgen voor voldoende schoon water én droge voeten. 

 

Waterschap Rivierenland 

Het Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor en werkt aan een duurzaam waterbeheer voor 
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een veilig en leefbaar ‘Rivierenland’. Bij alle in- en uitbreidingsplannen adviseert en toetst het 

Waterschap op hydrologische effecten, waarbij het hydrologisch neutraal ontwikkelen het uitgangspunt 

is. Kortom, het initiatief mag niet leiden tot een verandering in de waterhuishoudkundige situatie ter 

plaatse en in de directe omgeving. Naast het beheerplan beschikt het Waterschap Rivierenland over 

een verordening: de Keur voor waterkeringen en wateren. Hierin staan de geboden en verboden die 

betrekking hebben op watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een 

watervergunning nodig zijn. De werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden 

getoetst aan de beleidsregels. Deze watervergunning wordt vervolgens door het waterschap verleend 

of geweigerd. Ook is het mogelijk dat nadere eisen worden gesteld aan de vergunningverlening. 

 

Waterbeheerprogramma 2016-2021 'Koers houden, kansen benutten' 

Het waterbeheerprogramma geeft richting aan het waterbeheer in het hele rivierengebied voor de 

periode 2016-2021. Met dit programma blijft het waterschap op koers om het rivierengebied veilig te 

houden tegen overstromingen, om voldoende en schoon water te hebben en om het afvalwater effectief 

te zuiveren. Bij de uitvoering van het programma wordt meebewogen met alle veranderingen en worden 

kansen benut die zich voordoen in de regio. Het waterbeheerprogramma beschrijft wat het waterschap 

in de planperiode (2016-2021) wil bereiken en hoe. 

 

Kaderrichtlijn water (planperiode 2) 

In het eerste KRW Rivierenlandplan  uit 2009 heeft  Waterschap Rivierenland  vastgesteld aan welke 

eisen de waterkwaliteit in het rivierengebied moet voldoen en welke maatregelen nodig zijn om deze 

doelen te bereiken. Het bevat een haalbaar en betaalbaar pakket aan maatregelen 

 

Op 26 september 2014 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland ingestemd met het 

ontwerp KRW-Rivierenlandplan 2 (2016-2021). In dit plan wordt de 1e uitvoeringsperiode (2010-2015) 

geëvalueerd, wordt een strategie voor de nieuwe uitvoeringsperiode beschreven en worden verdere 

maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit voorgesteld. Daarnaast wordt een prognose gegeven 

van de toestand van de KRW waterlichamen in 2021. Ook wordt ingegaan op onderzoek en monitoring, 

samenwerking met andere organisaties en de kosten van het maatregelpakket. 

 

Hoofdzakelijk wordt ingezet op inrichting- en beheermaatregelen en het beperken van de emissies van 

verontreinigende stoffen. Het gaat hierbij vooral om aanleg en reconstructie van natuurvriendelijke 

oevers, verbreden/verdiepen van watergangen en het vispasseerbaar maken van stuwen en overige 

kunstwerken. Maar ook om optimalisatie van beheer en onderhoud, natuurvriendelijk beheer, baggeren, 

nieuwe onderzoeksmaatregelen en het beperken van emissies uit de landbouw. Eveneens worden 

enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties aangepast. 

 

Planspecifiek 

Verhard oppervlak 

Voorliggend plan houdt een aanzienlijke afname van verharding in. 1148 m2 aan schuuroppervlakte en 

479 m2 aan sleufsilo’s wordt gesloopt, trek hier de bouw van woning 125 m2,circa 75 m2 aan 

erfverharding en ca. 150 m2 aan mogelijke bijgebouwen van af en de totale afname van verharding 

komt uit op: 1.277 m2.  

Wanneer de verharding niet toeneemt is, volgens de ‘Richtlijnen waterberging’ van het Waterschap 

Rivierenland, geen extra waterberging nodig.  

 

Watergangen 

Bij de uitwerking van het plan zal verder het goed kunnen onderhouden van watergangen aangetoond 

moeten worden, alsmede het afkoppelen van hemelwater. 
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Afbeelding 8: Uitsnede Leggerkaart waterschap Rivierenland, plangebied in rood kader (bron: wsrl.nl) 

 

De te beheren wateren worden verdeeld in: 

A-wateren: van primair belang voor het waterbeheer en worden daarom door het waterschap 

onderhouden. 

B-wateren: van secundair belang voor het waterbeheer en dienen door de aangrenzende eigenaren te 

worden onderhouden. 

C-wateren: wateren die van tertiair belang zijn voor het waterbeheer waarvoor geen jaarlijkse 

onderhoudsplicht geldt. 

 

Het plangebied wordt omgrensd door een waterloop in de categorie B en moet daarom worden 

onderhouden door de eigenaar. Het plan voorziet ten delen in natuurvriendelijke oevers. Het onderhoudt 

van de watergang blijft, gezien de ruimte op het perceel op dezelfde of een vergelijkbare manier, goed 

mogelijk.  

 

Vuilwater 

Het vuilwaterafvoer van de planlocatie zal aangesloten worden op de riolering in de Veerstraat.   

 

 

 

Materialen 

Bij de nieuwbouw van de woning zullen uitloogbare materialen zo min mogelijk toegepast worden. Het 

waterschap adviseert namelijk: Dakwater kan zonder het gebruik van uitloogbare materialen (=schoon 

hemelwater) op de watergang afstromen. Bij uitloogbare materialen zal mogelijk een bermpassage 

nodig zijn om het water voor te zuiveren.   

 

Gezien bovenstaande conclusies vormt het aspect water geen belemmering voor voorliggend plan. 

 

4.10 Verkeer en parkeren 
 

Onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de 

verkeersstructuur en het parkeren in en rondom het plangebied.  
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Planspecifiek 

Voorliggend plan voorziet in de bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen en het mogelijk maken 

van een vrijstaande woning. Er is ruim voldoende parkeerruimte beschikbaar op eigen terrein. De 

parkeersituatie en de verkeersdruk op de omgeving zal als gevolg van onderhavig plan dan ook niet 

wijzigen.  

 

Vanuit het aspect verkeer en parkeren vloeien geen aanvullende randvoorwaarden voort die van 

toepassing zijn op het plan.  

4.11 Geur 
 

Volgens artikel 14 van de Wet Geurhinder en veehouderij:  

 

1. Indien een aanvraag om een vergunning is ingediend voor het tijdstip waarop deze wet met 

betrekking tot zodanige aanvraag in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van 

zodanige aanvraag geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking op de 

aanvraag onherroepelijk is geworden. 

 

2. Voor de toepassing van de artikelen 3, 4 en 6 bedraagt de afstand tussen een veehouderij en 

een woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd: 

a. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij, 

b. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de 

veehouderij, en 

c. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben 

uitgemaakt van de veehouderij, 

ten minste 100 meter indien de woning binnen de bebouwde kom is gelegen en ten minste 50 

meter indien de woning buiten de bebouwde kom is gelegen. 

 

2. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op de in dat 

lid bedoelde kavel aanwezig is. 

 

Planspecifiek 

Het plangebied bevindt zich buiten de bebouwde kom en daarom geldt, volgens artikel 14 Wet 

Geurhinder en veehouderij, dat er een afstand van 50 m. tussen veehouderij en de woning gehouden 

moeten. Het meest nabijgelegen agrarisch bedrijf ligt op Veerstraat 27 op een afstand van meer dan 

275 meter. Gezien bovenstaande conclusie vormt het aspect geur geen belemmering voor 

voorliggend plan.  
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5 Juridische planbeschrijving  
 

5.1 Plansystematiek 
 

Het bestemmingsplan Veerstraat 23 en 25 heeft tot doel een juridisch-planologische regeling te 

scheppen voor de bebouwing en het gebruik van de gronden binnen het plangebied. Het 

bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van de bestemming Wonen en het daarbij kunnen 

realiseren van één extra woning en bijgebouwen binnen een bouwvlak. Bij het opstellen van voorliggend 

bestemmingsplan is aansluiting gezocht met het vigerend bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, 

Veegplan 2017 en bij de in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde 

uitgangspunten. 

 

Gestreefd is naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en planregels. De Wet 

ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende bestemmingsplan-

vormen, van zeer gedetailleerd tot zeer globaal. Voor iedere bestemming is een toegesneden 

bebouwingsregeling opgenomen. In het kader van de landelijke uniformering en standaardisering 

voldoet het plan aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. 

 

5.2 Opzet van de regels 
 

Overeenkomstig de SVBP2012 zijn de regels van voorliggend bestemmingsplan onderverdeeld in vier 

hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. In hoofdstuk 2 zijn de  bestemmingsregels 

opgenomen. Hoofdstuk 3 en 4 bevatten de algemene regels respectievelijk de overgangs- en slotregels. 

Hierna wordt de inhoud van de regels per hoofdstuk kort toegelicht. In paragraaf 6.3 wordt nader 

ingegaan op de bestemmingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen.  

 

Hoofdstuk 1 - Inleidende regels 

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen die van belang 

zijn voor de toepassing van het plan. Het tweede artikel betreft de wijze van meten, waarin wordt 

aangegeven hoe bij de toepassing van de bestemmingsregels wordt gemeten. 

 

Hoofdstuk 2 - Bestemmingsregels 

In dit hoofdstuk zijn regels gegeven voor de binnen het plangebied voorkomende bestemmingen, 

zoals die zijn aangegeven op de verbeelding. Per bestemming zijn in de bestemmingsomschrijving de 

toegelaten gebruiksvormen van de gronden aangegeven. Daarnaast is per bestemming bepaald welke 

vormen van bebouwing zijn toegestaan. In beginsel zijn hoofdgebouwen uitsluitend toegestaan binnen 

de op de verbeelding aangegeven bouwvlakken, waarbij dient te worden voldaan aan de 

voorgeschreven maatvoering (met name de maximale goot- en/of bouwhoogte).  

De verschillende bestemmingen bevatten, indien nodig, specifieke gebruiksregels. Per bestemming is 

daarnaast bepaald in welke gevallen burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het 

bestemmingsplan. In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen. 

 

Hoofdstuk 3 - Algemene regels 

Dit hoofdstuk bevat de volgende algemene regels: 

• de anti-dubbeltelbepaling; 

• algemene bouwregels; 

• algemene gebruiksregels; 

• algemene afwijkingsregels; 

• algemene wijzigingsregels; 
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Hoofdstuk 4 - Overgangs- en slotregels 

Hoofdstuk 4 van de regels bevat twee artikelen. In het eerste artikel is het overgangsrecht opgenomen, 

zoals dat ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening is voorgeschreven. Het tweede artikel bevat de 

slotregel. In de slotregel is aangegeven hoe de regels kunnen worden aangehaald. 

 

5.3 De bestemmingen 
In het plangebied zijn verschillende bestemmingen weergegeven. Hieronder wordt een nadere 

beschouwing gegeven van deze bestemmingen. 

 

Bestemming Wonen  

De bestemming ‘Wonen’ is opgenomen om de woning op de planlocatie mogelijk te maken. De regels 

voor de bestemming zijn overgenomen uit het vigerend bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, 

Veegplan 2017. 

 

Bestemming Agrarisch, 

De bestemming agrarisch is opgenomen voor de gronden binnen het huidige agrarisch bedrijfsperceel 

maar die niet omgezet gaat worden naar wonen. Voor deze gronden komt het bouwvlak te vervallen en 

daarmee de mogelijkheid om op de resterende gronden een agrarisch bedrijf te realiseren. De gronden 

kunnen nog wel agrarisch gebruikt worden. 

 

Dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie – 4  

Het bestemmingsplan bevat tevens de dubbelbestemmingen ten behoeve van de bescherming van 

archeologische waarden. De regels voor de bestemming zijn overgenomen uit het vigerend 

bestemmingsplan Buitengebied Neerijnen, Veegplan 2017. 

 

Gebiedsaanduidingen 

Over het gehele plangebied zijn de gebiedsaanduidingen ‘open landschap’ en ‘voorwaardige 

verplichting natuurelement’ aangegeven. In de situatieschets van het plan, zie afbeelding 5, is het 

natuurelement houtwal verwerkt. Het realiseren van een natuurelement is in dit bestemmingsplan 

opgenomen als een voorwaardige verplichting, met behoud van de flexibiliteit voor de invulling van de 

specifieke locatie ervan.  
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6 Maatschappelijke en economische 

uitvoerbaarheid  
 

Naast ruimtelijke uitvoerbaarheid wordt de beoogde ontwikkeling van het plangebied ook getoetst aan 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 
 

Op grond van de Grondexploitatiewet dient een exploitatieplan te worden vastgesteld bij het vaststellen 

van het bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins is 

gegarandeerd,  

 

De procedurekosten voor het plan worden middels de gemeentelijke legeskosten op initiatiefnemer 

verhaald. Tevens wordt een anterieure overeenkomst en of een planschadeovereenkomst gesloten met 

de initiatiefnemer van het plan.  

 

Hiermee zijn kosten en risico’s verdeeld. Vanuit het plan vloeien geen overige kosten of risico’s voort 

die voor rekening van de gemeente zijn. De economische uitvoerbaarheid van het plan is daarmee 

verzekerd. 

 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 

Het bestemmingsplan wordt in het kader van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voor zover 

relevant voorgelegd aan de betrokken diensten van het rijk, waterschap en gemeente.  

 

Het plan is tevens gedurende de ontwerpfase in het kader van art 3.8 Wro en volgens afdeling 3.4 van 

de Awb ter inzage gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 23 november 2021 tot en met 4 

januari 2022 ter inzage gelegen. Een ieder is gedurende deze periode in de gelegenheid gesteld een 

zienswijze op het plan in te dienen. Er zijn geen zienswijzen op het plan ingediend.  
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Bijlage 1 





Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder
Veerstraat te Waardenburg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de
bouw van een woning aan de Veerstraat te Waardenburg, gemeente West-Betuwe.
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3526KS Utrecht

Contactpersoon: drs. ing. C.M. Vaartjes

Behandeld door: Weel geluidadvies
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van Noordtkade 18 B
1013 BZ Amsterdam

06 – 44 57 47 83
e-mail: cmweel@yahoo.com

Kvk: 51299739
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1. Inleiding.

In opdracht van Plannen-Makers, de heer Chris Vaartjes, is een akoestisch onderzoek
uitgevoerd naar de geluidbelasting op de gevels van een nieuw te bouwen woning
aan de Veerstraat in Waardenburg. De woning wordt gebouwd binnen de geluidzone
van de Veerstraat.

De berekende geluidbelasting op de gevels van de woning wordt getoetst aan de
grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Tevens wordt de geluidbelasting getoetst aan
het Hogere waardenbeleid van de gemeente West-Betuwe voor zover de
rekenresultaten daar aanleiding toe geven. Indien de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai wordt overschreden wordt ingegaan op maatregelen om de
geluidbelasting te verlagen.

Figuur 1: locatie in Waardenburg.
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2. Situatiebeschrijving.

De woning wordt gebouwd aan de Veerstraat, een rustige weg in Waardenburg met
vooral verspreid liggende veehoudersbedrijven. De locatie wordt omringd door
grasland. De Veerstraat is de enige van belang zijnde weg. De A2 ligt op ruim 700
meter afstand, daarmee ligt de woning buiten de wettelijke geluidzone van de A2.

Het plan ligt buiten de bebouwde kom van Waardenburg. De maximum snelheid
bedraagt op deze weg 60 km/uur.

De nokhoogte van de nieuwe woning bedraagt circa 8 meter, de bijbehorende
waarneemhoogten zijn 1,5,  4,5 en 7,5  meter ten opzichte van het maaiveld.

3. Wettelijk kader.

Het onderhavige onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder, de
geluidbelasting wordt uitgerekend met de Standaard Rekenmethode II zoals
beschreven in het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Wegverkeerslawaai.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de Wet geluidhinder. Dit plan ligt binnen
een door de Wet geluidhinder vastgestelde geluidzone als het gaat om
wegverkeerslawaai. Deze zone meet 250 meter; de Veerstraat is de enige gezoneerde
wegen. Aangezien de te realiseren woning binnen een of meer van deze zones liggen
is een akoestisch onderzoek voor wegverkeerslawaai verplicht.

De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai op de gevel van een
geluidsgevoelige bestemming bedraagt 48 dB (art. 82 lid 1 van de Wet geluidhinder).
Van de berekende geluidbelasting op die gevel mag, alvorens getoetst wordt aan de
grenswaarden uit de Wet geluidhinder nog 5 dB worden afgetrokken wegens het stiller
worden van het wegverkeer in de toekomst (artikel 110g van de Wet geluidhinder).
Deze aftrek geldt voor gezoneerde wegen met een maximum snelheid tot 70 km/uur.

De maximale ontheffingswaarde bedraagt voor dit plan bedraagt 58 dB, ook weer na
aftrek van de bovengenoemde 5 dB. De waarde van 58 dB geldt voor nog te bouwen
woningen buiten de bebouwde kom die nog niet zijn geprojecteerd (art. 83 lid  3b van
de Wet geluidhinder).

De geluidbelasting wordt berekend met de Standaard Rekenmethode II uit het Reken-
en Meetvoorschrift geluidhinder 2012.

Bijlage 1 licht de belangrijkste begrippen met betrekking tot de wetgeving op het
gebied van geluidhinder kort toe.

De geluidbelasting op de gevel van een woning wordt voor wat betreft de toetsing aan
de grenswaarden uit de Wet geluidhinder altijd getoetst per weg.
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Figuur 2: plantekening van de woning en de directe omgeving.
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4. Verkeersgegevens.

Voor de relevante wegen heeft de Omgevingsdienst Rivierenland heeft
verkeersgegevens beschikbaar gesteld. De etmaalintensiteit bedraagt volgens opgave
22 motorvoertuigen. Gelet op de nabijheid van veehouderbedrijven die wel wat
verkeer genereren (afvoer van melk, levering veevoer en andere diensten) is de
etmaalintensiteit verhoogd tot 200 motorvoertuigen per etmaal, zie tabel 1. Verder
geldt dat er geen openbaar vervoer is en iedereen met de auto boodschappen zal
doen.

Tabel 1:  verkeersgegevens 2030, etmaalintensiteit en percentages.

De omschrijving van de in de tabel genoemde categorieën luidt:

§ categorie lv (lichte motorvoertuigen): motorvoertuigen op drie of meer wielen,
met uitzondering van de in categorie mv en categorie zv bedoelde
motorvoertuigen;

§ categorie mv (middelzware motorvoertuigen): gelede en ongelede
autobussen, alsmede andere motorvoertuigen die ongeleed zijn en voorzien
van een enkele achteras waarop vier banden zijn gemonteerd;

§ categorie zv (zware motorvoertuigen): gelede motorvoertuigen, alsmede
motorvoertuigen die zijn voorzien van een dubbele achteras, met uitzondering
van autobussen.
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Op alle wegen ligt een wegdek van fijn asfalt. De maximum snelheid bedraagt 60
km/uur.

5. Gebruikte documenten.

De tekening (figuur 2) is ontleend aan Plannen-makers. De verkeersgegevens zijn
geleverd door de Omgevingsdienst Rivierenland.

6. Modellering.

De contouren van het plan zijn met de omgeving gemodelleerd tot een rekenmodel
waarin alle voor de geluidoverdracht relevante kenmerken zijn gedigitaliseerd. Het
rekenmodel bevat gebouwen, waarneempunten, harde en (gedeeltelijk) zachte
bodemgebieden en hoogtelijnen. Alle groengebieden zijn als 100% absorberende
bodem ingevoerd. De weg en de overige gebieden zijn ingevoerd als hard gebied.

Bijlage 3 toont de invoer. Bijlage 2 toont de afdruk van het gehele invoermodel.

7. Rekenresultaten.

Met het programma “Winhavik” versie 9.1.1 is op basis van de Standaard
Rekenmethode II de geluidbelasting berekend op de voorgevel van de woning.

Conform de systematiek van de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting per weg
berekend. De getoonde geluidbelasting in de navolgende figuren is inclusief aftrek
artikel 110g.
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Veerstraat.

De geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de Veerstraat bedraagt  maximaal
Lden=37 dB inclusief de aftrek artikel 110g Wet geluidhinder. Op 1,5 meter
waarneemhoogte is de geluidbelasting 1 dB lager. De voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai wordt niet overschreden.

Figuur 3: geluidbelasting Veerstraat, hoogste waarde.
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8. Toetsing aan het Hogere waardebeleid.

Toetsing aan het Hogere waardebeleid is niet nodig; de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai wordt niet overschreden.

9. Conclusie.

De geluidbelasting op voorgevel van een nieuw te realiseren woning aan de
Veerstraat bedraagt maximaal Lden= 37 dB. De voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai wordt niet overschreden. Het plan voldoet aan de
voorkeursgrenswaarde van de Wet geluidhinder.

Ing. C.M. Weel

Bijlagen:
1. toelichting bij enkele definities Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai)
2. Afdruk van het invoermodel
3. invoergegevens
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Bijlage 1: Wegverkeerslawaai - de belangrijkste begrippen toegelicht.

Voorkeursgrenswaarde

De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt sinds 1 januari 2007 48
dB. Dat betekent dat elke berekende geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai tot
en met 48 dB toelaatbaar is. Indien de geluidbelasting meer bedraagt dan 48 dB, maar
minder dan de maximale ontheffingswaarde, dan kan onder voorwaarden ontheffing
van de voorkeursgrenswaarde worden aangevraagd. Daarbij speelt het Hogere
Waardenbeleid dat de gemeente kan opstellen een belangrijke rol.

Maximale ontheffingswaarde

In de gevallen waarin de berekende geluidbelasting meer bedraagt dan maximale
ontheffingswaarde is ontheffing niet mogelijk. Dat betekent dat er doorgaans, maar
niet in alle gevallen, niet gebouwd mag worden. Aanvullend onderzoek is dan
noodzakelijk.

De hoogte van de maximale ontheffingswaarde is afhankelijk van de situatie. Men
onderscheidt:
· stedelijk gebied
· buitenstedelijk gebied
· bestaande situaties
· nieuwe situaties
· bestaande weg
· nieuwe weg

Verder kunnen er allerlei specifieke uitzonderingen bestaan die van invloed zijn op de
maximale ontheffingswaarde, bijvoorbeeld bedrijfswoningen.

Buitenstedelijk gebied.

De definitie van een buitenstedelijk gebied luidt:
Het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor de toepassing van de
hoofdstukken VI en VII 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.
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Zone.

In onderstaande tabel staat de omvang van een zone van een verkeersweg, gerekend
vanaf de wegas, vermeld. De zone ligt aan elke zijde van de weg.

Weg in Aantal rijstroken Zonebreedte [m]
stedelijk gebied Een of twee 200

Drie of meer 350
buitenstedelijk gebied Een of twee 250

Drie of vier 400
Vijf of meer 600

Langs een weg waar een maximum rijsnelheid geldt van 30 km/uur ligt geen zone. Dit
geldt ook voor wegen op een woonerf.

Geluidbelasting in dB.

De geluidbelasting in dB wordt berekend aan de hand van de bijdragen van de bron in
de dagperiode van 7:00 tot 19:00, de avondperiode van 19:00 tot 23:00 en de
nachtperiode van 23:00 tot 7:00. Deze rekenwijze geldt voor wegverkeerslawaai en
railverkeerslawaai, niet voor industrielawaai.

De formule voor de berekening van Lden is als volgt:

Lden = 10 log *1/24 (12* 10log(Lday/10)+ 4*log((Lev+5)/10) + 8*log((Lnight+10)/10)))

De bijdragen van de dag-, de avond- en de nachtperiode worden energetisch
gemiddeld, waarbij de geluidniveaus in de avond- en nachtperiode zwaarder
meewegen doordat de ondervonden geluidhinder in deze perioden ernstiger is dan in
de dagperiode.
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Bijlage 2: Afdruk van het invoermodel.

Gehele model

Bijlage 3: invoergegevens.(volgende pagina’s)
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eerste situatiesituatie:

Projectgegevens

uitsnede: basismodel

bouw woning Waardenburgprojectnaam:
Chrisopdrachtgever:
Coradviseur:
911databaseversie:

21-01-2021

1

2

5

17.2.0 (build2)

16:48

verkeerslawaai

2

%

graden

graden

graden

þ
þ

per wnp per weg RMG2012/2014 art 3.4

srmii17;rekenhart17;rmg2019
aut. berekening gemiddeld maaiveld:

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

rekenhart:

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

omschrijving

alleen absorptiegebieden( geen hz-lijnen):

vaste sectorhoek:

methode aftrek110g:

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 21-01-2021 16:48



2Weel Geluidadvies

Gebouwen

nr adres 1 2 3 4

reflectie  gevel

vl/rl il

gekoppeld

soort geb. kenmerkz,gem m,gem nokhoogte 1 nokhoogte 2

noklijn

noksoort

1 80 80 80 80 ¨ ¨8.0 0.0 -- --0=geen noklijn
2 80 80 80 80 ¨ ¨7.0 0.0 -- --0=geen noklijn
3 80 80 80 80 ¨ ¨8.0 0.0 -- --0=geen noklijn
4 80 80 80 80 ¨ ¨9.0 0.0 -- --0=geen noklijn
5 80 80 80 80 ¨ ¨8.0 0.0 -- --0=geen noklijn
6 80 80 80 80 ¨ ¨8.0 0.0 -- --0=geen noklijn

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 21-01-2021 16:48
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Waarneempunten met rekenresultaten

z1 m1 adresnr kenmerktype reflhuisnr rhart sh wnh dag avond nacht dag(^) avond(^) nacht(^)

(^) VL: ex. optrektoeslag

afw.toets Lden LetmLden(*) Letm(*)groep

(*) IL: inc. maatregel, VL:inc aftrek, RL: inc prognosetoeslag

af af

1 gevel VL 43.1839.37 33.411 1.5 42.51 39.37 33.4142.51 38 38totaal (0) 5 43.41 5
VL 44.5440.72 34.781 4.5 43.87 40.72 34.7843.87 40 40totaal (0) 5 44.78 5
VL 44.6840.86 34.931 7.5 44.01 40.86 34.9344.01 40 40totaal (0) 5 44.93 5

0.0 0.0

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 21-01-2021 16:48
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Rijlijnen

z,gem lengte wegdek hellingcor.

Intensiteiten

lichtkenmerknr middel zwaar motor licht middel zwaar motor

snelheden

periodeetm.intens. %%omschrijving art 110ggroep

13 01 glad asfalt/DAB veerstraat 89.56 8.26 2.19 .00 60 60 60dag
94.30 4.45 1.25 .00 60 60 60avond
87.70 9.01 3.30 .00 60 60 60nacht

0.0 504 200.0 6.65
3.49
.79

þvlicht (1)

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 21-01-2021 16:48



5Weel Geluidadvies

Bodemabsorptie

absorptie [%]nr kenmerklengte

1 100.0 gras531
2 100.0 gras148
3 100.0 gras469

WinHavik 9.1.1(build 0) (c) dirActivity-software 21-01-2021 16:48
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Quickscan Wet natuurbescherming Veerstraat 23 te 

Waardenburg  
 

Aan de Veerstraat 23 te Waardenburg is een voormalig boerenerf met enkele opstallen gesitueerd. 

De initiatiefnemer is voornemens enkele bestaande opstallen op de planlocatie te saneren ten 

behoeve van de realisatie van een woning. Twee woningen en een schuur blijven behouden. 

Daarnaast wordt er een natuurvriendelijke oever gerealiseerd aan de waterloop op de grens van 

de planlocatie. Hiervoor dienen enkele bomen gekapt te worden. Het bestemmingsplan voorziet 

niet in de beoogde ontwikkeling en dient derhalve te worden gewijzigd van agrarisch naar 

wonen. 

De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna 

(soortenbescherming), beschermde natuurgebieden (gebiedsbescherming) en/of beschermde 

houtopstanden. Ten behoeve van de beoogde ontwikkeling geldt de wettelijke verplichting 

onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de mogelijke 

effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggend ecologisch oriënterend 

onderzoek is de (potentiële) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van de 

planlocatie voor deze soorten in kaart gebracht.  

De heer Kool heeft Blom Ecologie B.V. verzocht de planlocatie te onderzoeken op aanwezigheid 

van beschermde flora en fauna en deze vervolgens te toetsen aan de effecten van de 

werkzaamheden en het geldende bestemmingsplan.  
 

Onderzoeksdoelen 

Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven 

uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (art. 3.1.6 Bro)? 

• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel) 

aanwezig op de planlocatie? 

• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg 

van de beoogde ruimtelijke ingreep? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen 

van Natura 2000-gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van het Gelders 

Natuurnetwerk? 

• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op houtopstanden die middels de 

Wet natuurbescherming zijn beschermd? 

• Dienen er vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming te worden genomen, 

en zo ja, welke? 

 

  



2 

 

 

Planlocatie 

De planlocatie is gelegen aan de Veerstraat 23 te Waardenburg (figuur 1). De planlocatie bestaat 

uit enkele opstallen: 

1. Voormalige koeienstal. Deze stal is opgetrokken uit gemetselde muren zonder 

luchtspouw en bevat een golfplaten dak (asbest) met daaronder een dupanel 

dakbeschot. 

2. Een schuur welke is opgetrokken uit een enkele laag houten planken. Het dak bestaat 

uit asbesthoudende golfplaten zonder dakbeschot. 

3. Voormalige varkensstal. Deze stal is opgetrokken uit gemetselde muren zonder 

luchtspouw. Door een storm bevat deze stal geen dak meer. De spanten van de 

dakconstructie resteren slechts. 

4. Sleufsilo’s en mestplaat.  

 

Verder zijn er op de planlocatie 2 gebouwen aanwezig welke niet aangetast worden door de 

beoogde ontwikkelingen. A betreft een woonhuis en aangrenzende schuur. B betreft een 

vrijstaande zorgwoning.  

De planlocatie is grotendeels verhard middels beton. Binnen de planlocatie is geen 

oppervlaktewater aanwezig maar grenst aan de noordoostzijde aan een kavelsloot. Voor de 

realisatie van een natuurvriendelijke oever aldaar dienen mogelijk enkele bomen gekapt te 

worden. De groenstructuur aan de achterzijde van de sleufsilo’s en mestplaat (nr. 4 in figuur 1) 

De directe omgeving van de planlocatie wordt gekenmerkt door agrarische velden, boomgaarden 

en natuur. Op een afstand van circa 740 m ligt de A2 en op een afstand van circa 930 m de A15. 

Daarnaast stroomt de Waal op circa 3,3 km van de planlocatie. Deze landschapskenmerken 

vormen een barrière voor grondgebonden fauna.  
 

 

Figuur 1 De planlocatie (rood omkaderd) is gelegen aan de Veerstraat 23 te Waardenburg (bron 

kaartmateriaal: arcgis.com). De opstallen (1 t/m 4) en a: woning en schuur en b vrijstaande 

zorgwoning. A en B zullen behouden blijven in de beoogde ontwikkeling.  
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Figuur 2 Fotografische indruk van de planlocatie en de directe omgeving hiervan. De nummers in de foto 

corresponderen met de nummers in figuur 1. 

 

Functieverandering en effecten 

De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ontwikkeling betreft de sanering 

van enkele opstallen en de realisatie van een woning. Daarnaast wordt een natuurvriendelijke 

oever aangelegd waarbij enkele bomen gekapt dienen te worden. De functie van het perceel dient 

te wijzigen van agrarisch naar wonen. Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen 

en effecten: 
 

• saneren van bebouwing: algemene sloopwerkzaamheden en afvoer sloopmateriaal; 

• kappen van bomen: kapwerkzaamheden en afvoer hout; 

• realisatie natuurvriendelijke oevers van sloten: graaf- en dempwerkzaamheden;  

• verwijderen terreininrichting, waaronder gedeelte van het groen: graafwerkzaamheden, 

transport (afvoer) van materiaal en groen; 

• egaliseren terrein: graafwerkzaamheden en grondtransport; 

• realisatie nieuwbouw: algemene bouwwerkzaamheden; 

• revitalisatie terrein en aanleg verharding: allerhande (straat- en hoveniers) werkzaamheden 

(optioneel: realisatie hoogstamboomgaard). 
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Figuur 3 Visuele representatie van de beoogde situatie (bron: Dhr. T. Kool). 

 

 

Methode 

Dit oriënterend onderzoek verkent alle relevante vakgebieden met betrekking tot de Wet 

natuurbescherming. Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de aanwezigheid van specifieke 

potentie voor beschermde flora en fauna op de planlocatie, de betekenis van de planlocatie voor 

de aanwezige soorten en de effecten van de voorgenomen ingrepen op de soorten. Dit onderzoek 

bestaat uit een veldbezoek en raadpleging van externe bronnen.  
 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige flora en fauna. Tijdens het veldbezoek 

is de planlocatie nauwkeurig onderzocht, waarbij ook gelet werd op sporen en delen of restanten 

van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 6 januari 2021 en is uitgevoerd 

door ing. D.F. Knoops. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 8/8 

bewolkt, 3 Celsius en windkracht 1 (Bft). 
 

Externe bronnen 

Vaak zijn er al gegevens bekend over een planlocatie en de directe omgeving hiervan. Deze 

gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door de Nationale 

Database Flora en Fauna (NDFF). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige 

aanvullende informatie op en biedt daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige 

flora en fauna. 

 

 

  



5 

 

 

Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 zijn drie voormalige wetten; de Flora- en faunawet samen met de Boswet en 

de Natuurbeschermingswet 1998, vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). 

Bevoegdheden zijn met het ingaan van deze wet overgedragen van het rijk naar de provincie. 
 

Algemene zorgplicht 

In de Algemene zorgplicht (art. 1.11) wordt voorgeschreven dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna voorkomen moet worden. Het uitgangspunt van de Algemene zorgplicht is dat het doden, 

verwonden, verontrusten of beschadigen van flora en fauna wordt vermeden. Deze zorgplicht 

geldt voor iedereen.  
 

(a) Soortenbescherming 

De soortenbescherming is opgedeeld in de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten 

(art. 3.1), Habitatrichtlijnsoorten (art. 3.5) en Andere soorten (art. 3.10). Hierin worden ook rust- en 

voortplantingsverblijfplaatsen en het functioneel leefgebied beschermd. Bij negatieve effecten op 

soorten in de specifieke soortenbescherming geldt een ontheffingsplicht.  

Van de verboden als bedoeld in Andere soorten art. 3.10 eerste lid kan door bevoegd gezag 

vrijstelling verleend worden voor het opzettelijk doden of vangen van individuen en voor het 

opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen voor 

bepaalde soorten. 

In de Omgevingsverordening Provincie Gelderland is voor de volgende soorten vrijstelling 

opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

 

Tabel 1  Vrijgestelde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie Gelderland. 

Aardmuis Gewone bosspitsmuis Ondergrondse woelmuis 

Bastaardkikker Gewone pad Ree 

Bosmuis Haas Rosse woelmuis 

Bruine kikker Huisspitsmuis Tweekleurige bosspitsmuis 

Dwergmuis Kleine watersalamander Veldmuis 

Dwergspitsmuis Konijn Vos 

Egel Meerkikker Woelrat 

   

(b) Gebiedsbescherming 

Naast de specifieke soortenbescherming kent Nederland ook gebiedsbescherming, waarbij 

bepaalde gebieden extra bescherming genieten. Het gaat hier hoofdzakelijk om Natura 2000-

gebieden en het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone. In deze gebieden 

mogen in principe geen werkzaamheden binnen de grenzen uitgevoerd worden. Voor 

werkzaamheden in Natura 2000-gebieden is bij mogelijke effecten een Voortoets vereist en 

binnen het Gelders Natuurnetwerk geldt het ‘nee, tenzij’-principe. In bepaalde gevallen dient er 

natuurcompensatie uitgevoerd te worden. Ten aanzien van Natura 2000-gebieden kunnen ook 

externe effecten als stikstofdepositie en licht- of geluidsuitstraling van invloed zijn. Ten aanzien 

van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone  geldt dat externe werking geen 

toetsingskader is. Bij negatieve effecten op beschermde natuurgebieden geldt een 

ontheffingsplicht. 
 

(c) Houtopstanden 

Houtopstanden onder de Wnb betreffen zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers, 

struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer, of een rijbeplanting met 

meer dan 20 bomen. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen 

vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaand 

melding te doen bij gedeputeerde staten. Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, 

dient deze binnen drie jaar herplant te worden. Het vellen van houtopstanden is niet 

meldingsplichtig in het kader van de Wnb als het één van de volgende typen houtopstanden 

betreft:  
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a) houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de 

bebouwde kom; 

b) houtopstanden op erven of in tuinen; 

c) fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 

d) naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig 

jaar; 

e) kweekgoed; 

f) uit populieren of wilgen bestaande: (1) wegbeplantingen, (2) beplantingen langs waterwegen 

en/of (3) éénrijige beplantingen langs landbouwgronden; 

g) het dunnen van een houtopstand; 

h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor 

de productie van houtige biomassa, indien zij: (1) ten minste eens per tien jaar worden 

geoogst, (2) bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, 

zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken 

breder dan twee meter, en (3) zijn aangelegd na 1 januari 2013. 

 

 

Beoordeling (a) soortenbescherming 

Op basis van het veldbezoek en de bureaustudie wordt per soortgroep besproken wat de potentie 

van de planlocatie en de directe omgeving daarvan voor het voorkomen van soorten is, en welke 

effecten daarop te verwachten zijn ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. Voor een aantal 

van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘Andere soorten’) geldt vrijstelling in 

het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie soortenbescherming). In de voorliggende 

beoordeling is specifiek gelet op de potentiële aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor 

geen vrijstelling geldt c.q. soorten waarvoor een ontheffingsplicht noodzakelijk is.  
 

Vaatplanten 

Binnen een straal van 2 km van de planlocatie is het voorkomen bekend van de kartuizer anjer 

(NDFF 2011-2021). 

De kartuizer anjer groeit op droge, matig voedselarme, basenrijke en kalkhoudende grond en is 

alleen bekend op het spoortalud van de Betuwelijn op circa 1,3 km van de planlocatie. Gezien het 

feit dat de vereiste groeiomstandigheden niet aanwezig zijn op de planlocatie, en de planlocatie 

voor het overgrote deel verhard is wordt het voorkomen van de kartuizer anjer op de planlocatie 

uitgesloten.   

Ter plaatse van de planlocatie is slechts sprake van inheemse of aangeplante vaatplanten zonder 

beschermde status. Enkele waargenomen soorten betreffen: brede weegbree, gewone braam, 

paarse dovenetel, speerdistel en vogelmuur. Op de muren van de bebouwing is geen 

(beschermde) muurvegetatie aangetroffen. Aan de achterzijde van de sleufsilo’s en mestplaat is 

een groenstructuur aanwezig met enkele bomen en struiken. Naast de toekomstige 

natuurvriendelijke oever zijn eveneens enkele bomen aanwezig. Er zijn geen beschermde 

boomsoorten en struikgewassen aanwezig op de planlocatie. 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot aantasting van beschermde en/of kwetsbare vegetatie. 

Beschermde planten stellen over het algemeen specifieke eisen aan hun milieu, zoals 

kalkhoudende schrale grond of stikstofarme blauwe graslanden. Gelet op de functie, ligging en 

het gebruik van het perceel in relatie tot de habitatpreferentie van kwetsbare en zeldzame soorten 

wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht. Daarnaast zijn beschermde planten niet 

aangetroffen gedurende het veldbezoek, waarmee negatieve effecten ten aanzien van 

beschermde vaatplanten derhalve kunnen worden uitgesloten. 
 

Grondgebonden zoogdieren 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende zoogdieren: bruine rat, 

bunzing, dwergmuis, egel, haas, huisspitsmuis, mol, otter, ree, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 

(NDFF 2011-2021). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet 

natuurbescherming en dat er geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

bunzing, otter en wezel. Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) 

zoogdieren. 
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De bunzing en wezel behoren tot de kleine marterachtigen. Gezien deze soorten kwetsbaar zijn 

tijdens het foerageren maken ze veel gebruik van elementen die de soort dekking geven. 

Voorbeelden hiervan zijn laanvormige bosschages, braamstruwelen, ruige vegetatie, 

takkenhopen en stenenstapels. Op de planlocatie zijn vanwege het onderhoudsbeeld geen 

elementen aanwezig welke kleine marterachtigen dekking kunnen geven. De planlocatie is 

immers voor het grootste gedeelte verhard door middel van beton. Het voorkomen van de 

bunzing en wezel en de aanwezigheid van functioneel leefgebied is daardoor uitgesloten. 

De otter is een soort die sterk aan (grotere) water(en) is gebonden. Binnen de planlocatie is geen 

oppervlaktewater bekend en de kavelsloot welke naast de planlocatie is gelegen biedt geen 

potentie voor de soort. Het voorkomen van de otter is daardoor uitgesloten. 

Gelet op het gebruik van de locatie en de afwezigheid van gunstige migratieroutes in de directe 

omgeving van de locatie is het aannemelijk dat soorten van de Habitatrichtlijn en niet vrijgestelde 

Andere soorten niet op de locatie voorkomen. De planlocatie heeft enkel mogelijk een functie voor 

algemene soorten. Dit betreft met name egel, konijn, mol en veldmuis. Dergelijke soorten zijn 

dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende vergelijkbaar habitat aanwezig 

is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. Bovendien geldt voor dergelijke algemene 

soorten vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Op en rondom de planlocatie 

zijn geen holen, nesten of sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van beschermde 

zoogdiersoorten die buiten de Omgevingsverordening van de provincie vallen (zie Wnb art 3.10). 

Effecten op beschermde zoogdieren zijn uitgesloten. 

 

Vleermuizen 

Binnen een straal van 2 km is het voorkomen bekend van de volgende vleermuissoorten: gewone 

dwergvleermuis en laatvlieger (NDFF 2011-2021). Onder de Wet natuurbescherming zijn alle in 

Nederland voorkomende vleermuizen als Habitatrichtlijnsoorten beschermd. 

Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en 

spleten en/of structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van een 

vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; 

Dietz et al., 2011).  

Op de planlocatie zijn alle bomen geïnspecteerd op de aanwezigheid van boomholten welke 

kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats. Op de planlocatie zijn geen voor vleermuizen 

geschikte boomholten aanwezig welke kunnen dienen als rust- en/of verblijfplaats. 

De te slopen bebouwing is nauwkeurig geïnspecteerd op de aan- dan wel afwezigheid van 

potentiële verblijfplaatsen en geschikte invliegopeningen. Alle gevels en daken van de 

betreffende bebouwing zijn gecontroleerd op eventuele openingen als open stootvoegen, 

kierende daklijsten, ontbrekende/scheefliggende dakpannen, ontbrekende specie en overige 

gevelafwerkingen die vleermuizen toegang kunnen verlenen tot een open dakruimte en/of 

spouwmuur waar ze een verblijfplaats zouden kunnen vinden. Een dergelijke verblijfplaats moet 

voldoen aan een geschikt microklimaat, met een constante (lage) temperatuur, een hoge 

luchtvochtigheid en weinig invloed van weersomstandigheden. 

Geen van de te slopen opstallen bevat spouwmuren waardoor het voorkomen van 

verblijfplaatsen van vleermuizen aldaar is uitgesloten. Het dak van stal 1 bevat een ruimte tussen 

het dak en dakbeschot en is vanaf de onderkant van de dakgoot toegankelijk. Echter is deze 

ruimte niet voldoende krap wat een vereiste is voor de meeste gebouwbewonende vleermuizen. 

Daarnaast lopen de temperaturen onder de asbest golfplaten in de zomer zeer hoog op. Stal 2 

bevat geen dakbeschot en stal 3 bevat zelfs geen dak meer vanwege een storm. Het is uit te sluiten 

dat de bebouwing op de planlocatie gebruikt wordt door vleermuizen die in bebouwing leven, 

zoals gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis.  

Hoewel het uitgesloten is dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als vaste rust- en/of 

verblijfplaats, bestaat de mogelijkheid dat vleermuizen de planlocatie gebruiken als 

foerageergebied en/of vliegroute. Het is aannemelijk dat vleermuizen gebruik maken van de 

groenstructuren en naast de planlocatie gelegen bosschage als foerageergebied en/of vliegroute. 

Ten gevolge van de beoogde ontwikkeling worden deze echter niet aangetast waardoor geen 

negatieve effecten ontstaan.  

In de luwte van opgaande vegetatie of bebouwing kunnen vliegbewegingen en 

foerageeractiviteiten van vleermuizen plaatsvinden. Hierbij kan sprake zijn van tijdelijke 

verstoring van vleermuizen ten gevolge van werkzaamheden of lichtgebruik. Vleermuizen jagen 
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op insecten waarbij ze opportunistisch gebruik maken van een groot netwerk aan jachtgebieden. 

De omvang en het gebruik van een gebied alsmede de jachttechniek en prooien verschillen per 

soort. Gedurende het foerageren verspreiden vleermuizen zich diffuus over het landschap 

waarbij veelal gebruik wordt gemaakt van bosranden, bomenlanen, oeverzones of andere 

structuurrijke zones. Vleermuizen kunnen verblind en daardoor gedesoriënteerd raken als 

gevolg van felle verlichting. Sterk verlichte locaties worden gemeden door vleermuizen. Tijdens 

en na de beoogde ontwikkeling dient bij voorkeur geen verlichting te worden toegepast. Bij 

voorkeur de werkzaamheden uitvoeren tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht 

verlichting noodzakelijk zijn wordt vleermuisvriendelijke verlichting geadviseerd. 
 

Amfibieën 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de volgende amfibieënsoorten: 

bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, heikikker, kleine watersalamander en poelkikker 

(NDFF 2011-2021). Voor de volgende soorten geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet 

natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen: 

heikikker en poelkikker. 

De heikikker is veelvuldig waargenomen in het natuurgebied tegenover de planlocatie. De 

heikikker is een kritische soort die voorkomt in drie habitattypen (ondiep, relatief zuur, 

zonbeschenen en voedselarm voortplantingswater; vochtige plekken in schraal, ruig gebied zoals 

heide, hoogveen, laagveen en natuurlijk grasland voor in de actieve periode en vochtvrije 

plaatsen voor overwintering). Deze habitattypen dienen op zeer korte afstand tezamen voor te 

komen. Hierdoor wordt de heikikker vaak waargenomen in kleinschalige afwisselende 

landschappen welke worden gekenmerkt door schrale, ruige en vochtige omstandigheden. 

Watersystemen zijn ondiep, voedselarm en enigszins zuur. Het landhabitat waar de heikikker 

gedurende de actieve periode aanwezig is dient ruig en te allen tijde vochtige te zijn. Veelal 

betreffen dit vochtige heidelandschappen of vochtig half-natuurlijke graslanden. Vanwege het 

ontbreken van geschikt leefgebied binnen de planlocatie (de planlocatie is grotendeels verhard 

met beton) kan de aanwezigheid en negatieve effecten op de heikikker uitgesloten worden. 

Echter, op de grens van de planlocatie ligt een waterloop. De potentie voor de heikikker is 

beperkt, maar zijn aanwezigheid kan niet volledig uitgesloten worden. In de beoogde 

ontwikkelingen wordt de oever (welke nu steil is) vergraven tot een natuurvriendelijke oever. 

Uiteindelijk is deze ontwikkeling positief voor de heikikker en andere amfibieën. Mogelijk leidt 

dit wel tot tijdelijke aantasting van functioneel leefgebied en verstoring van individuen. Om dit 

te voorkomen dient gewerkt te worden volgens een ecologisch werkprotocol (zie: Bijlage 3).  

De poelkikker is slechts één maal waargenomen in 2019 aan de overzijde van de A2. De waterloop 

biedt zeer beperkt habitat voor deze soort. Het voorkomen van de soort is echter niet volledig 

uitgesloten. Hierdoor dient er ook voor deze soort gewerkt te worden volgens het ecologisch 

werkprotocol. Ook voor deze soort geldt dat het habitat in de toekomst beter wordt door de 

aanleg van de natuurvriendelijke oever. 

Gezien deze barrière onneembaar is voor de soort wordt de aanwezigheid van de poelkikker 

binnen het plangebied uitgesloten. Het kilometerhok van de planlocatie is namelijk goed 

onderzocht op amfibieën waarbij de poelkikker niet is aangetroffen. 

Het is niet uit te sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende 

de terrestrische (herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze dieren vallen  

echter onder de vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming).      
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Figuur 4 Overzicht van de waterloop welke aan de rechterzijde een natuurvriendelijke oever krijgt 
 

Reptielen 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van inheemse reptielen niet bekend (NDFF 2011-

2021). Voor alle inheemse reptielen geldt dat deze beschermd zijn onder de Wet 

natuurbescherming en geen vrijstelling geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.  

Reptielen zijn over het algemeen verbonden aan structuurrijke en weinig verstoorde biotopen als 

heidevelden, bosgebied en natuurlijke oevers. Gezien de afwezigheid van structuurrijke biotopen 

en de hoge mate van menselijke verstoring is het voorkomen van beschermde reptielen binnen 

het plangebied uitgesloten. Negatieve effecten op beschermde reptielen zijn derhalve uitgesloten. 
 

Vissen 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid bekend van de grote modderkruiper (NDFF 2011-

2021). De grote modderkruiper komt voor in kleinere, ondiepe stilstaande of langzaam 

stromende wateren, zoals sloten, vennen, plassen en oude afgesneden meanders (BIJ12 

kennisdocument Grote modderkruiper, 2017). De soort is bekend in meerdere waterlopen in het 

natuurgebied tegenover de planlocatie. Deze zijn verbonden met de waterloop op de grens van 

de planlocatie. Omdat de aanwezigheid van de soort in deze waterloop (welke vergraven wordt 

wegens de aanleg van een natuurvriendelijke oever) niet uitgesloten kan worden dient gewerkt 

te worden volgens een ecologisch werkprotocol (zie: Bijlage 3). Hiermee kunnen negatieve 

effecten op de grote modderkruiper worden vermeden, en dus uitgesloten worden. Gezien er 

geen watergangen of delen daarvan worden gedempt of afgesloten worden, wordt er geen 

leefgebied van de soort weggenomen ten gevolge van de beoogde ontwikkeling. 
 

Insecten en andere ongewervelden 

Binnen een straal van 2 km is de aanwezigheid van beschermde insecten of ongewervelden niet 

bekend (NDFF 2011-2021). Op de planlocatie zijn gedurende het veldbezoek geen (sporen en/of 

delen van) beschermde vlinders, libellen of andere ongewervelden aangetroffen. Op de 

planlocatie zijn geen plantensoorten aangetroffen die specifiek voor een beschermde 

ongewervelde een waardplant vormen. Ook is er geen sprake van oud hout, zure vennetjes of 

andere specifieke omstandigheden die duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde 

insecten of andere ongewervelden. Negatieve effecten op de soortgroep zijn uitgesloten. 
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Vogels  

Op de planlocatie en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek de volgende soorten 

waargenomen: huismus, kokmeeuw en spreeuw. 
 

Vogels - Jaarrond beschermde nestlocaties (cat. 1 t/m 4)  

De huismus broedt vrijwel altijd bij bebouwing en bouwt zijn nesten onder dakpannen, onder 

golfplaten, kieren/gaten in de muur en in spantconstructies. Vanuit de nestlocatie en/of vanaf een 

uitzichtpunt moet de huismus zijn omgeving kunnen zien. Hierbij moet er in de directe omgeving 

continu voedsel te vinden zijn in de vorm van zaden van grassen en onkruiden en larven van 

insecten. Daarnaast moet er beschutting nabij de foerageerlocaties, voldoende jaarrond groene 

struiken of heesters, plaatsen met stof en grind voor stofbaden en water voor waterbaden 

aanwezig zijn (BIJ12 kennisdocument Huismus, 2017). Het dak van stal 1 bevat een brede ruimte 

tussen het dak en dakbeschot. Dit komt doordat de dupanel-isolatieplaten zijn bevestigd op de 

onderzijde van de spanten. Deze ruimte is bereikbaar voor de huismus via de dakranden (figuur 

5). Hierdoor kan de aanwezigheid van nestlocaties van de huismus in deze stal niet uitgesloten 

worden. Stal 2 bevat geen dakbeschot waardoor hier geen sprake is van potentiële nestlocaties 

van de huismus. Voor stal 3 geldt hetzelfde gezien het dak door een storm hier reeds afwezig is. 

Om te achterhalen hoeveel nestlocaties van de huismus aanwezig zijn in stal 1 dient een 

aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden (zie: Vervolgstappen). De beoogde ontwikkeling 

leidt niet tot aantasting van groene delen en resulteert derhalve niet in afname van essentieel 

leefgebied. 
 

 
Figuur 5 De ruimte tussen het dak en dakbeschot in stal 1 is voor de huismus bereikbaar via de 

dakranden. 
 

De gierzwaluw leeft evenals de huismus in de directe omgeving van mensen en broedt tevens als 

koloniebroeder in gevels en onder (pannen)daken (BIJ12 kennisdocument Gierzwaluw, 2017). 

Stal 1 is de enige stal waar een ruimte tussen het dak en dakbeschot aanwezig is. Echter is deze 

ruimte zeer slecht tot niet te bereiken voor de gierzwaluw gezien de dakgoot de aanvliegroute 

belemmert. Daarnaast komt de gierzwaluw vooral voor in stedelijk gebied, en mijden ze in de 

regel landelijk gebied. Hierdoor kan de aanwezigheid van gierzwaluw op de planlocatie 

uitgesloten worden.  

Tijdens het veldbezoek zijn in schuur 1 en 2 meerdere krijtsporen (uitwerpselen) en twee 

braakballen van de kerkuil gevonden. Gezien de bouwconstructies van beide stallen het 

voorkomen van een nestlocatie niet toelaat kan er mogelijk alleen sprake zijn van een (tijdelijke) 

rustplaats. Gezien er slechts 2 braakballen zijn gevonden is er geen sprake van een vaste rust- en 

verblijfplaats. Mogelijk betrof dit een jonge kerkuil op zoek naar een geschikte nestlocatie. De 

initiatiefnemers vermeldden tijdens het veldbezoek dat zij onlangs een kerkuil gezien hebben in 

schuur A welke behouden blijft. Ook in deze schuur zijn geen potentiële nestlocaties aanwezig 

vanwege de bouwstijl. De initiatiefnemers staan echter positief tegenover het plaatsen van een 
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nestkast in deze schuur. Op deze manier kan de kerkuil niet alleen rusten binnen de planlocatie, 

maar ook broedden. Dit is gunstig voor de populatie. Wanneer de initiatiefnemers een nestlocatie 

realiseren in de te behouden schuur A ontstaan er geen negatieve effecten ten aanzien van de 

kerkuil. Voor het plaatsen van een nestkast kan een lokale uilenwerkgroep gecontacteerd worden 

(zie: Te treffen maatregelen). 

Er zijn geen grote nesten of horsten aangetroffen in de bomen op en rondom de planlocatie. De 

aanwezigheid van in bomen broedende soorten als buizerd, sperwer en ransuil kan uitgesloten 

worden. Op de planlocatie is geen sprake van essentieel leefgebied van roofvogelsoorten gezien 

het zeer ruime aanbod van (geschiktere) foerageergebieden in de directe omgeving.  

Van overtreding van verbodsbepalingen ten aanzien van vogels met jaarrond beschermde 

nestlocaties en functioneel leefgebied is geen sprake. 
 

Vogels - Algemene broedvogels en categorie 5 (beschermde nestlocatie gedurende broedperiode en bij 

ecologisch zwaarwegende redenen)  

De planlocatie voorziet in beperkt voedselaanbod en structuurrijke schuilgelegenheden voor 

algemene soorten. De struiken, bomen en bebouwing vormen voor algemene broedvogels zoals 

merel, duiven en kleine zangvogels geschikte nestlocaties. Gedurende het broedseizoen zijn de 

nesten en de functionele leefomgeving van voornoemde soorten beschermd. Het broedseizoen 

vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de periode 15 

maart t/m 15 juli. Ten aanzien van algemene broedvogels en categorie 5 soorten kunnen de 

werkzaamheden worden opgestart buiten het broedseizoen en/of na het ongeschikt maken van 

de planlocatie. Indien de beoogde werkzaamheden in het broedseizoen worden opgestart dient 

de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te worden door een ter zake 

deskundige. 

 

Beoordeling (b) gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura 

2000 en het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone.  Op een afstand van circa 

3,1 km ligt het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ (figuur 6). Op een afstand van circa 10 m ligt het 

Gelders Natuurnetwerk (figuur 7). Op een afstand van circa 3 km ligt de Groene 

ontwikkelingszone (figuur 8). 
 

 
Figuur 6 De planlocatie ligt op een afstand van circa 3,1 km tot het Natura 2000-gebied ‘Rijntakken’ 

(bron: nationaal Georegister PDOK). 
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Figuur 7 De planlocatie ligt op een afstand van circa 10 m tot het Gelders Natuurnetwerk (bron: 

arcgis.com). 
 

 

Figuur 8 De planlocatie ligt op een afstand van circa 3 km tot de Groene ontwikkelingszone (bron: 

arcgis.com). 
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Ondanks dat de beoogde ontwikkeling buiten een beschermd gebied uitgevoerd wordt, kunnen 

er nog steeds effecten optreden. Voor een aantal effecten (trillingen, geluid, optische verstoring 

etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura 2000-gebieden per definitie te groot is. Ten 

aanzien van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene ontwikkelingszone geldt dat externe 

werking geen toetsingskader is.  
 

Een toename in stikstofdepositie kan een negatief effect sorteren op kwetsbare en gevoelige 

habitattypen. Blom Ecologie B.V. adviseert om projecten die kunnen leiden tot een toename van 

stikstofdepositie in stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden te beoordelen 

middels de AERIUS Calculator. Doel daarvan is vast te stellen of significante effecten kunnen 

worden uitgesloten. In sommige gevallen kan op voorhand negatieve effecten ten aanzien van 

stikstofdepositie worden uitgesloten, wegens de grote afstand tot stikstofgevoelige habitattypen 

binnen Natura 2000-gebieden, een afname in stikstofemissie of een beperkte ingreep. 

De beoogde ontwikkeling betreft de sanering van enkele opstallen en de realisatie van een 

woning. Ten opzichte de huidige situatie leidt de beoogde ingreep tot een beperkte toename in 

het aantal verkeersbewegingen.  

De nieuwbouw zal zonder gasaansluiting in de gebruiksfase geen stikstofuitstoot hebben. 

Gedurende de aanlegfase kan er een beperkte en tijdelijke stikstofemissie verwacht worden ten 

gevolge van het gebruik van mobiele werktuigen en transportbewegingen (het ‘projecteffect’). In 

de handreiking ‘woningbouw en AERIUS’ (Rijksoverheid januari 2020) wordt uitgegaan van de 

volgende kengetallen:  

• Emissie woning tijdens gebruiksfase: geen; 

• Emissie uit verkeer tijdens gebruiksfase: 0,27 kg NOx per woning; 

• Emissie uit de aanlegfase (mobiele werktuigen en transport): 3 kg NOx per woning. 

 

Gezien er sprake is van een grote afstand (3 km) tussen het plangebied en het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied en in de gebruiksfase sprake is van een afname in stikstofemissie wordt op 

voorhand uitgesloten dat er sprake is van een verhoging van de stikstofdepositie in 

stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. Een berekening middels de 

AERIUS Calculator kan derhalve achterwege blijven. 

 

 

Beoordeling (c) houtopstanden 

In de beoogde ingreep zijn geen kapwerkzaamheden voorzien aan (i) zelfstandige eenheden van 

bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend, met een oppervlakte van 1000 m2 of meer of 

(ii) een rijbeplanting met meer dan 20 bomen. Een meldingsplicht in het kader van Wnb is niet 

noodzakelijk. 

Naast het landelijk en provinciaal beleid waar deze beoordeling op wordt getoetst hebben 

gemeenten echter vaak een eigen beleid omtrent het kappen dan wel vellen van bomen en 

struiken. Dit is vaak opgenomen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Gemeentelijke 

Verordeningen mogen niet strijdig zijn met landelijk/provinciaal beleid. Het is derhalve 

aanbevelingswaardig om in de voorbereidende fase de bepalingen in de APV af te stemmen met 

de gemeente om conflicterende situaties in een later stadium te voorkomen. 
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Conclusies  

Samenvatting 

(a) Soortenbescherming 

Er dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden naar de huismus. Voor de werkzaamheden 

aan de waterloop dient gewerkt te worden volgens een ecologisch werkprotocol (bijlage 3) ten 

aanzien van heikikker, poelkikker en grote modderkruiper. De planlocatie is mogelijk geschikt 

leefgebied voor algemene zoogdieren, foeragerende vleermuizen, amfibieën, insecten en 

broedvogels welke niet beschermd zijn (behoudens de Algemene zorgplicht) onder de Wet 

natuurbescherming. 

(b) Gebiedsbescherming 

De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of het Gelders 

Natuurnetwerk. Gelet op de aard van de werkzaamheden, de afstand tot de gebieden en de 

beoogde situatie is van externe werking op omliggende Natura 2000-gebieden geen sprake. Een 

AERIUS-berekening, Voortoets en/of ‘nee, tenzij’-toets is niet noodzakelijk. 

(c) Houtopstanden 

Op de planlocatie zijn geen houtopstanden aanwezig waarvoor bij kap een meldingsplicht geldt 

in het kader van de Wet natuurbescherming. 

 
 

Tabel 2  Overzicht van de Soortenbescherming. Voor de benoemde soorten geldt dat aanvullend 

onderzoek benodigd is.  

Soortenbescherming 

Soortgroep Beschermings-

regime Wet nb 

Soortspecifiek 

onderzoek 

Mogelijk functie 

plangebied 

 

Vaatplanten n.v.t. nee n.v.t. 

Grondgebonden zoogdieren n.v.t. nee n.v.t. 

Vleermuizen n.v.t. nee n.v.t. 

Amfibieën 

   Heikikker 

   Poelkikker 

 

artikel 3.5 

artikel 3.5 

 

nee* 

 

n.v.t. 

Reptielen n.v.t. nee n.v.t. 

Vissen 

   Grote modderkruiper 

 

artikel 3.10 

 

nee* 

 

n.v.t. 

Insecten en andere 

ongewervelden 

n.v.t. nee n.v.t. 

Vogels 

Huismus 

 

artikel 3.1 

 

ja 

 

nestlocaties/foerageergebied 

*Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk indien er gewerkt wordt volgens een ecologisch werkprotocol 

(bijlage 3). Negatieve effecten op de soorten kunnen hierdoor uitgesloten worden.  

 

Tabel 3  Overzicht van de Gebiedsbescherming. 

Gebiedsbescherming afstand effecten nader onderzoek 

Natura 2000 3 km geen n.v.t. 

Natuurnetwerk Nederland 10 m geen n.v.t. 

Groene ontwikkelingszone 3,1 km geen n.v.t. 

 

Tabel 4  Overzicht van de Houtopstanden. 

Houtopstanden aanwezig kap melding 

Struiken ja nee n.v.t. 

Bomen ja mogelijk n.v.t. 
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Uitvoerbaarheid 

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van gebiedsbescherming en houtopstanden 

in het kader van de Wnb. Er dienen enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien 

van de Algemene zorgplicht, foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voorafgaand 

aan de werkzaamheden dient met aanvullend onderzoek te worden vastgesteld of de te slopen 

bebouwing een relevante functie heeft voor de huismus. Indien er sprake is van overtreding van 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kan bevoegd gezag onder voorwaarden een 

ontheffing verlenen. De voorwaarden betreffen: er is geen andere bevredigende oplossing, er is 

sprake van een wettelijk belang (er zijn belangen vanuit volksgezondheid -klimaatsverandering- 

aan te voeren) en er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van 

de soort (een robuust en ruim maatregelenpakket van tijdelijke en permanente voorzieningen 

wordt hiertoe voorgesteld en uitgevoerd). Gezien het voorgaande onderzoek is er geen reden om 

aan te nemen dat eventueel benodigde ontheffingen, mits de juiste maatregelen worden 

getroffen, er sprake is van een gedegen alternatievenafweging en een wettelijk belang kan 

worden aangevoerd, niet verkregen zouden kunnen worden. 

 
 

Conclusie 

De sloop van enkele opstallen en de realisatie van een woning aan de Veerstraat 23 te 

Waardenburg is uitvoerbaar zoals bepaald in de Wro (art. 3.1.6 Bro). 

 

Vervolgstappen 

• Voor de beoogde ontwikkeling dient aanvullend onderzoek naar huismus uitgevoerd te 

worden. Een aanvullend onderzoek naar huismus wordt uitgevoerd middels twee gerichte 

veldbezoeken in de periode 1 april t/m 15 mei of middels vier gerichte veldbezoeken in de 

periode 10 maart t/m 20 juni (met een tussenperiode van 10 dagen tussen de veldbezoeken), 

conform het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017). Een technische inspectie is mogelijk 

voor het inventariseren van de nestlocaties buiten het broedseizoen, tussen 15 september en 

1 maart. Bij een technische inspectie bestaat er de kans dat oude nesten ook meegenomen 

worden. 

• Om negatieve effecten op de heikikker, poelkikker en grote modderkruiper te voorkomen en 

uit te sluiten dient tijdens de aanleg van de natuurvriendelijke oever van de waterloop op de 

grens van de planlocatie gewerkt te worden volgens een ecologisch werkprotocol (bijlage 3). 

 

Te treffen maatregelen 

• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora 

en fauna (Algemene zorgplicht).  

• Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor 

beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake 

deskundige.  

• Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden, 

te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de 

werkzaamheden.  

• De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur niet verlichten 

en in de periode april-oktober de werkzaamheden tussen zonsopgang en zonsondergang 

uitvoeren (buiten schemerperiodes). Mocht verlichting noodzakelijk zijn hierbij een 

vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig licht, lichtbundel 

nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel). 

• De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen van vogels (medio maart 

t/m medio juli). Als de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor 

de aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig 

zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Als dit niet mogelijk is dienen de potentiële 

nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.  
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Advies 

• Om de kerkuil een geschikte nestlocatie te bieden is het mogelijk om in schuur A een nestkast 

op te hangen. Lokale uilenwerkgroepen plaatsen deze vaak kosteloos. In de meeste gevallen 

zal één maal per jaar een nestcontrole plaatsvinden waarbij de jonge uilen vaak worden 

geringd. Meer informatie kan verkregen worden via de vogelwerkgroep West-Betuwe. 
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks 

vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

   

 

Blom Ecologie B.V.,   Blom Ecologie B.V., 

ing. D.F. Knoops  ir. Ing. K.J. Rebergen 

Auteur     Collegiale toets 

 

 

Bijlage 1 Fotografische impressie 

Bijlage 2 Vervolgstappen Wet natuurbescherming 

Bijlage 3 Ecologisch werkprotocol heikikker, poelkikker en grote modderkruiper 
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Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom Ecologie B.V. 

worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie, openbaarmaking en elke 

andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor het is 

samengesteld. 

 

Blom Ecologie B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten van 

werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie B.V.  
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Bijlage 1 Fotografische impressie  

 

 
Figuur 1 De planlocatie is gelegen aan de Veerstraat 23 te Waardenburg en bestaat uit enkele opstallen 

van een voormalige boerderij. Bovenstaande foto betreft stal 1.  
 

 
Figuur 2 Overzicht van stal 3 op de planlocatie. 
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Figuur 3 Binnenzijde van de te behouden schuur A op de planlocatie. In deze schuur kan een geschikte 

nestgelegenheid voor de kerkuil gecreëerd worden door het ophangen van een nestkast. 
 

 
Figuur 4 De directe omgeving van de planlocatie. Het bos behoort tot het Gelders Natuurnetwerk. 
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Bijlage 2 Vervolgstappen Wet natuurbescherming 

 

Als uit het oriënterend onderzoek is gebleken dat effecten op beschermde soorten naar aanleiding 

van de beoogde ingreep niet uitgesloten zijn, dient een vervolgonderzoek te worden uitgevoerd. 

Uit dit vervolgonderzoek blijkt of desbetreffende soort aanwezig is en welke functie de 

planlocatie al dan niet heeft voor de soort. Met onderstaand stappenplan, overgenomen uit 

‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ van het Ministerie van Economische Zaken, wordt 

inzichtelijk gemaakt welke consequenties dit heeft voor het project. 
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Stap 4b. Is er sprake van een wettelijk belang? 

 

Vogelrichtlijnsoort 

In het kader van de Vogelrichtlijn zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan worden 

aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen (Schema 4b 

ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming art. 3.3, lid 

4b). 

 

 

 

Habitatrichtlijnsoort 

In het kader van de Habitatrichtlijn zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan worden 

aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen (Schema 4b 

ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming art. 3.8, lid 

5b). 
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Andere soort 

Ten aanzien van Andere soorten zijn een aantal belangen waarvoor een ontheffing kan worden 

aangevraagd. De beoogde ingreep/ontwikkeling dient een dergelijk belang te dienen (Schema 4b 

ja/nee). De belangen zijn onderstaand weergeven (conform Wet natuurbescherming art. 3.10, lid 

2). 
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Bijlage 3 Ecologisch werkprotocol heikikker, poelkikker en grote modderkruiper 

 

Momenteel bevat de waterloop op de grens van de planlocatie een steile oever. In de beoogde 

ontwikkelingen wordt deze oever aan een zijde (zuidwest) vergraven tot natuurvriendelijke 

oever. Gezien de potentie voor de heikikker, poelkikker en grote modderkruiper dient dit 

middels dit ecologisch werkprotocol te gebeuren. Dit ecologisch werkprotocol dient tevens bij de 

uitvoerder(s) van de werkzaamheden bekend te zijn. 

 

Bovenstaande soorten kennen elk een eigen kwetsbare periode. Onderstaande tabellen zijn 

overgenomen uit de Kennisdocumenten voor de soort van BIJ12. 

 

Heikikker: 

 
 

Poelkikker: 
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Grote modderkruiper: 

 
 

Bovenstaande tabellen laten zien dat de enige periode waarin werkzaamheden uitgevoerd 

kunnen worden medio september tot eind oktober is. In deze periode is het voorkomen van 

negatieve effecten op de heikikker, poelkikker en grote modderkruiper zeer klein tot uitgesloten. 

 

Naast het werken buiten de kwetsbare periode dient er rekening gehouden te worden met het 

volgende: 

- Tijdens het werken dient één werkrichting aangehouden te worden om voorgenoemde 

soorten én algemene soorten (zorgplicht) een kans te geven om te vluchten. 

- De werkrichting dient richting delen te zijn welke niet worden aangetast. In dit geval 

dient de werkrichting in zuidoostelijke richting te zijn. 

- De watergang dient maximaal voor de helft van de breedte gebaggerd te worden. Met 

de andere kant dient minstens één jaar gewacht te worden. 

 

De toekomstige natuurvriendelijke oever dient een helling te hebben van 2:1 of 1:5. Bij 

voorkeur wordt deze ruim uitgerasterd om eventuele betreding van vee te voorkomen. 



 

 

Bijlage 3 





 
 
 
      

 

       
 

 
 

    

 
Dhr. T. Kool 

    

 
Veerstraat 5 

   

 
4181 Ag Waardenburg 

  

        

        
Kenmerk FC/2021/008/n 

Onderwerp Notitie inspectie schuur Veerstraat 23 te Waardenburg   

Datum 4 februari 2021 

Uw kenmerk    

        

        

 

Geachte heer Kool, 
 
Aan de Veerstraat 23 te Waardenburg is een voormalig boerenerf enkele opstallen 
gesitueerd.  U bent voornemens enkele bestaande opstallen op de planlocatie te 
saneren ten behoeve van de realisatie van een woning. Twee woningen en een 
schuur blijven behouden. Blom Ecologie B.V. in januari 2021 een quickscan Wet 
natuurbescherming uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat een van de te 
saneren schuren mogelijk een functie hebben voor huismus. Ten aanzien van de 
huismus heeft Blom Ecologie B.V. geadviseerd om een (technische) inspectie uit te 
voeren naar de aan- dan wel afwezigheid van (oude) huismusnesten. Op d.d. 26 
januari 2021 is een inspectie uitgevoerd door FaunaConstruct. Onderstaand worden 
de bevindingen beschreven. 
 

  
Figuur 1    De planlocatie aan de Veerstraat 23 te Waardenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Methode 
Het optillen van dakpannen en het inspecteren van de onderliggende ruimte is een 
officiële methode om vast te stellen of huismusnestlocaties aan- dan wel afwezig zijn 
(Kennisdocument Huismus, 2017). De ruimte onder de eerste rij dakpannen en het 
dakvlak is toegankelijk voor huismussen. De onderste drie pannenrijen van het dak en 
de ruimte onder de golfplaten zijn gecontroleerd op de aan- dan wel afwezigheid van 
(oude) huismusnesten. Hierbij worden de daken en dakranden fysiek geïnspecteerd 
met behulp van ladders, lampen en camera’s. Tijdens de inspectie is gelet op de 
aanwezigheid van uitwerpselen, veren, nestmateriaal, eierschalen, dode individuen, 
piksporen, krassen en/of andere sporen die op aanwezigheid van de huismus duiden.  
 
 
Planlocatie 
De geïnspecteerde bebouwing betreft een schuur aan de Veerstraat 23 te 
Waardenburg (figuur 2). De schuur is opgetrokken uit gemetselde muren en een flauw 
zadeldak van golfplaten. De schuur was ten tijde van de inspectie niet meer in gebuikt 
voor het beroepsmatig houden van vee.   
 

 
Figuur 2   De dakrand van de schuur 1 (figuur 1) biedt potentiële verblijfplaatsen voor 

huismus  
 
 
Bevindingen 
Gedurende de inspectie zijn alle potentieel geschikte invliegopeningen en 
achterliggende verblijfplaatsen fysiek gecontroleerd op de aan- dan wel afwezigheid 
van (gebruiks-)sporen. Concreet betekent dit dat alle ruimtes onder daken/dakranden 
visueel zijn gecontroleerd door tussen de golfplaten en het dakbeschot te kijken. Er 
zijn diverse sporen en/of restanten van nesten en/of nestmateriaal, uitwerpselen van 
huismus of anderszins aangetroffen wat duidt op het gebruik van de schuur als vast 
rust- en verblijfplaats van huismus. Op 9 locaties zijn nesten en/of (oud) nestmateriaal 
van huismus waargenomen (figuur 3). In de fotobijlage zijn enkele afbeeldingen 
opgenomen van de geïnspecteerde locaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 
 
 

 
Figuur 3   De aangetroffen nestlocaties   
 
 
Conclusie  
Op basis van de technische inspectie en de eerder uitgevoerde quickscan flora en 
fauna is gebleken dat in de geïnspecteerde schuur nestlocaties aanwezig zijn van 
huismus. De beoogde sloop leidt tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet 
natuurbescherming art 3.1, lid 2 (wegnemen 9 nesten). Er dient een ontheffing van de 
Wet natuurbescherming te worden aangevraagd alvorens schuur 1 gesaneerd kan 
worden. 
 
 
 
Wij hopen u met deze notitie voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er 
desondanks vragen zijn kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
FaunaConstruct, 
Martine Visschers 
 
 
 
  



Fotografische impressie 
 

 
Nest huismus (1); de combinatie van het type krijtsporen, het gebruikte nestmateriaal en 
kleine grijsbruine veren in het nest duidt op een huismusnest. 

Nest huismus (2) 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage 4 





Aanvraag ontheffing huismus Veerstraat 23 te Waardenburg 
 

Aan de Veerstraat 23 te Waardenburg is een (voormalige) boerderij met enkele oude 
bedrijfsgebouwen aanwezig. Het is de bedoeling dat enkele bestaande stallen en schuren op de 
locatie worden gesloopt ten behoeve van de realisatie van een woning. Eén schuur blijft behouden. 
 
Ecologische Quickscan 
Omdat de beoogde ontwikkeling een mogelijk negatief effect heeft op beschermde flora en fauna is 
op 6 januari 2021 door Blom Ecologie BV een ‘Ecologische quickscan’ uitgevoerd. Deze treft u aan 

als bijlage bij deze aanvraag. 
 
In deze quickscan is t.a.v. de uitvoerbaarheid het volgende geconcludeerd (zie pagina 15): 
 
De beoogde ontwikkeling leidt niet tot overtreding van gebiedsbescherming en houtopstanden in 
het kader van de Wnb. Er dienen enkele algemene maatregelen worden getroffen ten aanzien van 
de Algemene zorgplicht, foeragerende vleermuizen en algemene broedvogels. Voorafgaand aan de 

werkzaamheden dient met aanvullend onderzoek te worden vastgesteld of de te slopen bebouwing 
een relevante functie heeft voor de huismus. Indien er sprake is van overtreding van 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming kan bevoegd gezag onder voorwaarden een 

ontheffing verlenen. De voorwaarden betreffen: er is geen andere bevredigende oplossing, er is 
sprake van een wettelijk belang (er zijn belangen vanuit volksgezondheid -klimaatsverandering- 
aan te voeren) en er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort (een robuust en ruim maatregelenpakket van tijdelijke en permanente voorzieningen wordt 
hiertoe voorgesteld en uitgevoerd). Gezien het voorgaande onderzoek is er geen reden om aan te 
nemen dat eventueel benodigde ontheffingen, mits de juiste maatregelen worden getroffen, er 
sprake is van een gedegen alternatievenafweging en een wettelijk belang kan worden aangevoerd, 
niet verkregen zouden kunnen worden. 
 
Huismusinspectie 

Naar aanleiding van de ‘Ecologische quickscan’ is op 26 januari 2021 een ‘technische inspectie 
huismus’ uitgevoerd. De notitie van deze inspectie is ook als bijlage toegevoegd.  
Uit deze notitie blijkt dat in schuur 1 tussen de golfplaten en het dakbeschot (isolatie) enkele 
(oude) huismusnesten zijn aangetroffen. Zie onderstaande tekening. 
 

 
 
  



Aanvraag ontheffing 
Om deze nesten bij de sloop te mogen verwijderen is een ontheffing noodzakelijk. 

 
Wettelijk belang 
De betreffende stal (stal 1) is eind jaren 70 gebouwd en heeft een dak van asbesthoudende 

golfplaten. Het dak is in de loop der jaren behoorlijk verweerd. In het kader van de 
volksgezondheid is het van groot belang dat het dak op korte termijn wordt gesaneerd. Daarnaast 
is, als onderdeel van het gehele plan, beoogd zonnepanelen aan te brengen op de schuur die 
behouden blijft. Deze investering is een onderdeel van het gehele investeringsplan en is van belang 
gezien de klimaatopgave waarvoor Nederland staat en wettelijk toe is gehouden. Hiermee is wordt 
in ruime mate voldaan aan het wettelijk belang zoals opgenomen in artikel 3.3 van de Wnb. 
 

Alternatieven 
Er zijn geen alternatieven voorhanden om de nesten met rust te laten. Ook het laten staan van de 
desbetreffende stal is geen oplossing. Immers bij het verwijderen van het asbestdak moeten alle 
verdachte materialen worden verwijderd. Het dakbeschot moet worden afgezogen, daarmee zullen 
ook de nesten verdwijnen. Een andere mogelijkheid is niet aanwezig. 
 

Mitigerende maatregelen 

Om de staat van instandhouding van de aanwezige huismuspopulatie niet te verslechteren zullen 
mitigerende maatregelen worden genomen in de vorm van permanente alternatieve nestlocaties.  
 
Het plan is om in schuur A mogelijkheden te scheppen voor alternatieve nestlocaties. Schuur A is 
een aantal jaren geleden gerenoveerd. Het asbestdak is verwijderd en er is een nieuw 
golfplatendak gemonteerd. Het dak is op dit moment niet geïsoleerd.  

Het plan is nu om aan de noordoost kant van de schuur (zie gele arcering in de onderstaande 
tekening) harde isolatieplaten onder de 1e en 2e gording aan te brengen (ca. 150 cm). 
 

 
 
Door het aanbrengen van deze isolatieplaten over de gehele lengte (18 meter) van de schuur 
ontstaat eenzelfde gelegenheid tot het maken van de nesten als in de oude schuur 1. Het betreffen 
immers ook golfplaten, met dezelfde dakgoot en toegang van buiten. Door de isolatie ook onder de 

gordingen aan te brengen ontstaat er een vergelijkbare ruimte voor het maken van een 
nestgelegenheid. De vervangende nestlocaties zijn op hele korte afstand van de huidige 
nestlocaties gelegen. 

 
Schuur A 
Aan het einde van deze notitie zijn diverse foto’s van het dak (binnen en buiten) van schuur A 
opgenomen. 
 
  



Permanente oplossing 
Doordat deze schuur in stand blijft is hiermee direct een permanent alternatief geboden. Een 

tijdelijk oplossing is hierdoor niet nodig. Een groot voordeel omdat de mussen maar één keer hoeft 
te verhuizen. Daarnaast heeft deze oplossing ook het voordeel t.o.v. nestkasten dat de mussen 
meer vrijheid hebben in het kiezen van de nestlocatie en ook met meerdere vogels tegelijk kunnen 

nestelen. 
 
Planning 
De stal zal buiten het broedseizoen van de mus worden gesloopt. Ruim 3 maanden van te voren 
zullen de gelegenheden in schuur A worden aangebracht zodat de mussen ruim de tijd hebben om 
deze nieuwe locaties te verkennen en in gebruik te nemen. 
Het slopen van de stal is onderdeel van een heel project dat een bestemmingsplanwijziging vereist 

en de nodige vergunningen. Dit vergt nog behoorlijk wat doorlooptijd. De hoop is dat de stal eind 
2022 / begin 2023 gesloopt kan worden. Lukt dit niet dan is het de bedoeling om de 
nestgelegenheden in deze periode onklaar te maken, zodat de sloop ook later kan plaatsvinden. 
Uiteraard zullen dan tijdig de alternatieve nestlocaties zijn gerealiseerd. 
 
 

10-06-2021, TK 

 
 
Foto’s alternatieve locatie (schuur A) 
 

 
 



 
 

  
 



 
 





 

 

Bijlage 5 





 

1 

 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK   

VEERSTRAAT 23 WAARDENBURG 

JANUARI 2021 

 
 
 
 
  
  
 
 
 

opdrachtgever  dhr Teus Kool 

Waardenburg 

Projectnummer 20-2081 

versie: 1 

datum: 29 januari 2021 

 
 
 
 
 

LINGE MILIEU BV  |  BODEMONDERZOEK & ADVIES   |  POPPELENBURGERSTRAAT 52  |  4191 zt   |  GELDERMALSEN  |  THE NETHERLANDS 

T 0345 - 570 272    | F 0345 - 570 287  |   INFO@LINGEMILIEU.NL   |   WWW.LINGEMILIEU.NL   |   KVK TIEL 30233558 

  

opgesteld door: Arjan Vlasblom controle / vrijgave: John Hol 

 Hierbij verklaar ik, Nico Verweij, het veldwerk in Waardenburg uitgevoerd te 

hebben volgens BRL SIKB 2000 en bijbehorend protocol 2001, 2002 en 

2018, in jan 2021, onafhankelijk van opdrachtgever of eigenaar 



  

1 

bodemonderzoek Veerstraat 23 Waardenburg, jan 2021 

  

1. Inleiding 2 

2. Vooronderzoek 3 
2.1 Historie en actuele situatie 3 

2.2 Bodemopbouw 5 

3. Opzet en invulling van het onderzoek 6 
    3.1 Onderzoekstrategie 6 

    3.2  Veldwerk onderzoek 6 

    3.3  Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 7 

4. Analyse, toetsing en interpretatie 8 
4.1 Analyseresultaten grond 8 

4.2    Resultaten asbest 10 

4.3    Analyseresultaten grondwater 11 

5 Conclusie en aanbevelingen 12 
5.1 Conclusies 12 

5.2 Betrouwbaarheid 13 

 
 

bijlagen 

bijlage A: algemene toelichting bodemonderzoek 

bijlage B1 analyseresultaten NEN 5740 

bijlage B2 resultaten asbest 

bijlage C: boorstaten 

bijlage D1 kadasterkaart, historische gegevens 

bijlage D2 informatie Omgevingsdienst R 

bijlage E: gegevens asbest-onderzoek 

bijlage F: situatieschets 

 

 

 

 

      



 

2 

 

 
1.  Inleiding 

 

 

In januari 2021 is in opdracht van dhr T. Kool uit Waardenburg bodemonderzoek inclusief asbest 

uitgevoerd op het terrein aan de Veerstraat 23 in Waardenburg, gemeente West Betuwe.  

 

 

Op de locatie staat een (voormalige) boerderij, bestaande uit een woning en enkele agrarische bij-

gebouwen. De woning is gebouwd in 1964. Het erf rond de opstallen is grotendeels verhard met beton. 

Aanleiding voor het onderzoek is de ontwikkeling van het terrein. Daarvoor wordt een groot deel van de 

agrarische bijgebouwen gesloopt en wordt een nieuwe woning gebouwd. 

Kadastrale gegevens van het perceel zijn Waardenburg X, nummer 1588. De te ontwikkelen locatie heeft 

een oppervlak van 6.500 m². 

 

Voor het onderzoek zijn drie verdachte locaties of aandachtspunten onderscheiden: een gedempte sloot, 

bestrijdingsmiddelen en een voormalige dieseltank. Er zijn 26 boringen en twee peilbuizen geplaatst tot 

maximaal 2.7 m-mv. Het grondwater stond op het moment van het onderzoek op 0.6 m-mv.  

Voor het asbestonderzoek zijn vijf inspectiegaten gegraven. Daarnaast is de grond uit enkele gaten in het 

beton in en rond de opstallen bemonsterd voor analyse op asbest. Een deel van het asbestonderzoek is 

daarmee indicatief. Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het NEN 5740-pakket, olie, PFAS, asbest 

en bestrijdingsmiddelen. 

 

 

Linge Milieu is een onafhankelijk bureau dat als erkend bureau is aangewezen door het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Linge Milieu is geen eigenaar van het perceel in Waardenburg of 

anderszins betrokken bij het terrein aan de Veerstraat via de eigen organisatie. Voorwaarde voor de 

onafhankelijkheid is verder dat er geen zakelijke connecties bestaan tussen de monsternemer (Linge 

Milieu) en de opdrachtgever. Een dergelijke relatie tussen dhr Kool en Linge Milieu BV is er niet.  

Dit project is uitgevoerd onder certificaat volgens BRL SIKB 2000, certificaatnummer VB-051/7. Het 

veldwerk is uitgevoerd conform de BRL-Protocollen 2001, 2002 en 2018, waarvoor Linge Milieu volgens 

het procescertificaat veldwerk voor milieuhygiënisch bodemonderzoek is gecertificeerd. 

 

 

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van het vooronderzoek gegeven, dat vooraf is gegaan aan het veld-

werk. Er wordt daarbij een korte samenvatting gegeven van de huidige situatie. Hoofdstuk 3 behandelt 

de opzet en uitvoering van het onderzoek. In hoofdstuk 4 en 5 tenslotte worden de resultaten getoetst 

en worden conclusies aan de resultaten verbonden.  
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2. Vooronderzoek 
 

 

2.1 Historie en actuele situatie 

 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Veerstraat 23 in Waardenburg, gemeente West Betuwe. 

Kadastraal is het perceel bekend bij Waardenburg X, nummer 1588, postcode is 4181 AG. Een 

kadastrale kaart is opgenomen in bijlage D1. Het terrein met de opstallen heeft een oppervlak van 6.500 

m². Voor het historisch onderzoek zijn gegevens gebruikt van de Omgevingsdienst Rivierenland. Verder 

zijn oude kaarten, luchtfoto's en gegevens van de opdrachtgever gebruikt. De historische gegevens zijn 

opgenomen in bijlage D.  

 

Algemene gegevens locatie 

Op de locatie bevindt zich een voormalig agrarisch bedrijf, bestaande uit een woning en enkele schuren 

en stallen. De woning is gebouwd in 1964. De tuin bestaat uit gras met wat struiken. Het buitenterrein is 

grotendeels verhard met beton. Rond de woning staan de onderstaande bijgebouwen. De nummers zijn 

ook aangegeven in de tekening in bijlage F. 

A.  De grootste stal op het terrein is eind jaren '70 gebouwd en heeft een oppervlak van 770 m². Onder een 

deel van het pand bevindt zich een mestkelder. Op het dak liggen asbest-platen. De betonvloer in de stal 

heeft een dikte van circa 15 centimeter. Daaronder bevindt zich een laag zand van enkele decimeters.  

B.  De schuur op het midden van de locatie (1964) heeft een oppervlak van 180 m². Ook hier ligt asbest op. 

In het pand liggen klinkers. Twee boringen in de klinkers zijn gestaakt op 0.3 m-mv, op een tweede laag 

klinkers. Tussen de twee lagen verharding bevindt zich een zandlaagje met een dikte van een enkele 

decimeter. De huidige vloer is vermoedelijk eind jaren '70 aangebracht. De vloer van destijds lag enkele 

decimeters lager dan de rest van het terrein.  

C.  Schuur C is de schuur cq stal achter de woning. De stal is oude varkensstal. Een deel van het dak bestaat 

uit asbestvrije golfplaten, een uit metalen platen. Van de metalen platen was op het moment van het 

onderzoek al deel verwijderd. Oppervlak van het pand is ongeveer 720 m².  

 

De indeling van het terrein is aangegeven in de tekening in bijlage F. Foto's van de locatie zijn 

opgenomen in bijlage D1. 

Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen bestemmingswijziging en de herontwikkeling van het 

perceel. Op de schuur direct achter de woning na wordt alle overige bijgebouwen gesloopt. De te slopen 

opstallen hebben een totaal oppervlak van 1.150 m². 

In de noordelijke hoek van het perceel gaat een nieuwe woning worden gebouwd. De bestaande woning 

op nummer 23A, aan de achterzijde van het terrein (zuid), is gebouwd in 2017. De woning heeft een 

functie als zorgwoning en is geen onderdeel van het plan voor ontwikkeling. Een schets van de nieuwe 

situatie en de contouren van de nieuwe woning is opgenomen in bijlage D1. 

 

Het erf rond de opstallen is grotendeels verhard met beton en stelcon-platen. Onder het beton bevindt 

zich een enkele decimeter zand. In meerdere boringen in het beton is puin in het zand waargenomen.  

 

Geschiedenis van het terrein  

In bijlage D1 zijn vijf kaarten van het gebied opgenomen : uit 1965, 1975, 1985, 1995 en 2005. Op de 

twee oudste kaarten is nog geen bebouwing ten zuiden van de Veerstraat te zien, alleen grasland.  

Verder zijn in bijlage D1 vier luchtfoto's opgenomen, uit 2005, 2012, 2016 en 2019. Er zijn in deze 

periode geen wijzigingen in de bebouwingsituatie of het bodemgebruik te zien.   

 

Tank 

Er een dieseltank op het terrein in gebruik geweest. Dit was een bovengrondse, dubbelwandige tank met  
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een volume van 1.200 liter. De tank stond op de klinkervloer in schuur B, in een lek-bak. De tank is jaren 

geleden verwijderd. De locatie is aangegeven in de tekening in bijlage F. Er zijn geen (zwarte) sporen 

van morsen of calamiteiten op de klinkers te zien. De voormalige tank is niet bekend bij gemeente West 

Betuwe. 

Er zijn voor het onderzoek twee boringen en een peilbuis op de tanklocatie geplaatst, de nummers 5 en 

18. Zintuiglijk is daarin geen olie waargenomen.  

 

Gedempte sloot  

Er is één voormalige sloot op de locatie terug te vinden op oude kaarten, tot medio jaren '60. Dit is een 

sloot van noordwest naar zuidoost, aan de noordkant van het terrein. De contour is aangegeven op 

tekening en luchtfoto in bijlage D en F.  

Er zijn voor het onderzoek vier boringen en een peilbuis in de demping geplaatst, de nummers 1, 2, 3 en 

9. In de bovengrond van de contour van de demping zijn sporen aan baksteenpuin waargenomen. In één 

boring zijn op een diepte van 1.5 m-mv ook wat hout-resten aangetroffen. Dit is in boring 1, in de contour 

van de te bouwen woning. Deze ondergrond is separaat op het NEN 5740-pakket geanalyseerd. 

 

Asbest, dakgoten 

De daken van de agrarische bijgebouwen bestaan voor een groot deel uit asbest-platen. Bij alle daken is 

een deugdelijke, goed onderhouden dakgoot aanwezig. De goten zijn aangesloten op regenpijpen die 

afvoeren naar het riool. Foto's daarvan zijn opgenomen in bijlage D1. Van asbest-verdachte druppel-

gootlijnen is op het terrein aan de Veerstraat dus geen sprake. 

Er zijn twee mogelijke bronnen van asbest-bodemverontreiniging op het perceel aanwezig. 

 ged.sloot In de bovengrond van de gedempte sloot zijn sporen aan (baksteen)puin waargenomen. In de contour 

van de demping zijn inspectiegaten gegraven.   

 puin In het zand onder de betonvloer in en rond de opstallen is puin aanwezig. De laag zand heeft een dikte 

van enkele decimeters. Een goede inspectie van deze bodemlaag is niet mogelijk zonder ingrijpend 

zaagwerk in het beton. Er is van de relatief meest puin-houdende grond een mengmonster samengesteld 

voor analyse op asbest.  

 

Eerder bodemonderzoek, omgeving  

Er is geen eerder bodemonderzoek bekend op de locatie zelf. In de verdere omgeving zijn bij Provincie 

Gelderland wel enkele onderzoeken geregistreerd. Een overzicht: 

        Veerstr 16 Grondvitaal BV heeft in 2012 bodemonderzoek uitgevoerd op het terrein aan Veerstraat 16. Aanleiding 

was nieuwbouw.  

            Veerstr 27 Bij het agrarisch bedrijf De Jong BV aan de Veerstraat 27 zijn een bovengrondse tank voor diesel en 

smeerolie geregistreerd. Er is geen onderzoek van de locatie bekend. 

            Veerstr 19 Veerstraat 19 is het pompstation / waterbedrijf Kolff. Er zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken 

uitgevoerd en in 2011 heeft er bodemsanering plaatsgevonden. Dit betrof slib, onderhoudsbagger. De 

locatie heeft bij Provincie Gelderland als locatiecode GE030400037. De afstand van het pompstation naar 

de Veerstraat 23 is ongeveer 700 meter.   

  

Bodemkwaliteitskaart, bestrijdingsmiddelen, PFAS 

Voor Waardenburg is een bodemkwaliteitskaart beschikbaar. De locatie aan de Veerstraat bevindt zich 

daarop in de schone zone Buitengebied met AW-kwaliteit voor de boven- en ondergrond. De kaart is 

opgenomen in bijlage D2.  

Er zijn geen voormalige boomgaarden langs de Veerstraat terug te vinden op oude kaarten. De locatie is 

bij Omgevingsdienst Rivierenland wel geregistreerd als voormalige fruitkwekerij. Voor de volledigheid is 

een representatief mengmonster van de oorspronkelijke bovengrond op bestrijdingsmiddelen 

geanalyseerd. 
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De grond langs de Veerstraat is net als de rest van Nederland verdacht voor PFAS. De bovengrond van 

het terrein is aanvullend op PFAS geanalyseerd. 

 

Conclusies vooronderzoek 

I. Op basis van de bodemkwaliteitskaart en het ontbreken van risicovolle activiteiten op het terrein 

wordt geen verontreiniging boven de tussenwaarde verwacht in de grond en het grondwater.  

II. De grond uit de slootdemping is verdacht voor de stoffen uit het NEN 5740-pakket.  

III. Het puinhoudende zand onder de beton-verharding is verdacht voor asbest.  

IV. Grond en grondwater van de voormalige tanklocatie zijn verdacht voor olie.  

V. De oorspronkelijke bodem is beperkt verdacht voor bestrijdingsmiddelen.  

 

 

2.2 Bodemopbouw 

 

Het onderzoeksterrein ligt op de tijdens het Holoceen gevormde gronden, die worden gerekend tot de 

Westland-formatie. De oorspronkelijke bodem bestaat uit bruingrijze en licht humeuze klei, overgaand in 

siltige en grijze klei op 0.5 m-mv.  

 

In de boringen in het beton in en rond de opstallen is de bovengrond zandig, tot een diepte van maximaal 

0.7 m-mv.  

In de bovengrond van de boringen in de contour van de gedempte sloot is licht puin waargenomen, tot 

een diepte van 0.5 m-mv. Ook het zand onder het beton is puinhoudend. Het gehalte is daar gekwalifi-

ceerd als licht tot matig. In één boring is dat sterk : in boring 19, aan het eind van de oprit. Het puin 

bestaat uit beton, grind en baksteen. Er is visueel nergens asbest waargenomen in of op de grond. 

 

Het maaiveld rond de opstallen bevindt zich op 1.8 meter boven NAP. Ten tijde van het onderzoek 

bevond het grondwater zich op circa 0.6 m-mv. De stromingsrichting van het freatisch grondwater is 

zuidwestelijk. De locatie bevindt zich in een grondwaterbeschermingsgebied.  
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3. Opzet en invulling van het onderzoek 
 

 

3.1 Onderzoekstrategie 

 

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is de bijlage ONV van de NEN 5740 (Strategie bij 

verkennend onderzoek) als richtlijn gehanteerd. Voor de gedempte sloot en de voormalige tanklocatie is 

dat de strategie VED-HE. Voor het asbestonderzoek is § 6.4.5 van de NEN 5707 gevolgd. Een deel van 

het asbest-onderzoek is door de omstandigheden indicatief. Het aantal boringen en de locaties ervan is 

afgestemd op het doel van het onderzoek; het vaststellen van de algemene kwaliteit van de bodem in 

het kader van de ontwikkeling van de locatie. 

 

3.2  Veldwerk onderzoek 

 

Voorafgaand aan het veldwerk is een KLIC-melding gedaan en is het terrein geïnspecteerd. De boringen 

en de bemonstering van de bodem zijn uitgevoerd volgens de BRL-protocollen 2001, 2002 en 2018. Het 

veldwerk is uitgevoerd op 12, 18 en 21 januari 2021.  

Er zijn 26 boringen en twee peilbuizen geplaatst, tot een diepte van maximaal 2.7 m-mv. Het veldwerk is 

uitgevoerd door Nico Verweij (Geldermalsen), erkend veldwerker voor deze protocollen. Zie daarvoor ook 

www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu. De boringen zijn als volgt verdeeld over het 

terrein.  

 

locatie boringen peilbuis 

nieuwbouw-locatie woning boring 1, 4 en 9  
gedempte sloot boring 1, 2, 3 en 9 pb 1 
voormalige tank boring 5, 6 en 8 pb 5 
bestrijdingsmiddelen boring A, B en C  
overig terrein overige boringen  

 

 

Er zijn zes boringen in het beton in en rond de schuren gezet. Die zijn vooraf gegaan door diamant-

boring. De boringen 1 en 5 zijn afgewerkt met een peilbuis met een filter van 1.2 tot 2.2 m-mv, bij een 

grondwaterstand van circa 0.6 m-mv. Bij de bemonstering op 21 januari zijn de pH, troebelheid en de 

geleidbaarheid bepaald. De locaties van de boringen en de peilbuizen zijn terug te vinden in de schets in 

bijlage E.  

 

Asbest 

Er zijn voor het asbestonderzoek handmatig vijf inspectiegaten gegraven met een oppervlak van 0.3 bij 

0.3 meter. Voor het puinhoudend zand onder de betonverharding is indicatief asbest-onderzoek 

uitgevoerd. Daarvoor is een mengmonster samengesteld van het relatief meest puinhoudende grond. Dat 

zijn de boringen 16 tot en met 19, tot een diepte van ongeveer 0.3 m-mv. 

De monsternameformulieren zijn opgenomen in bijlage E. Het asbest-veldwerk heeft uit de volgende 

werkzaamheden bestaan. 

• Uitgebreide inspectie van het terrein, uitzetten van de inspectiegaten en betonboringen.  

• De bodem is ontgraven in lagen van circa 0.1 meter. De grond is uitgeharkt. Daarbij is een 

scheiding gemaakt tussen de fijne en grove fractie. Door middel van zeven en wegen is het 

percentage aan puin groter dan 20 mm vastgesteld.  

• Er zijn twee mengmonsters samengesteld. Het mengmonster van het puinhoudende zand onder de 

betonvloer is indicatief.  

• Het asbest-onderzoek samengevat: 
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tabel 1: asbest-onderzoek, omschrijving 

mm m-mv omschrijving puin asbest op mv visueel asbest in grond mm asbest  

gedempte sloot, gat 1-3 0.5 kleiig licht  neen neen mm A, 14.9 kg 
onder beton, zand, B16-19 0.3 zand licht-sterk  neen neen mm D, 16.4 kg 

 

 

3.3  Zintuiglijke waarnemingen, chemisch onderzoek 

 

Bij alle boringen is de grond zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen en verdachte 

afwijkingen. De oorspronkelijke bodem bestaat uit bruingrijze en licht humeuze klei, overgaand in siltige 

en grijze klei op 0.5 m-mv.  

 

In de boringen in het beton in en rond de opstallen is de bovengrond zandig, tot een diepte van maximaal 

0.7 m-mv. In de bovengrond van de boringen in de contour van de gedempte sloot is licht puin waarge-

nomen, tot een diepte van 0.5 m-mv. Ook het zand onder het beton is puinhoudend. Het gehalte is daar 

gekwalificeerd als licht tot matig. In één boring is dat sterk : in boring 19 aan het eind van de oprit. Het 

puin bestaat uit beton, grind en baksteen. Er is visueel nergens asbest waargenomen in of op de grond. 

De bodem is als volgt opgebouwd: 
 

tabel 2: Schematische weergave bodemopbouw 

m-mv grondsoort opmerkingen  kleur 

      - 0.5 zand / klei geroerd, kleiig, puin bruingrijs 
0.5 - 1.0 klei  siltig  grijsbruin  
1.0 - 2.7 klei  - grijs 

 

 

De boorbeschrijvingen zijn opgenomen in bijlage C. Op basis van de doelstelling van het onderzoek en 

de bodemopbouw elf representatieve grond(meng)monsters samengesteld. Voor de mengmonsters is 

de relatief meest geroerde grond geselecteerd. Tabel 3 bevat een overzicht van de (meng)monsters en 

uitgevoerde analyses. 
 

tabel 3: boringen, peilbuis en analyses 

nr boringen / peilbuis   m-mv NEN analyses 

1 B1-3 en 9 klei, licht puin 0.0 - 0.5 NEN 5740 grond, PFAS 
2 B1 klei, demping, houtresten 1.4 - 1.6 NEN 5740 grond   
3 B6 en 7 zand, licht puin 0.1 - 0.3 NEN 5740 grond 
4 mm A, B en C kleiig 0.0 - 0.3 bestrijdingsmiddelen 
5 B14, 15, 17 en 18 zandig, max sporen 0.2 - 0.5 NEN 5740 grond 

6 B16, 19 zand, matig-sterk puin 0.1 - 0.5 NEN 5740 grond 
7 B16, 18 en 19 klei 0.4 - 1.1 NEN 5740 grond 
8 B5 vm tank 0.9 - 1.4 minerale olie 
9 B20-23 klei 0.0 - 0.5 NEN 5740 grond 

10 mm gat 1-3 kleiig, licht puin 0.5 NEN 5898 asbest grond 
11 mm B16-19 zand, puin 0.3 NEN 5898 asbest grond 

    
 

12 pb 1 grondwater  1.2 - 2.2 NEN 5740 grondwater  
13 pb 5 grondwater  1.2 - 2.2 NEN 5740 grondwater  

 
 
  NEN-pakket grond AS3000 (stap 1) 

- droge stof, lutum en organische stof, 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), 

- PAK (10VROM), 

- PCB´s en olie. 
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   NEN-pakket grondwater AS3000 (stap 2) 

- zuurgraad (pH), 

- zware metalen (barium, cadmium, molybdeen, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink), 

- vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen) en olie, 

- vluchtige chloorkoolwaterstoffen  (1,2-dichloorethaan, cis 1,2-dichlooretheen, 1,2-dichloorpropaan, 

   tetrachloormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2- trichloorethaan, trichlooretheen (tri), trichloormethaan.  
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4.   Analyse, toetsing en interpretatie 
 

 

4.1 Analyseresultaten grond 

 

De analysecertificaten en toets zijn opgenomen in bijlage B1. De toets is uitgevoerd conform de 

BoToVa-systematiek (Bodem Toets & Validatieservice). In de tabellen zijn de naar standaard bodem 

omgerekende gehaltes opgenomen. De locaties van de boringen zijn terug te vinden in bijlage E. 

 

tabel 3 : analyses en toets grond (mg/kg ds), omgerekend naar stand.bodem 

boring 1-3 en 9 1 6 en 7 A-C AW TW 14, 15, 17, 18 16, 19 16, 18, 19 B5 20-23 
m-mv 0-0.5 1.4-1.6 0.1-0.3 0-0.3   0.2-0.5 0.1-0.5 0.4-1.1 0.9-1.4 0-0.5 
puin sporen hout licht    max sporen sterk  -  -  - 

org.stof (%) 4.8 22.6 1.3 7.4   1.8 1 5 2 5.5 
dr.stof (%) 72.4 31.9 85.2 68.5   85.3 83.9 72.7 664 72.4 
lutum (%) 37.7 39.4 3.2 1   8.6 3.3 29.6 1 29.1 

zw metalen            
barium  -  -     - - -  - 
cadmium - - -     - - -  - 
kobalt - - -  15 103  - 17.5 • -  - 
koper - - -     - - -  - 
kwik - - -  0.15 18  - - -  - 
lood - - -  50 290  - - -  - 
molybdeen - 2.0 • -     - - -  - 
nikkel - - -  35 67  - - -  - 
zink - - -  140 430  - - -  - 

PAK 10VROM 1.9 • - 18.3 •  1.5 21  - 5.8 • -  - 

PCB´s - - -  0.02 0.5 0.027 • - -  - 
olie C10-40 -  650 •  190 2600  - 600 • - <35 - 

bestrijdingsm            

som DDD    - 0.02 17      
som DDE    - 0.1 1.2      
som DDT    - 0.2 0.95      
som drins    - 0.015       
som OCB's    0.02 - 0.4       

PFAS, µg/kg ds            

PFOA, som 2.8 •    1.9 7      

PFOS, som 1.2 -    1.4 3      

PFOA lineair 2.7           
PFOA vertakt 0.1           
PFOS lineair 0.9           
PFOS vertakt  0.3           

indicatief wonen AW olie    AW  olie AW  AW 

-   :  geen overschrijding van de achtergrondwaarde, 
•   :  lichte verhoging, overschrijding van de achtergrondwaarde (AW), 
••  :  matige verhoging, overschrijding van de tussenwaarde (TW). 

 

Boven- en ondergrond 

De boven- en ondergrond van het terrein aan de Veerstraat zijn maximaal licht verontreinigd. Voor geen 

van de stoffen uit het NEN 5740-pakket wordt een tussenwaarden overschreden. De licht verhoogde 

gehaltes zijn geen risico voor de volksgezondheid en geen belemmering voor de ontwikkeling van de 

locatie. 

 

De zandige en puinhoudende grond onder de verharding is indicatief als Niet Toepasbaar gekwali-

ficeerd op basis van olie. Het industrie-criterium voor olie is 500 mg/kg ds. Dit criterium is relevant als de 

grond ontgraven zou worden en elders in de regio toegepast. Van daadwerkelijke olie-verontreiniging in 

deze grond is echter geen sprake. De tussenwaarde voor olie is 2.600 mg/kg ds. De gemeten gehaltes 

van 600 en 650 mg/kg ds liggen daar ver onder. 
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Olie, voormalig tank-locatie  

In de boven- en ondergrond van de voormalige tanklocatie in de schuur achter de woning is zintuiglijk 

geen olie waargenomen. In de grond op grondwaterniveau van boring 5 is olie ook analytisch niet 

verhoogd. 

 

Bestrijdingsmiddelen, PFAS 

Van de bestrijdingsmiddelen is er niet één meetbaar verhoogd in de oorspronkelijke bovengrond van het 

terrein. Van de PFAS-componenten is PFOA boven de Achtergrondwaarde verhoogd.  

 

 

4.2 Resultaten asbest 
 

Voor het asbest-onderzoek zijn twee mengmonsters samengesteld. De analysecertificaten zijn te vinden 

in bijlage B2. Er is bij de analyse onderscheid gemaakt in hecht-gebonden en niet-hechtgebonden 

asbest. Het laatste bestaat uit losse vezels en is de meest risicovolle. Het hecht-gebonden asbest is 

plaatmateriaal, waarvan losse vezels vrijkomen als het bewerkt wordt, zoals zagen en snijden.  

 

tabel 4 : Analyseresultaten en toetsing grond (mg/kg ds) 

omschrijving m-mv aantal deeltjes gewogen gehalte visueel asbest gewicht asbest tot, gewogen

monster  < 20 mm   <20 mm >20 mm > 20 mm mg/kg ds  

mm A, ged.sloot  0.5   nul <0.4 mg/kg ds  neen  - <0.4 mg/kg ds 
mm B, onder beton  0.3   41   55 mg/kg ds  neen  -   55 mg/kg ds 

 

Asbest mm, < 20 mm 

Analytisch is door het lab asbest kleiner dan 20 mm aangetoond in het indicatieve mengmonster van het 

puinhoudende zand onder de beton-verharding in en rond de opstallen. Het gaat om 41 stukjes met een 

grootte tot 20 mm, die allen bestaan uit hechtgebonden chrysotiel. De stukjes resulteren in een gewogen 

gehalte van 55 mg/kg ds en zijn door het lab omschreven als vlakke cement-plaat. In de fijne fractie, het 

asbest kleiner dan 0.5 mm (het respirabele asbest), is in dit monster ook wat asbest aangetroffen.   

 

Het mengmonster is samengesteld van de grond uit de beton-boringen 16 tot en met 19. In boring 19 is 

veruit het meeste puin aanwezig. 

In het mengmonster van de grond van de gedempte sloot is geen asbest gevonden door het lab.  

 

Asbest mm, >20 mm 

Visueel is nergens asbest waargenomen in of op de bodem rond de opstallen aan de Veerstraat. Een 

goede inspectie van de grond onder het beton was echter niet mogelijk.  

 

 

Voor asbest in grond is een hergebruiksnorm of interventiewaarde van toepassing van 100 mg/kg ds. 

Voor de grond onder de betonvloer is ook een tussenwaarde relevant. Deze is 50 mg/kg ds. Het 

gewogen, indicatieve asbestgehalte ligt daar boven.  

Er is dus enige vorm van vervolg-onderzoek nodig. Dat is in de huidige situatie alleen mogelijk als er 

grootschalig zaagwerk in het beton wordt verricht. Alternatief is het uitvoeren van verder onderzoek als 

de betonvloer gesloopt is.  

Van de boringen van het asbest-houdende mengmonster is relatief het meeste puin waargenomen in 

boring 19, aan het eind van de oprit. Mogelijk is deze boring de oorzaak van de verhoging. Het beton ter 

plaatse van boring 19 blijft vermoedelijk gehandhaafd in de nieuwe situatie. Daar kan met het 

aanvullend asbestonderzoek rekening mee gehouden worden.   
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4.3  Analyseresultaten grondwater 
 

De analysecertificaten van de grondwatermonsters en de toetsing zijn bijgevoegd in bijlage B1. De 

locatie van de peilbuis is te vinden in de schets in bijlage E. De toets is uitgevoerd conform de BoToVa-

systematiek (Bodem Toets & Validatieservice). 

 

tabel 5 : analyseresultaten grondwater (μgl) 

peilbuis pb 1 SW TW IW pb 5 
m-mv 1.2-2.2    1.2-2.2 
21 jan 2021      

pH 6.9    7.1 
geleidbaarheid (μS/cm) 720    700 
grondwater, cm-mv 55    68 
troebelheid, NTU 72    43 

molybdeen   -    - 
cadmium  -    - 
barium 170 • 50 338  190 • 
koper  -    - 
kobalt  -    - 
lood  -    - 
nikkel  -    - 
zink 77 • 65 433  - 
kwik   -    - 

vluchtige aromaten      
benzeen  -    - 
tolueen  -    - 
ethylbenzeen  -    - 
xylenen  -    - 
naftaleen  -    - 

vl. chl. koolwaterstoffen      
1,2-dichloorethaan  -    - 
cis1,2-dichlooretheen  -    - 
tetrachlooretheen  -    - 
tetrachloormethaan  -    - 
1,1,1-trichloorethaan  -    - 
1,1,2-trichloorethaan  -    - 
trichlooretheen  -    - 
dichloorbenzenen  -    - 
chloorbenzenen  -    - 
monochloorbenzeen  -    - 

minerale olie C10-40  160 • 50 325  - 

-   :   geen overschrijding van de streefwaarde, 
•   :   lichte verhoging, overschrijding van de streefwaarde. 

 

 

Het grondwater staat op het terrein aan de Veerstraat op circa 0.6 m-mv. De pH, EC en troebelheid van 

het water kunnen als normaal voor deze bodem worden beschouwd. Peilbuis 1 staat in de contour van de 

gedempte sloot en beoogde nieuwbouw, peilbuis 5 staat op de locatie van de voormalige dieseltank.  

 

In het grondwater zijn barium en zink licht verhoogd. Barium is regionaal verhoogd en niet specifiek voor 

het terrein zelf. Vermoedelijk geldt dat ook voor het zink. 

Olie en aromaten zijn niet boven de streefwaarde verhoogd in het grondwater van peilbuis 5. In peilbuis 1, 

in de gedempte sloot, is olie licht verhoogd. Dat is minder waarschijnlijk. Mogelijk is een fout gemaakt bij 

het aanmaken van de analyse-opdracht. Het gehalte ligt echter ruim onder de tussenwaarde van 325 µg/l.  
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5 Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie en aanbevelingen 
 

 

In januari 2021 is in opdracht van dhr T. Kool uit Waardenburg bodemonderzoek inclusief asbest 

uitgevoerd op het terrein aan de Veerstraat 23 in Waardenburg, gemeente West Betuwe. Kadastrale 

gegevens van de locatie zijn Waardenburg X, nummer 1587 en 1588. 

 

 

Op de locatie staat een boerderij, bestaande uit een woning uit 1964 en enkele agrarische bijgebouwen. 

Het erf rond de opstallen is grotendeels verhard beton. Aanleiding voor het onderzoek is de ontwikkeling 

van het terrein. Daarvoor worden een groot deel van de agrarische bijgebouwen gesloopt en wordt een 

nieuwe woning gebouwd. De te ontwikkelen locatie heeft een oppervlak van 6.500 m². 

 

Voor het onderzoek zijn drie verdachte locaties of aandachtspunten onderscheiden: een gedempte sloot, 

bestrijdingsmiddelen en een voormalige dieseltank. Er zijn 26 boringen en twee peilbuizen geplaatst tot 

maximaal 2.7 m-mv. Het grondwater stond op het moment van het onderzoek op 0.6 m-mv.  

Voor het asbestonderzoek zijn vijf inspectiegaten gegraven. Daarnaast is de grond uit enkele gaten in het 

beton bemonsterd voor analyse op asbest. Een deel van het asbestonderzoek is daarmee indicatief. 

Grond en grondwater zijn geanalyseerd op het NEN 5740-pakket, bestrijdingsmiddelen, olie, PFAS en 

asbest. 

 

   

5.1 Conclusies 

 

De oorspronkelijke bodem bestaat uit bruingrijze en licht humeuze klei, overgaand in siltige en grijze klei 

op 0.5 m-mv. In de boringen in het beton in en rond de opstallen is de bovengrond zandig, tot een diepte 

van maximaal 0.7 m-mv. In de bovengrond van de boringen in de contour van de gedempte sloot is licht 

puin waargenomen, tot een diepte van 0.5 m-mv. Ook het zand onder het beton is puinhoudend. Het 

gehalte is daar gekwalificeerd als licht tot matig. In één boring is dat sterk : in boring 19 aan het eind van 

de oprit. Het puin bestaat uit beton, grind en baksteen. Er is visueel nergens asbest waargenomen in of 

op de grond.  

 

Grond 

De boven- en ondergrond van het terrein aan de Veerstraat zijn maximaal licht verontreinigd. Voor geen 

van de stoffen uit het NEN 5740-pakket wordt een tussenwaarden overschreden.  

In de boven- en ondergrond van de voormalige tanklocatie in de schuur achter de woning is zintuiglijk 

geen olie waargenomen. In de grond op grondwaterniveau van boring 5 is olie ook analytisch niet 

verhoogd. Van de bestrijdingsmiddelen is er niet één meetbaar verhoogd in de oorspronkelijke boven-

grond van het terrein.  

Van de PFAS-componenten is PFOA boven de Achtergrondwaarde verhoogd. Deze lichte 

verontreiniging is typerend voor de omgeving en beperkt zich niet tot het onderzochte terrein zelf.  

 

Asbest 

Visueel is nergens asbest waargenomen in of op de bodem rond de opstallen aan de Veerstraat. Een 

goede inspectie van de grond onder het beton was echter niet mogelijk. 

Er zijn voor het onderzoek twee mengmonsters van grond en puin op asbest geanalyseerd. Analytisch is 

door het lab asbest kleiner dan 20 mm aangetoond in het indicatieve mengmonster van het puinhou-

dende zand onder de beton-verharding in en rond de opstallen. Het gaat om 41 stukjes met een grootte 

tot 20 mm, die allen bestaan uit hechtgebonden chrysotiel. De stukjes resulteren in een gewogen 

gehalte van 55 mg/kg ds, door het lab omschreven als vlakke cement-plaat. In de fijne fractie, het asbest 

kleiner dan 0.5 mm (het respirabele asbest), is in dit monster ook wat asbest aangetroffen.   
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Het mengmonster van de grond uit de gedempte sloot bevat analytisch geen asbest.  

 

Grondwater 

Het grondwater staat op het terrein aan de Veerstraat op circa 0.6 m-mv. In het grondwater zijn barium, 

olie en zink licht verhoogd. Barium is regionaal verhoogd en niet specifiek voor het terrein zelf.  

 

Conclusie, aanbevelingen 

De licht verhoogde gehaltes in grond en grondwater zijn geen risico voor de volksgezondheid en geen 

belemmering voor de ontwikkeling van de locatie.  

Voor asbest in grond is een hergebruiksnorm of interventiewaarde van toepassing van 100 mg/kg ds. 

Voor de puinhoudende grond onder de betonvloer is ook een tussenwaarde relevant. Deze is 50 mg/kg 

ds. Het gewogen, indicatieve asbestgehalte ligt daar boven. Er is dus enige vorm van vervolg-onderzoek 

nodig. Dat is in de huidige situatie alleen mogelijk als er grootschalig zaagwerk in het beton wordt 

verricht.  

Alternatief is het uitvoeren van verder onderzoek als de betonvloer gesloopt is. Aanbevolen wordt nog 

een ronde asbest-bodemonderzoek uit te voeren op het moment dat de betonvloer gesloopt is. Het 

onderzoek betreft dan het te slopen deel van de betonvloer. Dit moet overlegd worden met Omgevings-

dienst Rivierenland.  

 

 

5.2 Betrouwbaarheid 

 

Linge Milieu streeft naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek. Het onderhavig 

onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden 

en Kwalibo. 

De resultaten van het onderzoek zijn echter gebaseerd op een beperkt aantal boringen en analyses.  

Het in Waardenburg uitgevoerde bodemonderzoek is een momentopname. Naarmate de periode tussen 

de uitvoering van het onderzoek en het gebruik van de resultaten langer wordt, zal meer voorzichtigheid 

betracht dienen te worden bij het gebruik van de resultaten van dit rapport. 



 

 

Bijlage A: Toelichting onderzoek 

 
Toetsing van de analyseresultaten wordt uitgevoerd met behulp van de Botova-systematiek (Bodem Toets 

& Validatieservice). Deze richtlijn is van kracht sinds 1 november 2013, ter vervanging van toetsings-

richtlijnen, die tot die tijd werden gehanteerd voor diverse toepassingen.   

 

Achtergrondwaarde  

De achtergrondgehaltes voor Nederlandse bodems of detectielimiet van de toegepaste analysemethode. 
De streefwaarden kunnen worden beschouwd als indicatieve concentratieniveaus, waarboven wel en 
waaronder geen sprake is van aantoonbare verontreiniging. De streefwaarden zijn afhankelijk gesteld van 

het organische stof- en lutum(klei)gehalte, zodat bodemtypecorrectie kan worden toegepast. 
 
Criterium voor nader onderzoek, tussenwaarde  

In het kader van de Wet bodembescherming wordt nader onderzoek op korte termijn wenselijk geacht als 
er sprake kan zijn van een ernstig gevaar voor vermindering van de functionele eigenschappen die de 
bodem voor mens, plant of dier heeft. Wanneer de concentratie van één of meer stoffen het criterium voor 
nader onderzoek overschrijdt, wordt aangenomen dat in principe sprake kan zijn van dergelijk risico. Of dit 
inderdaad het geval is, wordt vastgesteld in het nader onderzoek. Overigens kan afhankelijk van de 
situatie, ook gehalten lager dan dit criterium een nader onderzoek gewenst zijn. 

 
Interventiewaarde 

De interventiewaarden geven het concentratieniveau aan voor verontreinigingen in grond en grondwater 
aan waarboven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten boven de interventiewaarde is 
sprake van (een geval van) ernstige bodemverontreiniging. De interventiewaarden zijn vastgesteld voor 
grond/sediment en grondwater en gelden voor land- en waterbodems. 
Voor de interventiewaarden geldt dat zowel ze humaan- als ecotoxicologisch onderbouwd zijn. Verder 
geldt dat ze gedimensioneerd zijn, om in geval van ernstige bodemverontreiniging te spreken dient het 
gemiddelde aangetroffen gehalte minimaal 25 m3 grond of 100 m3 grondwater hoger te zijn dan de 
interventiewaarden. De waarden zijn afhankelijk van het organisch stof- en lutumgehalte, hetgeen is 
vastgelegd in zogenaamde bodemtypecorrectieformules. 
Als een geval van ernstige verontreiniging geconstateerd is, dient saneringsonderzoek uitgevoerd te 
worden. Bij lagere concentraties is de urgentie van een saneringsonderzoek minder groot, maar in 
bepaalde gevallen kan het echter toch wenselijk zijn het saneringsonderzoek niet te lang uit te stellen. 

 
Veldwerk 
 
Ruimtelijke verdeling boringen/peilbuizen 

Als er sprake is van onverdacht terrein worden de boringen ruimtelijk evenredig verdeeld. Van een 
verdachte locatie is sprake als er op die plaats activiteiten plaatsvinden of in het verleden plaats hebben 
gevonden, die kunnen leiden tot verontreiniging, ofwel als in de toekomst activiteiten gaan worden 
uitgevoerd die tot verontreiniging kunnen leiden. 
Het aantal boringen is afhankelijk van de oppervlakte van de (verdachte) locatie en van de mogelijke 
verspreiding. In veel gevallen wordt gekozen voor een gecombineerde onderzoeksstrategie: de 
bodemkwaliteit voor het gehele terrein wordt bepaald volgens de strategie voor een onverdacht of 
homogeen verdacht terrein, terwijl verdachte locaties apart worden onderzocht.  
 
Bemonstering 

Meestal worden boringen handmatig gezet met een zogenaamde edelmanboor. In andere gevallen wordt 
gebruik gemaakt van een puin- of pulsboor. Soms is een verharding aanwezig die niet tijdelijk verwijderd 
kan worden: in beton- of asfaltverhardingen worden met een diamantboor gaten geboord om de 
onderliggende bodem te kunnen bereiken. Regelmatig komt het voor dat losse verhardingsmaterialen zijn 
aangebracht (met name puin). Om die reden moeten boringen soms (gedeeltelijk) worden uitgevoerd met 
een slagguts, een ramguts of een compressorhamer. 



 

 

In één of meer boorgaten worden peilbuizen geplaatst om grondwatermonsters te kunnen nemen. 
Peilbuizen zijn PVC of HDPE buizen die over een lengte van één of twee meter zijn geperforeerd. Het 
filterdeel wordt zo afgesteld dat grondwater van een specifieke diepte wordt bemonsterd. Voor het 
afpompen en bemonsteren wordt gebruik gemaakt van een slangenpomp of een kunststof slang met 
pulsklep. 
In het veld wordt van elke onderscheiden bodemlaag een grondmonster genomen, met dien verstande dat 
afwijkende of verontreinigde bodemlagen apart worden bemonsterd. De maximale laagdikte per monster is 
50 cm. De grondmonsters worden verpakt in glazen potten die volledig worden gevuld en worden 
afgesloten met neopreen deksels. De monsters worden gekoeld bewaard.  
Voor het verkrijgen van een representatief grondwatermonster wordt de peilbuis gespoeld, direct na 
plaatsing en voorafgaand aan de bemonstering. Bemonstering vindt in principe plaats na minimaal een 
week standtijd.  
 
Zintuiglijk onderzoek 

In het veld wordt grond opgeboord en grondwater opgepompt. De resultaten van het zintuiglijk onderzoek 
worden opgenomen in het rapport. Mede op basis van deze resultaten wordt beslist welke monsters op 
welke chemische stoffen worden geanalyseerd. Het zintuiglijk onderzoek is te splitsen in:  
 
▪ Lithologisch onderzoek, waarbij de opgeboorde grondsoorten worden geclassificeerd. Dit is onder 

andere nodig omdat de natuurlijke achtergrondconcentraties van stoffen verschillen per grondsoort. 
Ook de adsorptie van stoffen aan bodemdeeltjes en daarmee de snelheid van verspreiding van 
verontreinigingen varieert met de grondsoort. 

▪ Onderzoek naar verontreiniging, waarbij waarneembare afwijkingen in of aan het bodemmateriaal 
worden beschreven. Hierbij wordt gezocht naar zichtbaar bodemvreemd materiaal zoals puin en afval, 
en naar geuren van bodemvreemd materiaal, zoals olie en oplosmiddelen. 

 
 
Waarnemen minerale olie en vluchtige aromaten 

De eigenschappen van olie kunnen sterk variëren. Zogenoemde zware oliën (lange koolstofketens) zijn 
niet of slecht te ruiken. Bij twijfel wordt vaak gebruik gemaakt van de 'oliepanmethode'. Daarbij wordt de 
grond verkruimeld in een schaal met water. Het verschijnen van een oliefilm op het water is een teken dat 
er olie in de grond aanwezig kan zijn. Dit kan dan worden gecontroleerd met een analyse. 
 
 

Chemisch onderzoek 

Indien bij het zintuiglijk onderzoek in overeenkomende bodemlagen uit verschillende boringen geen 
afwijkingen worden aangetroffen, mogen mengmonsters worden samengesteld van maximaal tien 
monsters. Voor chemische analyse op mengmonsters wordt gekozen om zoveel mogelijk informatie te 
verkrijgen tegen relatief beperkte analysekosten. Het risico hierbij is dat in het mengmonster een 
lichte/matige/sterke verontreiniging wordt aangetroffen, waarbij niet duidelijk is of alle monsters in dezelfde 
mate zijn verontreinigd, ofwel dat één of enkele monsters relatief sterk zijn verontreinigd. Indien een 
dergelijke situatie optreedt, dan worden in principe de individuele monsters van waaruit dat mengmonster 
was samengesteld, geanalyseerd op de betreffende stof. Op die manier wordt vastgesteld hoe de 
verontreiniging is verdeeld over de monsters. 
In principe wordt overgegaan op het uitsplitsen van mengmonsters als de tussenwaarde wordt 
overschreden. ls er sprake is van een onverdacht terrein worden minimaal twee grondmengmonsters en 
één grondwatermonster geanalyseerd op een breed scala aan stoffen. Dit zijn de zogeheten NEN-
analysepakketten. Als er sprake is van aandachtspunten waarbij bekend is om welke verontreinigende 
stoffen het gaat, of indien het onderzoek wordt uitgevoerd om de nulsituatie te bepalen, worden de 
betreffende monsters onderzocht op de relevante stoffen. In het kader van het chemisch onderzoek 
worden in het algemeen monsters die tijdens het zintuiglijk onderzoek als afwijkend zijn beoordeeld, niet 
gemengd. Wel wordt met mengmonsters gewerkt indien een homogene afwijkende laag wordt 
aangetroffen, bijvoorbeeld een puinhoudende verhardingslaag. Grondwatermonsters worden in principe 
nooit gemengd. Voor het chemisch onderzoek worden de grond- en grondwatermonsters aangeleverd bij 
een onafhankelijk STERLAB laboratorium.  
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T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 18-Jan-2021

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Jan-2021

2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

20-2081
2021005132/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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20-2081

2081

Analysecertificaat

18-Jan-2021/18:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jan-2021

2021005132/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Jan-2021

A,B,C

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S % (m/m) 31.9Droge stof

S 72.4% (m/m) 85.2 68.5Droge stof

S
1)

4.8% (m/m) ds 22.6 1.3 7.4Organische stof

93% (m/m) ds 75 98 92Gloeirest

S 37.7% (m/m) ds 39.4 3.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 190mg/kg ds 260 30Barium (Ba)

S 0.56mg/kg ds 0.39 <0.20Cadmium (Cd)

S 12mg/kg ds 15 4.0Kobalt (Co)

S 35mg/kg ds 34 7.4Koper (Cu)

S 0.064mg/kg ds 0.053 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds 2.0 <1.5Molybdeen (Mo)

S 40mg/kg ds 46 12Nikkel (Ni)

S 30mg/kg ds 19 14Lood (Pb)

S 140mg/kg ds 110 52Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <6.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <10 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <10 31Minerale olie (C16-C21)

17mg/kg ds 27 65Minerale olie (C21-C30)

11mg/kg ds 15 26Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <12 8.6Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <70 130Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S mg/kg ds <0.0010beta-HCH

1

2

3

4

B1-3 en 9 (0-50)

B1.4 (1.4-1.6)

B6 en 7 (15-30)

mm A, B, C (0-30) 11806250

11806249

11806248

11806247

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
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Nico Verweij
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20-2081

2081

Analysecertificaat

18-Jan-2021/18:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jan-2021

2021005132/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Jan-2021

A,B,C

S mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

S mg/kg ds <0.0010delta-HCH

S mg/kg ds <0.0010Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010Aldrin

S mg/kg ds <0.0010Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010p,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010p,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S mg/kg ds <0.0010p,p'-DDD

S
2)

mg/kg ds 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.0021Drins (som) (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.0014DDE (som) (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.0014DDT (som) (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.0042DDX (som) (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

1

2

3

4

B1-3 en 9 (0-50)

B1.4 (1.4-1.6)

B6 en 7 (15-30)

mm A, B, C (0-30) 11806250

11806249

11806248

11806247

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
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20-2081

2081

Analysecertificaat

18-Jan-2021/18:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jan-2021

2021005132/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Jan-2021

A,B,C

S
2)

mg/kg ds 0.015OCB (som) LB (factor 0,7)

S
2)

mg/kg ds 0.016OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
2)2)2)

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

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

0.3µg/kg dsperfluorbutaanzuur (PFBA)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaanzuur (PFPeA)

0.2µg/kg dsperfluorhexaanzuur (PFHxA)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaanzuur (PFHpA)

2.7µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

0.1µg/kg dsperfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

<0.1µg/kg dsperfluornonaanzuur (PFNA)

<0.1µg/kg dsperfluordecaanzuur (PFDA)

<0.1µg/kg dsperfluorundecaanzuur (PFUnDA)

<0.1µg/kg dsperfluordodecaanzuur (PFDoA)

<0.1µg/kg dsperfluortridecaanzuur (PFTrDA)

<0.1µg/kg dsperfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

<0.1µg/kg dsperfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

<0.1µg/kg dsperfluoroctadecaanzuur (PFODA)

<0.1µg/kg dsperfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

<0.1µg/kg dsperfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

<0.1µg/kg dsperfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

<0.1µg/kg dsperfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

0.9µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

1

2

3

4

B1-3 en 9 (0-50)

B1.4 (1.4-1.6)

B6 en 7 (15-30)

mm A, B, C (0-30) 11806250

11806249

11806248

11806247

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)



Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21
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Nico Verweij
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20-2081

2081

Analysecertificaat

18-Jan-2021/18:09

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jan-2021

2021005132/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Jan-2021

A,B,C

0.3µg/kg dsperfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

<0.1µg/kg dsperfluordecaansulfonzuur (PFDS)

<0.1µg/kg ds4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

<0.1µg/kg ds6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

<0.1µg/kg ds10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamideacetaa

t(MeFOSAA)

<0.1µg/kg dsN-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

(EtFOSAA)

<0.1µg/kg dsperfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

<0.1µg/kg dsN-methylperfluoroctaansulfonamide 

(MeFOSA)

<0.1µg/kg ds8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 

diPAP)

2.8µg/kg dssom PFOA (*0,7)

1.2µg/kg dssom PFOS (*0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.22mg/kg ds <0.050 0.71Fenanthreen

S 0.085mg/kg ds <0.050 0.55Anthraceen

S 0.46mg/kg ds <0.050 8.5Fluorantheen

S 0.20mg/kg ds <0.050 2.4Benzo(a)anthraceen

S 0.22mg/kg ds <0.050 2.3Chryseen

S 0.10mg/kg ds <0.050 0.83Benzo(k)fluorantheen

S 0.21mg/kg ds <0.050 1.3Benzo(a)pyreen

S 0.15mg/kg ds <0.050 0.66Benzo(ghi)peryleen

S 0.19mg/kg ds <0.050 0.96Indeno(123-cd)pyreen

S
2)

1.9mg/kg ds 0.35 18PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

B1-3 en 9 (0-50)

B1.4 (1.4-1.6)

B6 en 7 (15-30)

mm A, B, C (0-30) 11806250

11806249

11806248

11806247

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021005132/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11806247 B1-3 en 9 (0-50)

1.10538616751 B1.1 0  50 12-Jan-2021

2.10538616748 B2.1 0  50 12-Jan-2021

3.10538616752 B3.1 0  50 12-Jan-2021

9.10538616895 B9.1 0  30 12-Jan-2021

 11806248 B1.4 (1.4-1.6)

1.40538616747 B1.4 140  160 12-Jan-2021

 11806249 B6 en 7 (15-30)

6.20538616274 B6.2 15  30 12-Jan-2021

7.10538616270 B7.1 8  15 12-Jan-2021

 11806250 mm A, B, C (0-30)

boring A0538616262 boring A 0  30 12-Jan-2021

boring B0538616235 boring B 0  30 12-Jan-2021

boring C0538616889 boring C 0  30 12-Jan-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021005132/1

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 2021005132/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

pb 3020-1-3 & NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Polychloorbifenylen, PCB

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

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methodeLC-MSMSW0323PFAS (28) Handelingskader

Eigen methodeLC-MSMSW0323Som lineair en vertakt PFOS en PFOA 

(AS3000 en AP04) grond

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11806249
Certificate no.: 2021005132
Sample description.: B6 en 7 (15-30)
  V
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20-2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

12-01-2021

Nico Verweij

2021005132

B1-3 en 9 GSSD toets B1.4 GSSD toets 6 en 7 GSSD toets

m-mv 0-50 1.4-1.6 15-30

4,8 22,6 1,3

37,7 39,4 3,2

% (m/m) 72,4 72,4 85,2 85,2

% (m/m) ds 4,8 4,8 22,6 22,6 1,3 1,3

% (m/m) ds 93 75 98

% (m/m) ds 37,7 37,7 39,4 39,4 3,2 3,2

% (m/m) 31,9 31,9

Metalen

mg/kg ds 190 134,8 260 177,5 30 101,1

mg/kg ds 0,56 0,5749 - 0,39 0,2661 - <0,20 0,2366 -

mg/kg ds 12 8,601 - 15 10,36 - 4 12,43 -

mg/kg ds 35 31,11 - 34 23,45 - 7,4 14,7 -

mg/kg ds 0,064 0,0574 - 0,053 0,0429 - <0,050 0,0493 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - 2 2 * <1,5 1,05 -

mg/kg ds 40 29,35 - 46 32,59 - 12 31,82 -

mg/kg ds 30 27,57 - 19 14,42 - 14 21,56 -

mg/kg ds 140 115,1 - 110 76,2 - 52 116,3 -

Minerale olie

mg/kg ds <35 51,04 - <70 21,68 - 130 650 *

PCB

mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0003 <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0003 <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0003 <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0003 <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0003 <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0003 <0,001 0,0035

mg/kg ds <0,001 0,0014 <0,001 0,0003 <0,001 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0102 - 0,0049 0,0021 - 0,0049 0,0245 -

PFAS
µg/kg ds 0,3

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds 0,2

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds 2,7

µg/kg ds 0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds 0,9

µg/kg ds 0,3

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds <0,1

µg/kg ds 2,8 2,8 *

8:2 fluortelomeerfosfaatdiester (8:2 diPAP)

som PFOA (*0,7)

N-methylperfluoroctaansulfonamide 

perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS)

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) lineair

perfluoroctaansulfonzuur (PFOS) vertakt

perfluordecaansulfonzuur (PFDS)

4:2 fluortelomeer sulfonzuur (4:2 FTS)

6:2 fluortelomeer sulfonzuur (6:2 FTS)

8:2 fluortelomeer sulfonzuur (8:2 FTS)

10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS)

N-methylperfluoroctaansulfonamideacetaat

N-ethylperfluoroctaansulfonamideacetaat 

perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)

perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS)

perfluoroctaanzuur (PFOA) vertakt

perfluornonaanzuur (PFNA)

perfluordecaanzuur (PFDA)

perfluorundecaanzuur (PFUnDA)

perfluordodecaanzuur (PFDoA)

perfluortridecaanzuur (PFTrDA)

perfluortetradecaanzuur (PFTeDA)

perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA)

perfluoroctadecaanzuur (PFODA)

perfluorbutaansulfonzuur (PFBS)

perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS)

perfluoroctaanzuur (PFOA) lineair

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB som factor 07

perfluorbutaanzuur (PFBA)

perfluorpentaanzuur (PFPeA)

perfluorhexaanzuur (PFHxA)

perfluorheptaanzuur (PFHpA)

PCB 28

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Certificaatnummer

boring

Organische stof

lutum

olie totaal C10-40

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm 

Droge stof

BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer

Projectnaam

monstername

Monsternemer



µg/kg ds 1,2 1,2 -

PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,05 0,0154 <0,050 0,035

mg/kg ds 0,22 0,22 <0,05 0,0154 0,71 0,71

mg/kg ds 0,085 0,085 <0,05 0,0154 0,55 0,55

mg/kg ds 0,46 0,46 <0,05 0,0154 8,5 8,5

mg/kg ds 0,2 0,2 <0,05 0,0154 2,4 2,4

mg/kg ds 0,22 0,22 <0,05 0,0154 2,3 2,3

mg/kg ds 0,1 0,1 <0,05 0,0154 0,83 0,83

mg/kg ds 0,21 0,21 <0,05 0,0154 1,3 1,3

mg/kg ds 0,15 0,15 <0,05 0,0154 0,66 0,66

mg/kg ds 0,19 0,19 <0,05 0,0154 0,96 0,96

mg/kg ds 1,9 1,87 * 0,35 0,1549 - 18 18,25 *

kleiner dan of gelijk aan de AW

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde***

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

-

*

**

Benzo(ghi)peryleen

som PFOS (*0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen



20-2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

12-01-2021

Nico Verweij

2021005132

mm A-C GSSD toets AW T I

m-mv 0-30

7,4

1

% (m/m) 68,5 68,5

% (m/m) ds 7,4 7,4

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds

% (m/m)

bestrijdingsmiddelen

mg/kg ds <0,001 0,0009 - 0,001 8,5 17

mg/kg ds <0,001 0,0009 - 0,002 0,8 1,6

mg/kg ds <0,001 0,0009 - 0,003 0,6 1,2

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009 - 0,0085 1 2

mg/kg ds <0,001 0,0009 - 0,0007 2 4

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009 - 0,003

mg/kg ds <0,001 0,0009 0,32

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009 - 0,0009 2 4

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,002 0,0018

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds <0,001 0,0009

mg/kg ds 0,0021

mg/kg ds 0,0021 0,0028 - 0,015 2,01 4

mg/kg ds 0,0014 0,0018 - 0,002 2 4

mg/kg ds 0,0014 0,0018 - 0,02 17 34

mg/kg ds 0,0014 0,0018 - 0,1 1,2 2,3

mg/kg ds 0,0014 0,0018 - 0,2 0,95 1,7

mg/kg ds 0,0042

mg/kg ds 0,0014 0,0018 - 0,002 2 4

mg/kg ds 0,015 0,0198 - 0,4

mg/kg ds 0,016

kleiner dan of gelijk aan de AW

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gloeirest

BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer

Projectnaam

monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

boring

Organische stof

lutum

Droge stof

Organische stof

Heptachloorepoxide(trans- of B)

alfa-HCH

beta-HCH

Korrelgrootte < 2 µm 

Droge stof

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of A)

o,p'-DDT

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

DDX (som) (factor 0,7)

p,p'-DDT

o,p'-DDE

p,p'-DDE

o,p'-DDD

p,p'-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide som factor 0.7

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

*

**

***

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

-



T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 22-Jan-2021

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2021

2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

20-2081
2021008654/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21
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Nico Verweij
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20-2081

2081

Analysecertificaat

22-Jan-2021/13:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Jan-2021

2021008654/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Jan-2021

A,B,C,D

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

S 85.3% (m/m) 83.9 72.7 66.4Droge stof

S 1.8% (m/m) ds 1.0 5.0Organische stof

98% (m/m) ds 99 93Gloeirest

S 8.6% (m/m) ds 3.3 29.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 65mg/kg ds 46 190Barium (Ba)

S 0.24mg/kg ds <0.20 0.39Cadmium (Cd)

S 5.9mg/kg ds 5.7 11Kobalt (Co)

S 9.5mg/kg ds 9.1 21Koper (Cu)

S 0.085mg/kg ds 0.055 0.056Kwik (Hg)

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

S 16mg/kg ds 13 38Nikkel (Ni)

S 12mg/kg ds 31 31Lood (Pb)

S 51mg/kg ds 53 96Zink (Zn)

Minerale olie

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

<5.0mg/kg ds 6.1 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds 36 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 56 13 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 16 6.8 <5.0Minerale olie (C30-C35)

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

S <35mg/kg ds 120 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

1

2

3

4

B14, 15, 17 en 18 (0.2-0.5)

B16 en 19 (0.1-0.5)

B16, 18 en 19 (0.4-1.1)

B5 (0.9-1.4) 11817175

11817174

11817173

11817172

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)
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Nico Verweij
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20-2081

2081

Analysecertificaat

22-Jan-2021/13:58

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Jan-2021

2021008654/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Jan-2021

A,B,C,D

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S 0.0012mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0054mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.58 0.066Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.14 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 2.0 0.26Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.66 0.066Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.71 0.088Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.31 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.58 0.066Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.40 0.053Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.38 0.062Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 5.8 0.77PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

B14, 15, 17 en 18 (0.2-0.5)

B16 en 19 (0.1-0.5)

B16, 18 en 19 (0.4-1.1)

B5 (0.9-1.4) 11817175

11817174

11817173

11817172

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021008654/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11817172 B14, 15, 17 en 18 (0.2-0.5)

14.10538616225 B14.1 22  50 18-Jan-2021

15.10538616968 B15.1 17  30 18-Jan-2021

17.10538616962 B17.1 12  20 18-Jan-2021

18.10538616963 B18.1 14  20 18-Jan-2021

 11817173 B16 en 19 (0.1-0.5)

16.10538616921 B16.1 12  40 18-Jan-2021

19.10538616226 B19.1 12  50 18-Jan-2021

 11817174 B16, 18 en 19 (0.4-1.1)

16.20538616914 B16.2 40  60 18-Jan-2021

16.30538616916 B16.3 60  110 18-Jan-2021

18.20538616961 B18.2 20  70 18-Jan-2021

19.20538616228 B19.2 50  70 18-Jan-2021

 11817175 B5 (0.9-1.4)

5.40538616754 B5.4 90  140 12-Jan-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021008654/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

NEN-EN 16179VoorbehandelingW0101Malen kaakbreker (1kg)

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2021008654/1

Pagina 1/1

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

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 11817175

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11817173
Certificate no.: 2021008654
Sample description.: B16 en 19 (0.1-0.5)
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20-2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

2081

18-01-2021

Nico Verweij

2021008654

14, 15, 17, 8 GSSD toets16 en 19 GSSD toets 16, 18, 19 GSSD toets B5 GSSD toets

m-mv 0.2-0.5 0.1-0.5 0.4-1.1 0.9-1.4

tank

8,6 3,3 29,6 1

% (m/m) 85,3 85,3 83,9 83,9 72,7 72,7 66,4 66,4

% (m/m) ds 1,8 1,8 1 1 5 5 2

% (m/m) ds 98 99 93

% (m/m) ds 8,6 8,6 3,3 3,3 29,6 29,6

Metalen

mg/kg ds 65 138 46 153,3 190 165,4

mg/kg ds 0,24 0,3751 - <0,20 0,2363 - 0,39 0,4299 -

mg/kg ds 5,9 12,05 - 5,7 17,54 * 11 9,623 -

mg/kg ds 9,5 16,01 - 9,1 18,02 - 21 21,14 -

mg/kg ds 0,085 0,1103 - 0,055 0,0773 - 0,056 0,0547 -

mg/kg ds <1,5 1,05 - <1,5 1,05 - <1,5 1,05 -

mg/kg ds 16 30,11 - 13 34,21 - 38 33,59 -

mg/kg ds 12 16,83 - 31 47,65 - 31 31,15 -

mg/kg ds 51 90,61 - 53 118 - 96 91,87 -

Minerale olie

mg/kg ds <35 122,5 - 120 600 * <35 49 - <35 123 -

PCB

mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 0,0035 <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 0,0035 <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 0,0035 <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 0,0035 <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 0,0035 <0,001 0,0014

mg/kg ds 0,0012 0,006 <0,001 0,0035 <0,001 0,0014

mg/kg ds <0,001 0,0035 <0,001 0,0035 <0,001 0,0014

mg/kg ds 0,0054 0,027 * 0,0049 0,0245 - 0,0049 0,0098 -

PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,58 0,58 0,066 0,066

mg/kg ds <0,050 0,035 0,14 0,14 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 2 2 0,26 0,26

mg/kg ds <0,050 0,035 0,66 0,66 0,066 0,066

mg/kg ds <0,050 0,035 0,71 0,71 0,088 0,088

mg/kg ds <0,050 0,035 0,31 0,31 <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035 0,58 0,58 0,066 0,066

mg/kg ds <0,050 0,035 0,4 0,4 0,053 0,053

mg/kg ds <0,050 0,035 0,38 0,38 0,062 0,062

mg/kg ds 0,35 0,35 - 5,8 5,795 * 0,77 0,766 -

kleiner dan of gelijk aan de AW

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Certificaatnummer

boring

lutum

BoToVa T12 Toets Wbb grond

projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

monstername

Monsternemer

Molybdeen (Mo)

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

PCB 180

olie totaal C10-40

PCB 28

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PAK 10VROM 

PCB som factor 0.7

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

-

*

**

***



T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 27-Jan-2021

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Jan-2021

2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

20-2081
2021010409/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

1

Nico Verweij

1/2

20-2081

2081

Analysecertificaat

27-Jan-2021/13:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Jan-2021

2021010409/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Jan-2021

A,B,C

Voorbehandeling

UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 72.4% (m/m)Droge stof

S 5.5% (m/m) dsOrganische stof

92% (m/m) dsGloeirest

S 29.1% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 160mg/kg dsBarium (Ba)

S 0.37mg/kg dsCadmium (Cd)

S 10mg/kg dsKobalt (Co)

S 21mg/kg dsKoper (Cu)

S 0.055mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 32mg/kg dsNikkel (Ni)

S 24mg/kg dsLood (Pb)

S 83mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

<11mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

1 B20-23 (0-30) 11823136

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)



Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

1

Nico Verweij

2/2

20-2081

2081

Analysecertificaat

27-Jan-2021/13:05

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

22-Jan-2021

2021010409/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 27-Jan-2021

A,B,C

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 B20-23 (0-30) 11823136

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Grond (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021010409/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11823136 B20-23 (0-30)

20.10538635448 B20.1 0  30 21-Jan-2021

21.10538635436 B21.1 0  30 21-Jan-2021

22.10538635426 B22.1 0  30 21-Jan-2021

23.10538635441 B23.1 0  30 21-Jan-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021010409/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

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

Metalen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minerale olie

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

Polychloorbifenylen, PCB

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

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

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

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



20-2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

21-01-2021

Nico Verweij

2021010409

B20-23 GSSD toets AW T I AW AWx2 Wonen Indus

0-30

29,1

uitgevoerd

% (m/m) 72,4 72,4

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

% (m/m) ds 92

% (m/m) ds 29,1 29,1

mg/kg ds 160 141,3 190 555 920

mg/kg ds 0,37 0,4039 - 0,6 6,8 13 0,6 1,2 1,2 4,3

mg/kg ds 10 8,869 - 15 103 190 15 30 35 190

mg/kg ds 21 21,14 - 40 115 190 40 54 54 190

mg/kg ds 0,055 0,0538 - 0,15 18,1 36 0,15 0,3 0,83 4,8

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 95,8 190 1,5 3 88 190

mg/kg ds 32 28,64 - 35 67,5 100 35 70 100

mg/kg ds 24 24,11 - 50 290 530 50 100 210 530

mg/kg ds 83 79,84 - 140 430 720 140 200 200 720

mg/kg ds <38 133 - 190 2600 5000 190 190 190 500

mg/kg ds <0,001 0,0012

mg/kg ds <0,001 0,0012

mg/kg ds <0,001 0,0012

mg/kg ds <0,001 0,0012

mg/kg ds <0,001 0,0012

mg/kg ds <0,001 0,0012

mg/kg ds <0,001 0,0012

mg/kg ds 0,0049 0,0089 - 0,02 0,51 1 0,02

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 1,5 20,8 40 1,5 3 6,8

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan AW

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

Gestandaardiseerd gehalte

BoToVa T12 Toets Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

monstername

Monsternemer

lutum

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Fenanthreen

PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

GSSD

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK 10VROM 

indicatief

Minerale olie

olie totaal C10-40

-

*

**

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

PCB 153

PCB 180

PCB som factor 0.7

PAK

Naftaleen



T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 28-Jan-2021

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 21-Jan-2021

2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

20-2081
2021010403/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

1 2

Nico Verweij

1/2

20-2081

2081

Analysecertificaat

28-Jan-2021/15:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-Jan-2021

2021010403/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Jan-2021

A,B,C

Metalen

S 170µg/L 190Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L 2.2Kobalt (Co)

S 15µg/L 7.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 8.7µg/L 5.3Nikkel (Ni)

S 8.7µg/L 6.9Lood (Pb)

S 77µg/L 27Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

pb 1, veerstraat

pb 5, veerstraat 11823118

11823117

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
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Fax +31 (0)34 242 63 99
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BIC: BNPANL2A
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)



Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

1 2

Nico Verweij

2/2

20-2081

2081

Analysecertificaat

28-Jan-2021/15:29

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

21-Jan-2021

2021010403/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 28-Jan-2021

A,B,C

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

19µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

29µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

23µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

52µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

27µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S 160µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram

1

2

pb 1, veerstraat

pb 5, veerstraat 11823118

11823117

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL
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Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Water (AS3000)

Water (AS3000)

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021010403/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11823117 pb 1, veerstraat

pb 10380829YA pb 121-Jan-2021

pb 10303311MM pb 121-Jan-2021

 11823118 pb 5, veerstraat

pb 50303287MM pb 521-Jan-2021

pb 50380835YA pb 521-Jan-2021
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021010403/1

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 2021010403/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Metalen

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

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

pb 3110-3  en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

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

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

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

pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Minerale olie

pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Eigen methodeGC-FIDW0215Chromatogram olie (GC)

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 11823117  0126_40F_2 v1 CC
Certificate no.: 2021010403
Sample description.: pb 1, veerstraat
  V
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20-2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

21-01-2021

Nico Verweij

2021010403

pb 1 GSSD toets S T I pb 5 GSSD toets

µg/L 170 170 * 50 338 625 190 190 *

µg/L <0,20 0,14 - 0,4 3,2 6 <0,20 0,14 -

µg/L <2,0 1,4 - 20 60 100 2,2 2,2 -

µg/L 15 15 - 15 45 75 7 7 -

µg/L <0,05 0,035 - 0,1 0,18 0,3 <0,05 0,035 -

µg/L <2,0 1,4 - 5 153 300 <2,0 1,4 -

µg/L 8,7 8,7 - 15 45 75 5,3 5,3 -

µg/L 8,7 8,7 - 15 45 75 6,9 6,9 -

µg/L 77 77 * 65 433 800 27 27 -

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 15,1 30 <0,20 0,14 -

µg/L <0,20 0,14 - 7 504 1000 <0,20 0,14 -

µg/L <0,20 0,14 - 4 77 150 <0,20 0,14 -

µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 35,1 70 0,21 0,21 -

µg/L <0,90 <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0 35 70 <0,020 0,014 -

µg/L <0,20 0,14 - 6 153 300 <0,20 0,14 -

µg/L <0,20 0,14 - 0 500 1000 <0,20 0,14 -

µg/L <0,20 0,14 - 6 203 400 <0,20 0,14 -

µg/L <0,10 0,07 - 0 5 10 <0,10 0,07 -

µg/L <0,20 0,14 - 24 262 500 <0,20 0,14 -

µg/L <0,10 0,07 - 0 20 40 <0,10 0,07 -

µg/L <0,20 0,14 - 7 454 900 <0,20 0,14 -

µg/L <0,20 0,14 - 7 204 400 <0,20 0,14 -

µg/L <0,10 0,07 - 0 150 300 <0,10 0,07 -

µg/L <0,10 0,07 - 0 65 130 <0,10 0,07 -

µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07 <0,10 0,07

µg/L <1,6 <1,6

µg/L <0,20 0,14 630 <0,20 0,14

µg/L <0,10 0,07 - 0 2,5 5 <0,10 0,07 -

µg/L <0,10 0,07 - 0 5 10 <0,10 0,07 -

µg/L 0,14 0,14 - 0 10 20 0,14 0,14 -

µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14 <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,8 40,4 80 0,42 0,42 -

µg/L 160 160 * <50 35 -

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Certificaatnummer

peilbuis

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toets Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

monstername

Monsternemer

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

vl Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

vl halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen som factor 0,7

GSSD

-

*

**

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

olie totaal C10-40



bijlage B2 

 

  

 
analyseresultaten asbest 

Veerstraat Waardenburg  

 

  



T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 18-Jan-2021

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 12-Jan-2021

2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

20-2081
2021005138/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

1

Nico Verweij

1/1

20-2081

2081

Analysecertificaat

18-Jan-2021/21:03

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

13-Jan-2021

2021005138/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 18-Jan-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

75.9% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

14.9kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

0.0mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

0.0mgAsbest fractie 1-2mm
2)

0.0mgAsbest fractie 2-4mm
2)

0.0mgAsbest fractie 4-8mm
2)

0.0mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

<4.2mgAsbest (som)
2)

<0.4mg/kg dsAsbest in grond
2)

<0.4mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

<0.4mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 mm A, bg gedempte sloot Veerstraat, 0.5 m 11806262

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021005138/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11806262 mm A, bg gedempte sloot Veerstraat, 0.5 m

mm A, bg gedempte sl1652124MG mm A, bg gedempte sloot 0.5 m 50 12-Jan-2021
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021005138/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021005138/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6591752
Uw referentie : mm A, bg gedempte sloot Veerstraat, 0.5 m
Opgegeven bemonsteringsdatum : 12/01/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.A.
Datum geanalyseerd : 18-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 14910 g
Droge massa aangeleverde monster : 11317 g
Percentage droogrest : 75,9 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 10331,3 92,7 12,8 0,12 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 70,6 0,6 17,5 24,79 0 0,0
1-2 mm 98,8 0,9 38,0 38,46 0 0,0
2-4 mm 65,5 0,6 65,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 184,2 1,7 184,2 100,00 0 0,0
8-20 mm 391,7 3,5 391,7 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11142,1 100,0 709,7 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,4 0,0 0,7 <0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,4 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1138515
Uw project omschrijving : 2021005138-20-2081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: MQUZ-CYJK-LRWN-OIRV Ref.: 1138515_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1138515
Uw project omschrijving : 2021005138-20-2081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQUZ-CYJK-LRWN-OIRV Ref.: 1138515_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6591752 mm A, bg gedempte sloot Veerstraat, 0.5 m mm A, bg g -.5 1652124MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1138515
Uw project omschrijving : 2021005138-20-2081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: MQUZ-CYJK-LRWN-OIRV Ref.: 1138515_certificaat_v1



T.a.v. Arjan Vlasblom
Poppelenburgerstraat 52
4191 ZT  GELDERMALSEN

Datum: 22-Jan-2021

Linge Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 18-Jan-2021

2081

Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

20-2081
2021008656/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Veerstraat 23 Waardenburg, jan 21

1

Nico Verweij

1/1

20-2081

2081

Analysecertificaat

22-Jan-2021/11:48

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

19-Jan-2021

2021008656/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 22-Jan-2021

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)

87.1% (m/m)Droge stof (Extern)
2)

16.4kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

8.3mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

33mgAsbest fractie 1-2mm
2)

20mgAsbest fractie 2-4mm
2)

54mgAsbest fractie 4-8mm
2)

660mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

770mgAsbest (som)
2)

55mg/kg dsAsbest in grond
2)

55mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

55mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

55mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 mm B, grond-fundering beton (0.3 m) 11817187

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021008656/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 11817187 mm B, grond-fundering beton (0.3 m)

mm B, in / rond stal1652137MG mm B, onder beton, 0.3 m 30 18-Jan-2021

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021008656/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021008656/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016

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

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2020.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 6599063
Uw referentie : mm B, grond-fundering beton (0.3 m)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/01/2021

Asbestonderzoek
Initialen analist : G.N.
Datum geanalyseerd : 21-01-2021

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 16430 g
Droge massa aangeleverde monster : 14311 g
Percentage droogrest : 87,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 12754,4 90,9 14,0 0,11 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 151,4 1,1 27,6 18,23 15 12,1
1-2 mm 182,4 1,3 49,8 27,30 11 72,7
2-4 mm 138,2 1,0 138,2 100,00 9 163,7
4-8 mm 244,8 1,7 244,8 100,00 4 431,7
8-20 mm 495,4 3,5 495,4 100,00 2 5252,6
>20 mm 65,2 0,5 65,2 100,00 0 0,0
Totaal 14031,8 100,0 1035,0 41 5932,8

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,6 0,3 1,1 0,6 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 2,4 1,2 4,5 2,4 1,2 4,5 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 1,5 1,2 1,7 1,5 1,2 1,7 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 3,8 3,1 4,6 3,8 3,1 4,6 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 47 37 56 47 37 56 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 55 43 68 55 43 68 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 55 0,0 55
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 55 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 55 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1140836
Uw project omschrijving : 2021008656-20-2081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GNJK-IWSM-KFJP-HHED Ref.: 1140836_certificaat_v1



Monstercode : 6599063
Uw referentie : mm B, grond-fundering beton (0.3 m)
Opgegeven bemonsteringsdatum : 18/01/2021

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1140836
Uw project omschrijving : 2021008656-20-2081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: GNJK-IWSM-KFJP-HHED Ref.: 1140836_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1140836
Uw project omschrijving : 2021008656-20-2081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GNJK-IWSM-KFJP-HHED Ref.: 1140836_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6599063 mm B, grond-fundering beton (0.3 m) mm B, in / -.3 1652137MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1140836
Uw project omschrijving : 2021008656-20-2081
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GNJK-IWSM-KFJP-HHED Ref.: 1140836_certificaat_v1
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek W aardenburg veerst raat  2 3

projectcode 2 0 -2 0 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 weiland, m aaiveld

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

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-50

35x38cm , klei, zwak zandig, 
m at ig hum eus, bv: 19.0%, 
neut raal bruin, grijs, sporen 
baksteen, schep

-50

-100

klei, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-100

-140

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an

-140

-160

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, resten hout , edelm an

-160

-220

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an

1 7

2

3

4

5

6

1

120

220

0 2 weiland, m aaiveld

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

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-50

35x35cm , klei, zwak zandig, 
m at ig hum eus, bv: 36.0%, 
neut raal bruin, grijs, sporen 
baksteen, schep

-50

-100

klei, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-100

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an

-150

-180

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

11m a

2

3

0 3 weiland, m aaiveld

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

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-50

38x39cm , klei, zwak zandig, 
m at ig hum eus, bv: 17.0%, 
neut raal bruin, grijs, sporen 
baksteen, schep

-50

-110

klei, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-110

-170

klei, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

14

2

3

0 4 weiland, m aaiveld

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

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, schep

-30

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-150

-250

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, guts

1

2

3

4

5

6



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek W aardenburg veerst raat  2 3

projectcode 2 0 -2 0 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 5 klinker, m aaiveld

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

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-8

12x22cm , volledig 
verharding, schep

-8

-20

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

-20

-40

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, 
bruin, zwak baksteen, 
sporen puin, edelm an

-40

-230

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

5

1

120

220

0 6 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0 0

-8

volledig verharding, schep

-8

-15

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

-15

-30

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwak puin, 
edelm an

1
2

0 7 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0 0

-8

volledig verharding, schep

-8

-15

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, sporen 
puin, edelm an

1

0 8 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek W aardenburg veerst raat  2 3

projectcode 2 0 -2 0 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 9 weiland, m aaiveld

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

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, sporen puin, schep

-30

-100

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

gat  5

1

2

3

1 0 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

1 1 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

1 2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-150

-250

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, guts

1

2

3

4

5

6



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek W aardenburg veerst raat  2 3

projectcode 2 0 -2 0 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-50

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

1 4 st rooisel, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

250

0

-10

volledig verharding, schep

-10

-22

volledig verharding, 
betonboor

-22

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
bv: 13.0%, neut raal beige, 
grijs, edelm an

-50

-70

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, edelm an

-70

-170

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-170

-250

veen, zwak kleiig, neut raal 
bruin, guts

1

2

3

4

5

1 5 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-17

volledig verharding, 
betonboor

-17

-30

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

-30

-200

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

5

1 6 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-12

volledig verharding, 
betonboor

-12

-40

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
donker grijs, m at ig puin, 
puinboor

-40

-60

klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, edelm an

-60

-200

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an

1

2

3

4

5



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek W aardenburg veerst raat  2 3

projectcode 2 0 -2 0 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 7 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-12

volledig verharding, 
betonboor

-12

-20

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

-20

-30

volledig baksteen, puinboor

-30

-200

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an

1

2

3

4

5

1 8 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-14

volledig verharding, 
betonboor

-14

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
bv: 25.0%, neut raal grijs, 
zwak grind, zwak puin, 
edelm an

-20

-100

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-100

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

1 9 beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

200

0

-12

volledig verharding, 
betonboor

-12

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, beige, sterk 
puin, puinboor

-50

-70

zand, m at ig grof, zwak 
silt ig, donker grijs, enkel 
stukje baksteen, edelm an

-70

-200

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

5

1 m b beton, m aaiveld

type grondboring
datum 1 8 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

0

-14

volledig verharding, 
betonboor

-14

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
bv: 25.0%, neut raal grijs, 
zwak grind, zwak puin, 
edelm an

-20

-100

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek W aardenburg veerst raat  2 3

projectcode 2 0 -2 0 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

2 0 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 2 1 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-30

klei, sterk zandig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-50

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an

-50

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

2 1 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 1 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-90

klei, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-90

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

2 2 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 1 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-70

klei, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-70

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

2 3 weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 2 1 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0

50

100

150

0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

-30

-70

klei, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-70

-150

klei, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek W aardenburg veerst raat  2 3

projectcode 2 0 -2 0 8 1

getekend conform NEN 5 1 0 4

A weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0 0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

1

B weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0 0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

1

C weiland, m aaiveld

type grondboring
datum 1 2 -0 1 -2 0 2 1

boorm eester Nico Verw eij

0 0

-30

klei, zwak zandig, m at ig 
hum eus, neut raal bruin, 
grijs, edelm an

1



bijlage D1 

 

  

 

 

kadasterkaart Waardenburg 

foto's 

historische gegevens   

  



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 26 januari 2021
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Waardenburg
X
1588

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: 2081



bodemonderzoek Veerstraat 23 Waardenburg, jan 2021





dakgoten stallen



asbest-onderzoek Veerstraat 23



luchtfoto 2019

2016

2012

2005



kaart 2005

1995

1985

1976



kaart 1975

1965



de ontwikkeling van het terrein

Veerstraat 23 Waardenburg



bijlage D2 

 

  

 

 

informatie Omgevingsdienst R 

  



bodemkaart Gelderland

bodemkwaliteitskaart



Omgevingsdienst Rivierenland 

 

J.S. de Jongplein 2 

4001 WG Tiel 

Postbus 6267 

4000 HG Tiel 

 

T 0344 – 579 314 

E post@odrivierenland.nl 

www.odrivierenland.nl 

 

KvK 56452500 

IBAN NL49BNGH0285157841 

BTW NL 8521.32.104.B.01 

 

 De Omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten 

Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe,  Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en 

Zaltbommel en de provincie Gelderland. 

Datum 
12 januari 2021 

 
Pagina 
1 van 4 

 
Ons kenmerk 

0214153970 
 

Uw kenmerk 
 
 

Behandeld door 
Olaf Verhagen 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Onderwerp 

Adviesbrief 
 

Geachte heer Vlasblom, 
 

Op 6 januari 2021 kregen wij verzoek om bodeminformatie op het 

adres Veerstraat 23 in Waardenburg. U vroeg ons hierover te 

adviseren.  

 

Ons advies over Bodem leest u onder deze brief. 
 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met Olaf Verhagen, 

telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u 

belt? Dan kunnen wij u sneller helpen. 

 

Mocht u in de toekomst onze hulp weer nodig hebben, dan helpen we u 

graag. Wij werken graag met u samen aan een veilig en duurzaam 

Rivierenland. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
ing. W. van de Sluis 

Coördinator Specialisten en Advies 
Omgevingsdienst Rivierenland 
  

Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel 

aan Linge Milieu Bv 
t.a.v. de heer A. Vlasblom 
Poppelenburgerstraat 52 
4191 ZT  GELDERMALSEN 



 

 

Datum 
12 januari 2021 
 

pagina 
2 van 4 

 
Ons kenmerk 
0214153970 

 

 
Adviesnotitie bodeminformatie 
 
De reden van het informatieverzoek is een vooronderzoek conform NEN 
5725, in voorbereiding op een NEN 5740 verkennend bodemonderzoek. 
Wij willen u verzoeken ons het rapport ook in xml-format aan te 
leveren.  
 
 

Onderwerpen Resultaat  

GIS/BIS (1) 

 
Op en nabij de locatie zijn geen bodemonderzoeken 
bekend binnen ons Bodeminformatiesysteem. 

Verdenking op PFAS 
 
 
 

Voor zover bekend zijn er wel/geen verdachte 
puntbronnen op of nabij de locatie aanwezig 
(geweest), zie ook de bijgevoegde lijst van PFAS 
verdachte (punt)bronnen. 
 

Ook in het Rivierengebied is het vermoeden dat de 
bodem diffuus belast is met PFAS-verbindingen. De 
bodemkwaliteitskaart is hier nog niet op aangevuld.(3) 

Ophogingen/toepassingen 
grond/baggerslib (4) 

 

Er zijn geen meldingen over toepassingen van 
grond/baggerslib op het perceel.  
 
Op basis van de geraadpleegde luchtfoto’s zijn geen 
bijzonderheden te vermelden. De relevante 

luchtfoto(‘s) zijn onder aan deze tabel ingevoegd. 

Voormalige of huidige 
bedrijfsactiviteiten 
 
  

Voor de bedrijfsactiviteiten op locatie tot 2004 
verwijzen wij u naar het Bodemloket (www. 
Bodemloket.nl). 
 
Volgens het HBB-bestand is er in het verleden een 
fruitkwekerij/boomgaard gevestigd geweest op de 
locatie. 
 

De locatie staat niet aangemerkt als voormalige 
boomgaard/kas, op basis van onze kaartlaag 
‘boomgaarden/kassen.(5) 

Tanken bestand (6) Er is geen boven-/ondergrondse tank bekend.  

Bouwvergunningen  n.v.t. (niet relevant geacht) 

Sloopvergunningen/meldingen 
 

Informatie uit sloopvergunningen/-meldingen wordt 
hier niet relevant geacht. 

Overige informatie: Geen bijzonderheden 

 

Overige informatiebronnen: 

- Regionale Bodemkwaliteitskaart (Regio Rivierenland/MARN, West Maas en Waal) 
http://www.geosolutions.nl/sites/rivierenland/  

- Archeologische verwachtings- en advieskaart en/of bestemmingplan   
www.Ruimtelijkeplannen.nl   

- Verwachting aanwezigheid Explosieven: na te vragen bij gemeente 

- www.gelderland.nl: bodemkaart en asbestdakenkaart 

- www.topotijdreis.nl  

- Invasieve exoten: Graag bij locatiebezoek aandacht besteden aan de mogelijke 
aanwezigheid van invasieve exoten zoals Japanse Duizendknoop, Zie ook:  

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7145716/1/Bijlage_Plan_van_aanpa
k_Invasieve_Exoten_Gelderland_%28PS2018-856%29   

(waarneming graag ook melden: www.waarneming.nl)  

 
(1) De informatie komt uit het bodeminformatiesysteem van de 
Omgevingsdienst Rivierenland. Disclaimer: De vermelde 
bodemonderzoeken zijn mogelijk niet actueel of representatief voor de 
huidige bodemkwaliteit op de locatie. 

http://www.geosolutions.nl/sites/rivierenland/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.gelderland.nl/
http://www.topotijdreis.nl/
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7145716/1/Bijlage_Plan_van_aanpak_Invasieve_Exoten_Gelderland_%28PS2018-856%29
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7145716/1/Bijlage_Plan_van_aanpak_Invasieve_Exoten_Gelderland_%28PS2018-856%29
http://www.waarneming.nl/
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(2) De bodemonderzoek(en) of andere historische gegevens zijn niet 
(digitaal) beschikbaar binnen onze systemen. De bodemonderzoek(en) 
zijn opgevraagd bij ons archief. U dient hierbij wel rekening te houden 
met aanvullende (leges)kosten en een langere doorlooptijd om deze 
rapporten op te vragen. De beschikbare rapporten worden u nog via 
Wetransfer nagestuurd. 
 
(3) De ODR hanteert voor locaties waar sprake is van een diffuse 
belasting met PFAS de strategie VED-HO uit de NEN 5740 en volgt het 
advies van bodemplus t.a.v. het te hanteren analysepakket.  

 
(4) De informatie komt vanuit het Landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit. 
Het melden van toepassen van grond en baggerslib is sinds 2008 
wettelijk verplicht. Eerdere toepassingen zijn dus mogelijk niet bekend.  
 
(5) Om een indicatie te krijgen of een locatie verdacht is, is onze 
kaartlaag boomgaarden/kassen gebruikt. Let op deze kaart is niet 
volledig, voor een volledig overzicht moet de locatie via topotijdreis 
worden bekeken. Bij boomgaarden kunnen van 1945 tot 2000 

bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. 
 
(6) De informatie komt uit het tanken bestand van de desbetreffende 
gemeente, waar de locatie is gelegen. Dit bestand is gebaseerd op een 
schriftelijke inventarisatie bij bewoners begin jaren ‘90 en daarna 
aangevuld met certificaten van gesaneerde tanks. Wanneer een adres 
niet in dit bestand is opgenomen wil dit dus niet zeggen dat er nooit 
een tank aanwezig is geweest, enkel dat er geen tank gemeld is en dat 
er geen ondergrondse tank door een KIWA erkend tanksaneringsbedrijf 

op die locatie is gesaneerd. 
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Kwaliteitskaart, ontgravingskaart bovengrond (AW-grond) 

 
 
Algemene disclaimer:  
In dit overzicht zijn de bij ons bekende gegevens opgenomen die 
invloed kunnen hebben op de bodemkwaliteit. Het is mogelijk dat er 
informatie van de locatie is die niet bij ons bekend is. De actuele 
bodemkwaliteit is alleen vast te stellen door het laten uitvoeren van 
een historisch bodemonderzoek volgens NEN 5725 en een bodem-
onderzoek volgens NEN 5740. Daarnaast kan uitvoering van een 
bodemonderzoek conform NEN 5707 (bodem-inspectie, monsterneming 
en analyse van asbest in bodem) of NEN 5897 nodig zijn. 

 
Bij graafwerkzaamheden in de bodem is soms ook overige wet- en 
regelgeving van toepassing, bijvoorbeeld op het gebied van archeologie 
en risico’s op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven in de 
bodem. Meer informatie hierover kunt u via de desbetreffende 
gemeente opvragen. 
 
 
 



 

bijlage E 

 

  

 

 

gegevens asbest-bodemonderzoek  

  















bijlage F 

 

  

 

 

situatieschets Veerstraat Waardenburg 



project:                bodemonderzoek 

schaal:

formaat:

datum :

projectnummer:

tekeningnummer:

dhr T. Kool

Waardenburg

Veerstraat 23

Waardenburg

A4

T01

20 - 2081

januari 2021

Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen

info@lingemilieu.nl |  tel 0345 - 570 272

www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558

1 : 750 opdrachtgever:

omschrijving:

boring3

1   peilbuis

betonboringB

4

1

12

13

2

3

9

10

11

8

7

A

B
C

6

22

23

21

20

18

16

15

14

19

17

5

A

B

C



project:                bodemonderzoek 

schaal:

formaat:

datum :

projectnummer:

tekeningnummer:

dhr T. Kool

Waardenburg

Veerstraat 23

Waardenburg

A4

T01

20 - 2081

januari 2021

Linge Milieu | poppelenburgerstraat 52 | 4191 zt | geldermalsen

info@lingemilieu.nl |  tel 0345 - 570 272

www.lingemilieu.nl | KVK TIEL 30233558

1 : 750 opdrachtgever:

omschrijving:
indicatief bemonsterd voor asbestB

A

16

15

14

19

17

18

asbest-inspectiegat3

3

2

5

1

4





 

 

Bijlage 6 





� � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � �  � �	 �  � � � � � � � � � � � � � � 	 � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �  ! " # $ % $ & ' ( )   $� �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �* � � 	 + , � � � � �- . � � / 0 1 � 2 � � � � �3  	 , � 4 � 5 � � � � � � � 6 # ' " & ! " 7  $ 8 # # '/ � 	 � � 9 	 4 :   ; � , � � � � � � � � < � � � � - = > � �  � �   9 	 � � / * >? � � @ � � ;  ; ; � � � � � 	  � �   � � 	 � ; � 	 ? � 
/ � � 	 A � �   	 B � � ;  � � � � � / � � + C? � � � � 	 �   	 � = 	 � �   � � � � + , � � � - < . = � � = � 5 D� � E � � � � �  � � �   9 	 � � F � � � @ � � �
 � 9 � � � � 	 � � 4 : G � � G � � � H � �/ � 2 �  � � I � J 4 �� �  E � 	 � � � � � � � � 	 � � CK � � � 9 	 � � ? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � < : , � � � � � �   � � � � � � �  � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � �+ � � 	 � � � � � � � � �  � ? � � � � 	 �   	 � = 	 � �   � � � � + , � � � � � 	 + � 	 � � 9 	 � � 	 � � � � � � � � � � � � � �  � �  � � � E � �+ � � � � 2 9 � + � � 	 � � � � � � � � 	 � @ � 	 	 � � � � � � � B � � � + � � 	 � � � � � � � 3 � + � � � � 2 9 � �  � � � � B � � � � � � � � � � � � 	 � � � �@  � � � � � L 	 �  B � � � � � � � + � , B � B � � � � � � 3 � � � E  	 � � � � � 	 � � � � 	 � � � � � � � � � � + � � � �  � � � � � 2 ; � B � � M � C � �/ � 	 , B � � � , 	 � � � � � � � � � � � � , ;   � � �  � 	 �  � � � � � 	 � � � � � � � M < . . . �3 � � � � � , � �  � , � � @ � �  � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � 	 � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � �  � � � E 	 � � � 3   � B   ��  � � � B � 	 	 � � � 2 ; � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � @ � 2 � C @  � �   � � L � � � E � � 	 � � B � � � � � � � � � @ � � �? � � � � � 	 � � � � � � � �  � � � �   � � � 2 ; � � 	 � 9 9 � � � � � � � � � � 2 ; � B � � M � � � � � / � 	 , B � � � , 	 � � � � 9 	 � �� � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � �  � � � � � � 	  � �   � � 	 � ; � 	 �  �  � �   9 � � � � � 	 � � � 	 � � + � � � � � � �  � � �� � �  � 	 B � � � � � � � �  � � � 	 � � � � � � � � � � E � � 3 � ? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � < : , � � �   	  ; ; � � � � � � 	 � � 		 � � �  � � � � �  � � � @ � � 	  � �   � � 	 � ; � 	 �  �  � �   9 �N # O  ( $ P Q R & $ ( O & 8 " $ & ' 8 7 # $ " S  T ( T ' O R U V V V� � � � � � � � � � = � � � 	 � � �  � � � 	 � �  � � � + � � � � � � 	 � � � � � � � � � , ;   � � �  � 	 �  � � � � � 	 � � � � � � � � � 	 � � �� �  � � 	 � � �  � � � � � E � � � � � � � � , ; �  � - - /  � � � � 	 �   	 � � � � � � � E � �  � � � � � � � � � � � � � � � � , ;  � � �  � � � � � � � � � � � � @ � � � �   � � � 9  ; ; � � + �  � � � � � 	 9  ; ; � � + �  � � � E � �  � � � + � � E � � � 2 9 	 � � � � � � � � � � + � � , ;� � 	 9  ; ; � � + �  � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � �   � � �  � 	 �  � � � � � 	 � � 	 �  � � � �  � , � � � � � � � � 	 � E � �  � � � B � � � 	, � 	 � � �   � �  � � � � � � � � E 	 � � � 	 � 	 � ; � � � �  � � � 	 , � 	 � 	 � � � � � � � �  � � � � � � 	  	 � � E � � � 9 ; � � � 	 � � E � � � � � � � � � �� � E � � � � 	 � � � � 	 + , � � � � � � � � � � � B � � � � � � � � 9 � @  ; � � � 2 ; � � � � � � @   ; 	 � � � � � �   9 B � � ; @   � � � � � � � � � � � 	� E � �  � � � B � � � � � � � � � � � � � � � � 9 9 � E 	  9 � 	  � � � � � � �  � 	 � � � � 4< � � � W � � 	  � � 	 � � 	 � � � � � � � � � D � � � 	 � � �  � � � + , � � � � � � � � � X< � W � � 	  � � 	 � � 	 � � � � � � C � D � � � 	 � � X� � � � 	 � E � �  � � � B � � � 	 � � � � � � E � � � � � � �   ; 	 	 , � � � � � � � � � � 	 � 9  � � 	 � 	 � � � � E � � � � � �  � � + � � , ;B   � + � 2 � � � � � � 	 � �  � � � 9  ; ; � � ;  � � � � � � � � 	 � 	 � � � �  � � � � � � � 	 � � � 3 � � 	  + � � � � 9  � � � � � 9 	 � � �9  ; ; � � � � � � 	 � �  � � � � � � 	 � � � � � � � � � � , � 	   � 	 � 	 �  	 � � � � � � � � � + � � � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � 9 	 9 � � � � � 	 � � C � � 	 ;  � 	 � 	 � � ; � � � , � � � �  � � 	 � � 	 � 	   � �  � � � + � � , ; � , � � � �� � 	 � � � � � � � � � � �  � � � + � � � + � � � � � 	 @ � E � + � � � � � � � � � � W � � 	  � � 	 � � 	 � � � � � � �  � � � + , � � � � � � � � � � � � �� � E � � � � 	 � � 	 � � + , � � � � � � � � � ;  � � � � � � � � � � � � � � 	 � � 	 � � � �   � 	  � � � � � � � 2 ; � � �  E � 	 � 9 9 � � � � � � � � � @  ; � � �



Y Z [ \ ] ^ _ ` a b b ] c Z ^ `� � 	 9  ; ; � � + �  � � � E � �  � � � + � 2 � � � + � � , ; �  � A A � �  � � � � � � � � � , ;   � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � E � � � � � � 	+ � � 	 � � 2 � +   � � � � � � � � , � � � � � � � 	 � � � 3 � � � 	 � 	  � � 9  ; ; � � + �  � � ;  �  � � � � � B � � � � � � � � � � 9 � � � � � � � 	 9 � � , � 	 � � �  � � �  9 � � , � 	 � � � � � � � � � �  � , � � � I � � 	 ;  � � � � � � � 2 ; 	 � 	 � � � , , � � , � � � J C B   � �  � � 	� � � 	 � � � � � � �  � , � 	 � 	 � � � � 	 � � � � 9  ; ; � � , � 	 � � � 9 	 � 3 � 	 � � � � B  E � 	 � � � � � 	 	 � � 	 �  � � � � � � � , � �  � � � � � 	 � � � �  	� � + �  � � B � � � � � � � � � � � � � �  � � � � + � � , ; � � � 	 ;  � + � 	 � � � � � � 3 � � � E , � �  � � � + �  � � � � � � �  � � � � � � � ��  � � � � � 	 	 � � 	 �  � � � � � � 	 � 	   � ; , � � � � �  �  	 � � 9  ; ; � � + �  � � � � , � 	 � � � � � 9 � � � � � � � + �  � � B � � � B � � � � �+ � � 	 � � � � � � 3 � �  � � � � � � B   � � � � � � � � � � � � @ � 2 � �  	 � � + �  � � B � � � � � � � � � � � � � � � � + � , � B  	 � � ;  �+ � � E � � ; ; � � � 1  + � 2 � � 	 � �  � � � + � � � � � � � � � � � � �  � � � � � � � E , � �  � � � + � , � B  	 � � � � � � @ � � � � � � + � � E � � ; +   � �> � � � � � 	 � � �  � , � 	 �   � �  	 � � 	   � 	  � � � B � � � � � �  	 � � � � 	 � � � � 	 � , , � � + , �  � E � � � � � � � � � � � � � � � � 9 	 C � � 	   � 	  � � � � � 	 � � � � 	 � , , � + � � E � � ; +  � �  � + , �  � E � � @  �� � � � � E � � � 2 � � � �d Z e f ] Z ` g b b h c Z ^ `� � 	 + � � E � � � � � � � E � �  � � � + � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � E 	 � � � � � � � � � I + � � � � � � � � � � W � � 	  � � 	 � � 	 � @ � � � J�  � � � � � 	 � 	  � � , � 	 � 	 � � � � � � � � � � � 9 � � 	 � � � 2 ; � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � E 	 � � 9 � / � 2 � � 	 � � 	 � � � � � �  � � � 	� E � �  � � � � � � � � � � � � 2 ; � ; � � 	 �  9 � 	  � � @ , � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � �  � � � + � � � ; � � � � 	 � � � � � � � 2 � � �  � �� � � � � � �  � � � 9  ; ; � � + �  � � � 3 � � � � � � � � 	 � � � 	 	 � � 	 �  � � � � @ , � � � � � � � � + � , B � � �   � + �  � � � � �M � � � � 9  ; ; � � + �  � � � � 	 � � � � � � � � � � � � 	 � � �  9 � 	  � � �  � � � 	 � �  � � � + � � � � � � E � , � � � � � � 	�  � � � � � � � � � � � � � � E 	 � � 9 � � � 	 � � 	 � 	   � �  � � � E , � �  � � � + �  � � � �  � � � � � � � � �  � � � � � 	 	 � � 	 �  � � � � ;  � � � 	� � � � @  ; � � � 2 ; �  ; � � �  � � � � � 	 � 2 �  � � � � � 	 � � � , E � 	 � � �   � � � � � � � � � � � � � � � � ; � � � � � � � 	 � � � � � � � � 2 ; � ��  �  9 � � 	 � �  � � � + � � � �  � � � 9  ; ; � � + �  � �  9 	 � � � 	 � � , E � 	 � � �6 # ' ! S P 8 T  3 � ;  � � � � � � � 9  ; ; � � + �  � �  � � � � � � � � �  � � � � � � � � � � � + � � , ; � � , � 	 � � � 	 ; � � � � C �   � � � 	 � 9 9 � E 	 � � � � � � 	 �M � � � � � � � � � � � � + � � , ; � � 	 � � � � 	 �  + � 2 � � 	 � �  � � � + � � � @ , � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � �  � � � + � � � � � B � � ��  ; � � G �  � B � � ; � � � � 	 � � � � � � � 2 � � � � � � 	 � � � � � �  � � , � � � � � � � 	 � � �  + � 2 � � 	 � �  � � � + � � � � � � � � 	 � � � � � � 2 ; �3 � � � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � � � � � � �  � � � � � 9 	 � � � � � � � � � � � � � E � + � � � ; � � � � � , � 	 � � � � � � � � 3 � � � � � �  � �+ � � � � ; � � � � � � E � 	 � � � � �  + � 2 � � 	 � �  � � � + � � � + � � 2 9 	 � � 	 � � � � � � � � � � E � , � 	 � � � 	 �   � I � , � � � � � � � � �� � � i � 	  	 � � B   � � � J �j $ & O  '  ' T ' k # $ l & " T  m� � � 9 	 , � �  � � � � � � � � � @ � + � � � 9 n 1 � � � 	 , �  � � � � , � 	 E � � 	  E 	 � � � � 	 + � � � � � � � � � � � � E � � 	  E 	 � � � � � � � �> � 	 � � � � � � � � � 2 ; � � � � � 	 C1  � � � � � � 	 + � � 	 , , � �  � � � ? � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � < : , � � C3 � @ � + � � � 9 � � � � � � 	   �   � � � �   ; 	 � � �   � � � � � � 	 � � � � � � � � � 2 ; � � � � � 	 � ; � � � �



 

Regels  
bestemmingsplan  
“Veerstraat 23 en 25” 
 
Planstatus: vastgesteld 
Plan identificatie: NL.IMRO.1960.BPVeerstraat23en25-VSG1 

 



2 

 

Inhoudsopgave 

1 Inleidende regels ....................................................................................................................... 3 

Artikel 1 Begrippen .............................................................................................................................. 3 

Artikel 2 Wijze van meten ................................................................................................................... 8 

2 Bestemmingsregels .................................................................................................................... 9 

Artikel 3 Agrarisch ............................................................................................................................... 9 

Artikel 4 Wonen ................................................................................................................................. 10 

Artikel 5 Waarde - Archeologie 4 ...................................................................................................... 13 

3 Algemene regels ...................................................................................................................... 14 

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel ............................................................................................................. 14 

Artikel 7 Algemene bouwregels ........................................................................................................ 14 

Artikel 8 Algemene gebruiksregels .................................................................................................... 14 

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels .............................................................................................. 15 

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels ............................................................................................... 15 

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels ................................................................................................ 16 

Artikel 12 Overige regels ................................................................................................................... 17 

4 Overgangs- en slotregels .......................................................................................................... 18 

Artikel 13 Overgangsrecht ................................................................................................................. 18 

Artikel 14 Slotregel ............................................................................................................................ 18 



3 

 

 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen 
In deze regels wordt verstaan onder: 

   

1.1 plan: 

het bestemmingsplan 'Veerstraat 23 en 25' met identificatienummer 

NL.IMRO.1960.BPVeerstraat23en25-VSG! van de Gemeente West Betuwe; 

   

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en bijlagen; 

   

1.3 aanbouw: 

een aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw dat bouwkundig ondergeschikt is aan het 

hoofdgebouw en in functioneel opzicht deel uitmaakt van het hoofdgebouw; 

   

1.4 aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden; 

   

1.5 aan-huis-verbonden beroep: 

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch, 

kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat, in een woonruimte wordt 

uitgeoefend, inclusief ondergeschikte productiegebonden detailhandel; 

   

1.6 aan-huis-verbonden bedrijf: 

een ambachtelijk, handels-technisch, constructietechnisch of daarmee gelijk te stellen 

beroep of bedrijf in milieucategorie 1 of 2, al dan niet met ondergeschikte productiegebonden 

detailhandel; 

   

1.7 afhankelijke woonruimte: 

een aangebouwd of vrijstaand bijgebouw bij een woning, dat qua ligging een ruimtelijke 

eenheid vormt met die woning en waar een gedeelte van de huishouding, zoals gehuisvest in 

die woning, uit een oogpunt van mantelzorg is ondergebracht; 

 

1.8 ambachtelijk bedrijf:  

een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk 

vervaardigen, bewerken of herstellen van goederen - alsook in verband hiermee en als 

nevenactiviteit van ondergeschikt belang - het verkopen en/of leveren van goederen; 

   

1.9 archeologisch deskundige: 

de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het 

gebied van archeologie; 
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1.10 archeologisch monument: 

terrein dat op basis van de Erfgoedwet is aangewezen als beschermd archeologisch 

monument; 

   

1.11 archeologisch onderzoek: 

onder archeologisch onderzoek wordt verstaan het verrichten van een archeologisch 

onderzoek, in de zin van de KNA. Een archeologisch onderzoek mag enkel worden verricht 

door een dienst, bedrijf of instelling erkend door het College voor de Archeologische Kwaliteit 

(CvAK), beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 39 van de Monumentenwet 

of een certificaat ex artikel 5.1 Erfgoedwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de 

Nederlandse Archeologie (KNA); 

   

1.12 archeologische verwachting: 

de aan een gebied toegekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 

archeologische relicten; 

   

1.13 archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende 

archeologische relicten; 

   

1.14 bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

   

1.15 bebouwingspercentage: 

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van 

het deel van het bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd; 

   

1.16 bed & breakfast: 

een voorziening gericht op het bieden van de mogelijkheid tot overnachting en het serveren 

van ontbijt, als ondergeschikte toeristisch-recreatieve activiteit. Onder een bed & breakfast-

voorziening wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van 

tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid; 

   

1.17 bedrijf/niet agrarisch bedrijf: 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, 

opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van 

diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

   

1.18 bestaand: 

bestaand op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 

   

1.19 bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 

bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde 

verbonden bouwwerk met een dak; 

   

1.20 bijgebouw: 
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een niet voor bewoning bestemd op zichzelf staand gebouw, dat zowel bouwkundig als 

functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en ten dienste staat van het 

hoofdgebouw; 

   

1.21 bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk; 

   

1.22 bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren is begrensd, zulks met uitsluiting van een kelder en een zolder voor 

zover die gelet op de bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit onbruikbaar zijn geworden; 

   

1.23 bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten; 

   

1.24 bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten; 

   

1.25 bouwwerk: 

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 

verbonden; 

   

1.26 erfbeplanting: 

visueel afschermende, maskerende en/of het landschapsbeeld versterkende en overwegend 

opgaande (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het bestemmingsvlak of 

bouwperceel van een bedrijf, een woning of een terrein met een andere functie; 

   

1.27 gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt; 

   

1.28 hoofdgebouw: 

een of meerdere panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de 

verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien 

meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op de bestemming het 

belangrijkst is; 

   

1.29 inrichting: 

elke door de mens bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht; 

   

 

 

1.30 inwoning: 



6 

 

twee of meer huishoudens die één woning bewonen met gemeenschappelijk gebruik van 

één of meer voorzieningen of (verblijfs)ruimten van die woning en waarbij de woning één 

hoofdtoegang behoudt en de voorzieningen c.q. (verblijfs)ruimten onderling vrij toegankelijk 

zijn; 

   

1.31 landschappelijke waarde: 

waarden in landschappelijk-esthetische en geomorfologische zin; 

   

1.32 maaiveld: 

de bovenkant van het aansluitende afgewerkte terrein dat een bouwwerk omgeeft, met dien 

verstande dat in geaccidenteerd terrein het gemiddelde van die bovenkanten wordt 

aangehouden; 

   

1.33 maatschappelijke en culturele voorzieningen 

educatieve, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, religieuze, onderwijs-, sport- en 

recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, 

alsook ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze voorzieningen; 

   

1.34 mantelzorg: 

het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, 

die hulpbehoevend is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak; 

   

1.35 opslag, statische (binnen)opslag: 

binnenopslag van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, niet bestemd zijn 

voor handel en niet worden opgeslagen voor een elders gevestigd niet-agrarisch bedrijf. Het 

betreft bijvoorbeeld (seizoens)stalling van (antieke) auto's, boten, caravans, campers en 

dergelijke; 

   

1.36 opslag, buiten opslag: 

buitenopslag van goederen die een regelmatige verplaatsing behoeve vanwege productie 

en/of handel voor het eigen bedrijf; 

   

1.37 pand: 

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige 

eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is; 

   

1.38 perceelsgrens: 

de grens van een bouwperceel; 

   

1.39 seksinrichting: 

een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke besloten ruimten, waarin 

bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht 

of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden; onder een hiervoor bedoelde 

inrichting worden in elk geval verstaan: een bordeel, seksbioscoop, seksautomatenhal, 

sekstheater, parenclub en erotische massagesalon, al of niet in combinatie met elkaar; 

   

1.40 ter zake deskundige: 
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de saab of een andere door het bevoegd gezag aangewezen deskundige; 

   

1.41 voorgevellijn: 

de lijn waarin de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen alsmede het verlengde daarvan, 

met dien verstande dat bij gesplitste (monumentale) woningen van voor 1940 de 

oorspronkelijke voorgevel als voorgevel(rooi)lijn wordt aangehouden, tenzij in een specifiek 

geval anders is vastgelegd; 

   

1.42 voorgevelrooilijn: 

de grens van het bouwvlak die gericht is naar de weg en waarop de bebouwing is 

georiënteerd; 

   

1.43 woongebouw: 

een gebouw waarin meerdere wooneenheden gevestigd zijn; 

   

1.44 woonruimte: 

een besloten ruimte, die al dan niet tezamen met één of meer andere ruimten, bestemd is 

voor de bewoning door één huishouden. 
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Artikel 2 Wijze van meten 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

   

2.1 afstand tot de zijdelingse perceelsgrens: 

de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het 

op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk; 

   

2.2 bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen; 

   

2.3 bebouwingspercentage 

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte 

van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de 

planregels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming; 

   

2.4 bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil verticaal tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, 

zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

   

2.5 breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke 

scheidingsmuren; 

   

2.6 goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

   

2.7 inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

   

2.8 oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk; 

   

2.9 peil: 

voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van 

die weg ter plaatse van de hoofdtoegang vermeerderd met 0,20 m; 

in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld of het afgewerkte 

bouwterrein vermeerderd met 0,20 m. 
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2 Bestemmingsregels 

Artikel 3 Agrarisch 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. grondgebonden agrarische bedrijven  
b. hobbymatige grondgebonden agrarische activiteiten;  
c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
d. Tuinen, erven en verhardingen. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, buiten het bouwvlak gelden de 

volgende bepalingen: 

a. Kuilvoerplaten en mestzakken zijn niet toegestaan buiten het bouwvlak.  
b. De bouwhoogte van poeren en poorten mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien 

verstande dat een poer vierkant dient te zijn en dat de oppervlakte per poer niet meer 
dan 1 m2 mag bedragen.  

c. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m.  
d. Het bouwen van betonpalen ten behoeve van het ondersteunen van fruitbomen is 

toegestaan mits de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m.  
e. Het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is toegestaan, mits:  

1. de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m;  
2. de oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m2. 

3.3 Specifieke gebruiksregels 

3.3.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:  

a. boomgaarden binnen een afstand van 50 m tot (bedrijfs)woningen, sport- en 
recreatievoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen, behoudens bestaande en 
vervanging van bestaande boomgaarden.  

b. het opslaan van goederen van derden en het stallen van caravans;  
c. grootschalige opslag van aardoliehoudende vloeistoffen of schadelijke stoffen. 
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Artikel 4 Wonen 

4.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen;  
b. aan-huis-verbonden beroepen;  
c. tuinen, erven en verhardingen;  
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

4.2 Bouwregels 

4.2.1 Hoofdgebouwen 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:  

a. Een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.  
b. Het aantal hoofdgebouwen per bouwvlak mag niet meer dan één bedragen;  
c. De inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 750 m³, tenzij anders is 

aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum volume (m3)'.  
d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m, tenzij ter plaatse van de aanduiding 

'maximum goothoogte (m)' anders is weergegeven;  
e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m, tenzij ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' anders is weergegeven;  
f. De afstand van woningen tot de as van de openbare weg mag niet minder bedragen 

dan 15 m;  
g. De afstand tot de perceelsgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m. Indien de 

bestaande afstand minder bedraagt dan 3 m, geldt deze afstand als minimale 
afstand. 

4.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter 
de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd, met dien verstande dat 
aanbouwen uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd indien een 
bouwvlak aangegeven;  

b. De maximale gezamenlijke oppervlakte van aan-, uitbouwen en bijgebouwen per 
hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 150 m², met dien verstande dat bij 
Veerstraat 23 455m2 en bij Veerstraat 25 225m2 is toegestaan..  

c. de maximale goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de 
aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.  

d. De goothoogte van vrijstaande bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m.  
e. In afwijking van het bepaalde b, mag op de gronden voor de voorgevellijn per woning 

één aanbouw, zoals een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat:  
a. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan maximaal 6 m²;  
b. de diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m;  
c. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m;  
d. de breedte niet meer mag bedragen dan 50% van de gevel. 

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:   
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a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden gebouwd.  

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevellijn 
mag niet meer dan 2 m bedragen, met dien verstande dat:  

1. de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2,5 m mag bedragen;  
2. de bouwhoogte van overkappingen niet meer dan 2,5 m mag bedragen;  
3. de bouwhoogte van kinderspeelwerktuigen niet meer dan 3 m mag bedragen;  
4. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet 

meer dan 5 m mag bedragen;  

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de voorgevellijn mag 
niet meer dan 1 m bedragen, met dien verstande dat:  

1. de bouwhoogte van pergola's niet meer dan 2,5 m mag bedragen;  
2. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet 

meer dan 5 m mag bedragen.  
3. De bouwhoogte van poeren en poorten mag niet meer bedragen dan 2 m. 

4.2.4 Paardenbakken 
Voor het bouwen van paardenbakken gelden de volgende bepalingen:  

a. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 800 m2.  
b. Lichtmasten zijn niet toegestaan.  
c. De hoogte van erf- en terreinafscheidingen ten behoeve van paardenbakken mag niet 

meer bedragen dan 1,5 m. 

4.3 Specifieke gebruiksregels 

4.3.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen: 

a. het opslaan van goederen van derden en het stallen van caravans; 
b. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als 

afhankelijke woonruimte. 

4.3.2 Aan-huis-verbonden beroep 
Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen 

toegestaan als nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen 

van toepassing zijn:   

a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte.  

b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

c. Detailhandel is niet toegestaan. 
d. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

4.3.3 Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing 
De gronden ten oosten van het perceel Veerstraat 23 gelegen in dit bestemmingsplan met 

de bestemming wonen mogen niet gebruikt worden ten behoeve van de bestemming 

wanneer de landschappelijke inpassing niet is verwezenlijkt, in stand wordt gehouden 
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inclusief de beschreven bebouwing gesloopt conform bijlage 1 bij de regels 

‘Landschappelijke inpassing – Veerstraat' na het onherroepelijk worden van dit 

bestemmingsplan. 

4.3.4 Voorwaardelijke verplichting ecologisch werkprotocol 
Werkzaamheden aan de watergang aan de oostzijde van het plangebied zijn enkel 

toegestaan indien deze uitgevoerd worden overeenkkomstig het gestelde in bijlage 2 bij de 

regels 'Ecologisch werkprotocol Veerstraat' 

4.3.5 Voorwaardelijke verplichting nader bodemonderzoek 
Het is niet toegestaan de plandelen in het plangebied, waar ten tijden van de ter inzage 

legging van het ontwerpbestemmingsplan betonvloeren van voormalige agrarische 

bebouwing aanwezig zijn, overeenkomstig de bestemming als bedoeld in artikel 4 lid 1 te 

gebruiken zonder deze betonvloerafdekking indien niet voorafgaand een nader 

bodemonderzoek conform NEN 5707 uitgevoerd is om te bepalen of de aldaar aanwezige 

zandlaag geschikt is voor het beoogd gebruik. 

4.4 Afwijken van de gebruiksregels 

4.4.1 Aan huis verbonden bedrijven 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het bepaalde in artikel 4 lid 

3.2 voor het toestaan van lichte bedrijvigheid als nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, 

waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:   

a. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de bebouwing.  

b. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het 
verkeer en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken.  

c. Detailhandel is niet toegestaan.  
d. De activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving waarbij 

geldt dat deze past in milieucategorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten.  
e. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.  

4.4.1 Afwijken mantelzorgvoorzieningen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde 
in artikel 4 lid 3.1  ten behoeve van de realisering van een mantelzorgvoorziening in een 
bijbehorend bouwwerk, mits: 

a. de behoefte aan mantelzorg is aangetoond, dan wel de mantelzorg een ouder-kind 
relatie betreft waarbij de ouder 65 jaar of ouder is; 

b. de mantelzorgvoorziening is bedoeld voor de huisvesting van een huishouden; 
c. de waarden en belangen van derden niet onevenredig worden of kunnen worden 

geschaad; 
d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake aan- en uitbouwen 

en bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m²; 
e. er geen zelfstandige woning ontstaat. 
f. na beëindiging van de mantelzorgsituatie dient de tijdelijke woonunit weer verwijderd 

te worden; 
g. bij de mantelzorgvoorziening geen afzonderlijke bijgebouwen worden opgericht. 
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Artikel 5 Waarde - Archeologie 4 

5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden dienen alleen bij projecten in het 

kader van de Tracéwet en projecten met een bodemingreep/ verstrorende werkzaamheden 

met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² te worden onderzocht op eventuele 

archeologisch waardevolle resten. 
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3 Algemene regels 

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 

Artikel 7 Algemene bouwregels 

7.1 Maatvoering 

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, horizontale dan wel 

verticale diepte en/of de afstand tot enige aanduiding van bouwwerken, die in 

overeenstemming met het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tot 

stand zijn gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder 

dan wel meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels is 

voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, 

inhoud, horizontale dan wel verticale diepte en/of afstand in afwijking daarvan als minimaal 

respectievelijk maximaal toegestaan. 

7.2 Bebouwingspercentages 
In die gevallen dat een bebouwingspercentage, dat in overeenstemming met een verleende 

vergunning tot stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van 

het plan meer bedraagt dan in de bouwregels in hoofdstuk 2 van deze regels zijn 

voorgeschreven, geldt dat bebouwingspercentage in afwijking daarvan als maximaal 

toegestaan. 

Artikel 8 Algemene gebruiksregels 

8.1 Algemene gebruiksregels 

In die gevallen dat het bestaande gebruik, dat in overeenstemming met een verleende 

vergunning tot stand is gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van 

het plan meer bedraagt dan in de gebruiksregels in hoofdstuk 2 van deze regels is 

voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt dat gebruik in afwijking daarvan als 

maximaal toegestaan. 

8.2 Strijdig gebruik 
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan: 

a. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een 
seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie;  

b. het gebruik van bijgebouwen bij een woning als zelfstandige woningen en als 
afhankelijke woonruimte;  

c. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing als 
opslag- of bergplaats van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke 
bestemming onttrokken goederen, voorwerpen of materialen, behoudens voor zover 
noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;  
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d. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden voor het storten of 
lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen, behoudens voor zover dat noodzakelijk in 
verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;  

e. het gebruiken van gebouwen ten behoeve van de huisvesting van de verzorgers van 
paarden;  

f. evenementen tenzij uitdrukkelijk toegestaan. 

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels 

9.1 Overige zone - open landschap 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - open landschap' zijn de gronden, 

naast de voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor de 

instandhouding van de openheid van het gebied: 

a. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - open landschap' zijn 
boomkwekerijen en boomgaarden niet toegestaan;  

b. ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'overige zone - open landschap' is het 
aanleggen en planten van bomen of hoogopgaande beplanting niet toegestaan;  

c. het onder b vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden 
welke:  

1. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte 
betekenis zijn;  

2. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds 
mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit 
plan. 

d. Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde onder b, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, 
het herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden en de natuurwaarden 
van de gronden. 

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels 

10.1 Algemene afwijkingen 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken:  

a. Van de in deze regels gegeven maten, afmetingen en percentages, met uitzondering 
van de inhoud van een (bedrijfs)woning, tot niet meer dan 10% van die maten, 
afmetingen en percentages.  

b. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de as van de weg niet 
minder mag bedragen dan 10 m, met dien verstande dat:  

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;  
2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies. 

c. Van deze regels en toestaan dat de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens met 
derden niet minder mag bedragen dan 2 m, met dien verstande dat:  

1. de afwijking stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is;  
2. er geen onevenredige hinder ontstaat voor omliggende functies. 

d. Van deze regels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting 
van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid 
en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft.  

e. Van deze regels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden, 
indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft.  
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f. Van deze regels ten behoeve van de overschrijding van de voorgevellijn of 
voorgevelrooilijn voor de bouw van een luifel aan de voorgevel van een 
hoofdgebouw, geen woning zijnde, met dien verstande dat:  

1. de overschrijding van de voorgevellijn of voorgevelrooilijn niet meer mag 
bedragen dan 2 m;  

2. de bouwhoogte van de luifel niet meer mag bedragen dan de eerste bouwlaag 
van het hoofdgebouw;  

3. er geen bezwaren bestaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid. 
g. Van deze regels en toestaan dat openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten 

behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de 
bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes, en naar aard daarmee gelijk te stellen 
gebouwtjes worden gebouwd, met dien verstande dat:  

1. de inhoud per gebouwtje niet meer dan 50 m3 mag bedragen;  
2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m mag bedragen; 

h. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot:  

1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 40 m;  
2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer 

dan 50 m;  
3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer 

dan 10 m; 
i. Van deze regels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van 

gebouwen ten behoeve van een overschrijding van deze maximaal toegestane 
bouwhoogte voor plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, 
liftkokers, lichtkappen en technische ruimten, met dien verstande dat:  

1. de maximale oppervlakte van de vergroting niet meer mag bedragen dan 10% 
van het betreffende platte dakvlak of de horizontale projectie van het schuine 
dakvlak;  

2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1,25 maal de maximaal 
toegestane bouwhoogte van het betreffende gebouw. 

10.2 Afwijking Bed and Breakfast 
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van het uitoefenen 

van een bed & breakfast, mits:  

a. de woonfunctie als hoofdfunctie gehandhaafd blijft, waarbij de oppervlakte die wordt 
gebruikt ten behoeve van de bed & breakfast maximaal 40% van het vloeroppervlak 
van de (bedrijfs)woning bedraagt, met een maximum van 50 m²;  

b. de bed & breakfast binnen de bestaande woning wordt gerealiseerd;  
c. de bed & breakfast in parkeergelegenheid en bergingsmogelijkheden volledig op het 

eigen perceel voorziet;  
d. er geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon- en leefklimaat van 

omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan; 
e. het groepsrisico, overeenkomstig het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), 

wordt verantwoord, waarbij in ieder geval de principes uit de Externe veiligheidsvisie 
van de gemeente West-betuwe betrokken worden. 

Artikel 11 Algemene wijzigingsregels 

11.1 Wijzigen Waarde archeologie 1/2/3/4 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door: 
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a. de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - Archeologie 2', 'Waarde 
- Archeologie 3' of 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, 
indien op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is 
aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn; 

b. aan gronden alsnog de dubbelbestemmingen 'Waarde - Archeologie 1', 'Waarde - 
Archeologie 2', 'Waarde - Archeologie 3' of 'Waarde - Archeologie 4' toe te kennen 
indien uit aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek blijkt dat de begrenzing 
van de gronden met deze medebestemming, gelet op ter plaatse aanwezige 
archeologische waarden, aanpassing behoeft. 

11.2 Wijzigen naar Bos, Natuur of Water 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden binnen dit bestemmingsplan te 

wijzigen in de bestemming 'Bos', 'Natuur' en / of 'Water' ten behoeve van behoud en / of 

ontwikkeling van bos, natuur en / of water, waarbij moet worden voldaan aan de volgende 

voorwaarden:  

a. De wijziging mag uitsluitend plaatsvinden voor de realisatie van waterberging, de 
ecologische hoofdstructuur, ecologische verbindingszones en / of landschappelijk 
raamwerk ten behoeve van bos- natuur- of landschapscompensatie aansluitend aan 
deze zones.  

b. De wijziging pas plaatsvindt nadat aankoop / overdracht in voldoende mater is 
verzekerd of al heeft plaatsgevonden.  

c. De wijziging is uitsluitend toegestaan als de aanwezige gebiedswaarden niet 
onevenredig worden aangetast. 

11.3 Wijzigen van de aanduiding 'open landschap' 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door de aanduiding 'open 

landschap' te verwijderen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de landschappelijke situatie ter plaatse aanleiding geeft om de zonering aan te 
passen;  

b. over de wijziging wordt een ter zake deskundige om advies gevraagd. 

Artikel 12 Overige regels 

12.1 Verwijzing naar andere wettelijke regelingen 

Waar in dit plan wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, wordt geduid op de 

regelingen zoals die luidden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het 

bestemmingsplan. 
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4 Overgangs- en slotregels 

Artikel 13 Overgangsrecht 

13.1 Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,  

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet 
gegaan.  

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.  

c. Het bepaalde 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 daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan 

13.2 Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet.  

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het 
bepaalde 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.  

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt 
onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.  

d. Het bepaalde 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. 

Artikel 14 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 'Veerstraat 23 en 25'. 
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Bijlage 2 bij de regels 
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Bijlage 3 Ecologisch werkprotocol heikikker, poelkikker en grote modderkruiper 
 
Momenteel bevat de waterloop op de grens van de planlocatie een steile oever. In de beoogde 
ontwikkelingen wordt deze oever aan een zijde (zuidwest) vergraven tot natuurvriendelijke 
oever. Gezien de potentie voor de heikikker, poelkikker en grote modderkruiper dient dit 
middels dit ecologisch werkprotocol te gebeuren. Dit ecologisch werkprotocol dient tevens bij de 
uitvoerder(s) van de werkzaamheden bekend te zijn. 
 
Bovenstaande soorten kennen elk een eigen kwetsbare periode. Onderstaande tabellen zijn 
overgenomen uit de Kennisdocumenten voor de soort van BIJ12. 
 
Heikikker: 

 
 
Poelkikker: 

 
  

vaartch
Rechthoek
Bij

vaartch
Rechthoek
23

vaartch
Rechthoek



24

Grote modderkruiper: 

 
 
Bovenstaande tabellen laten zien dat de enige periode waarin werkzaamheden uitgevoerd 
kunnen worden medio september tot eind oktober is. In deze periode is het voorkomen van 
negatieve effecten op de heikikker, poelkikker en grote modderkruiper zeer klein tot uitgesloten. 
 
Naast het werken buiten de kwetsbare periode dient er rekening gehouden te worden met het 
volgende: 

- Tijdens het werken dient één werkrichting aangehouden te worden om voorgenoemde 
soorten én algemene soorten (zorgplicht) een kans te geven om te vluchten. 

- De werkrichting dient richting delen te zijn welke niet worden aangetast. In dit geval 
dient de werkrichting in zuidoostelijke richting te zijn. 

- De watergang dient maximaal voor de helft van de breedte gebaggerd te worden. Met 
de andere kant dient minstens één jaar gewacht te worden. 
 
De toekomstige natuurvriendelijke oever dient een helling te hebben van 2:1 of 1:5. Bij 
voorkeur wordt deze ruim uitgerasterd om eventuele betreding van vee te voorkomen. 

vaartch
Rechthoek
24
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