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1 INLEIDING 
1.1 Aanleiding 

Voor een locatie aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est bestaat het voornemen om het aldaar 
aanwezige bedrijfspand uit te breiden en de bij het perceel behorende bedrijfswoning te 
herbestemmen. Op het perceel is een groothandel in hard en zacht fruit gevestigd (Groda AGF 
BV). Vanwege de doorgemaakte groei van dit bedrijf, de veranderende markt en de daardoor 
in de toekomst te verwachten groei, dient het pand aan de Het Nieuwe Achterom 1 te worden 
uitgebreid wil het bedrijf zijn huidige positie en rol in de keten te kunnen vasthouden. Het 
perceel biedt voldoende ruimte voor de gewenste uitbreiding.  
Naast de uitbreiding van het bestemmingsvlak en het bebouwingsvlak biedt dit nieuwe 
bestemmingsplan ook de mogelijkheid om een goede landschappelijke inpassing van het 
gehele bedrijfsperceel planologisch te regelen.  
 
De op het perceel aanwezige bedrijfswoning wordt op dit moment bewoond door de eigenaar 
/ oprichter van het bedrijf. De situatie is reëel dat in de toekomst geen behoefte meer bestaat 
aan deze bedrijfswoning, omdat de opvolger van de oprichter een woning aan de oostzijde van 
het bedrijf, langs de Dreef, een woning heeft gebouwd. Vandaar dat ook de herbestemming 
van deze woning onderdeel is van dit nieuwe bestemmingsplan.  
 
Het huidige bestemmingsplan laat bovenstaande ontwikkelingen niet toe. Om die reden dient 
het bestemmingsplan aangepast te worden. De gemeente Neerijnen heeft besloten om 
medewerking te verlenen aan de plannen. Met onderhavig bestemmingsplan wordt deze 
ontwikkeling mogelijk gemaakt.  
 

1.2 Ligging plangebied 
Het plangebied is gelegen aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est, op de hoek van Het Nieuwe 
Achterom en de Esterweg. De percelen, kadastraal bekend gemeente Est en Opijnen, sectie E, 
nummers 447, 448, 449, 451, 605, 606 en 825 zijn gelegen aan de rand van het dorp Est. 

 

 
 Fig. 1.1    Ligging plangebied Het Nieuwe Achterom 1 te Est 
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1.3 Bestemmingsplan 
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan ‘Kern Est’, dat is vastgesteld op 29 oktober 
2009. Ingevolge het bestemmingsplan ‘Kern Est’ rusten op het perceel aan Het Nieuwe 
Achterom 1 te Est de bestemmingen ‘Bedrijf’, ‘Agrarisch’ en ‘Waarde – Archeologie 1’. Omdat 
de hierboven beschreven plannen niet past binnen deze bestemmingsplannen, wordt voor 
deze locatie het bestemmingsplan herzien.  
 

 
Fig. 1.2   Uitsnede verbeelding vigerende bestemmingsplan ‘Kern Est’ 
 

1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 van deze toelichting beschrijft het ruimtelijk relevante beleidskader van de 
verschillende overheidslagen voor deze locatie. Hoofdstuk 3 gaat in op het plan zelf. In 
hoofdstuk 4 komen diverse milieu- en omgevingsaspecten aan de orde. Daarbij gaat het om 
bodem, geluid, externe veiligheid, bedrijven, water et cetera. In hoofdstuk 5 wordt het 
onderwerp archeologie en cultuurhistorie besproken. Hoofdstuk 6 volgt met een juridische 
planbeschrijving. Ten slotte vermeldt hoofdstuk 7 één en ander over de economische 
uitvoerbaarheid en over de resultaten uit inspraak en overleg. 
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2 RUIMTELIJKE BELEID 
 

Dit hoofdstuk beschrijft het actuele algemene ruimtelijke (beleids)kader voor het betreffende 
plangebied. Zowel het nationaal, provinciaal, regionaal als het gemeentelijk beleid komen aan 
de orde. Tevens wordt stilgestaan bij het relevante beleid vanuit het Waterschap.   

 

2.1 Rijksbeleid 
Vanuit het nationaal beleid zijn relevant de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en 
het Besluit ruimtelijke ordening.  

2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De SVIR geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR 
bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze bedoeld zijn om 
beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 
kaderstellende uitspraken.  
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit 
moet zien: concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid 
wordt meer aan provincies en gemeenten overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het 
landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals een goed 
vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. 
 
Tot 2028 heeft het kabinet in de SVIR een drietal Rijksdoelen geformuleerd: 
 

▪ de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van 
Nederland te versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) 
vestigingsklimaat; 

▪ de bereikbaarheid verbeteren; 
▪ zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden. 
 
Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk over aan de provincies 
en gemeenten. Gemeenten krijgen ruimte voor kleinschalige natuurlijke groei en voor het 
realiseren van bebouwing welke aansluit bij de wensen van haar inwoners.   
 
Bij de realisatie van deze ontwikkeling aan Het Nieuwe Achterom 1 zijn er geen nationale 
belangen in het geding. 

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Ingevolge artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijk ordening dient in de toelichting bij een 
bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, te worden getoetst 
aan de zogenaamde ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Doelstelling van deze ladder is een 
goede ruimtelijke ordening te waarborgen door een optimale benutting van de ruimte in 
stedelijke gebieden.  
 
Uitgangspunt is dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand stedelijk gebied 
wordt gerealiseerd. Als dat niet mogelijk is, dan moet worden gemotiveerd waarom die 
ontwikkeling niet in bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd. 
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Artikel 3.1.6 lid 2 luidt als volgt: 
 
‘De toelichting van een bestemmingsplan, dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. 
Indien blijkt, dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied kan 
worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de 
mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk 
gebied.’ 
 
Allereerst dient de vraag te worden beantwoord of hier daadwerkelijk sprake is van een 
‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. Artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het Besluit ruimtelijke ordening 
geeft voor ‘stedelijke ontwikkeling’ immers de volgende definitie: 
 
‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.’ 
 
In het Besluit ruimtelijke ordening is geen ondergrens voor de minimale omvang vastgelegd. 
Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de 
ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Het betreft hier echter een relatief geringe uitbreiding 
van een bestaand bedrijventerrein, welke bovendien binnen het stedelijke gebied is gelegen. 
Ook ziet dit bestemmingsplan op de omzetting van één bedrijfswoning naar één burgerwoning. 
Gelet op voornoemde feiten en omstandigheden kan redelijkerwijs worden aangenomen dat 
dit plan geen ‘nieuwe stedelijk ontwikkeling’ betreft.  
 

 Conclusie 
Gelet op de relatief beperkte omvang van het project en gelet op de bestaande 
bedrijfsbestemming is er geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld in 
artikel 1.1.1 lid 1 onder i van het Besluit ruimtelijke ordening. Gelet op het voorgaande kan 
een nadere toelichting als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening hier 
achterwege blijven. 

 

2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1 Omgevingsvisie Gelderland 
Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van Gelderland de (gewijzigde) Omgevingsvisie 
Gelderland vastgesteld. De Omgevingsvisie vervangt het Streekplan Gelderland 2005, het 
Waterplan, het Milieubeleidsplan, het Verkeers- en vervoersplan en de Reconstructieplannen. 
Het vertrekpunt van de Omgevingsvisie zijn maatschappelijke opgaven die uit gesprekken van 
provincie Gelderland met andere overheden, organisaties en particulieren naar voren zijn 
gekomen. De provincie benoemt twee hoofddoelen in de Omgevingsvisie, te weten een 
duurzame economische structuur en het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze 
leefomgeving. De twee hoofddoelen heeft de provincie vervolgens uitgewerkt in de ambities 
'Divers Gelderland', 'Dynamisch Gelderland' en 'Mooi Gelderland'.  
 
'Divers Gelderland' heeft betrekking op de regionale verschillen in maatschappelijke 
vraagstukken en het koesteren van regionale identiteiten. De gemeente Neerijnen ligt in het 
Rivierenland. Voor wat betreft het Rivierenland richt de inspanning van de provincie zich op 
de vier speerpunten logistiek, agribusiness, vrijetijdseconomie en Vitaal Platteland. 
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'Dynamisch Gelderland' ziet op de ambities op het ruimtelijk-economisch vlak, zoals wonen, 
werken en mobiliteit. De provincie gaat uit van regionale afspraken over voorraden en soorten 
bedrijventerreinen. De gemeenten in Regio Rivierenland hebben een Regionaal Programma 
Bedrijventerreinen opgesteld.  
De provincie en haar partners zien de logistieke sector en het goederenvervoer als een 
veelbelovende bedrijfstak binnen een concurrerende, innovatieve en duurzame Gelderse 
economie vanuit een (inter)nationaal perspectief. De opgave die zij zien zijn: 
 

▪ stromen van grondstoffen en goederen optimaliseren; 
▪ de strategische ligging van Gelderland benutten; 
▪ stromen van goederen en grondstoffen afstemmen met stromen van mensen; 
▪ stromen van goederen afstemmen op een 'digitale vermarkting'. 

 
De provincie wil de juiste voorwaarden scheppen, zodat de logistieke bedrijvigheid in 
Gelderland de ruimte krijgt om zich optimaal te ontwikkelen. Gelderland heeft een 
strategische ligging ten opzichte van de zeehavens in het Westen en het Europese achterland 
in het Oosten. Gelderland heeft een aantal belangrijke (Europese) vervoerassen zoals de A15, 
de Waal en de Betuweroute. Deze bieden kansen voor een sterke duurzame logistieke 
toekomst in Gelderland, zeker gezien de groeiprognoses van het goederenvervoer. 
 
'Mooi Gelderland' gaat over de Gelderse kwaliteiten die bescherming of ontwikkeling nodig 
hebben en die tegelijkertijd richting geven aan ontwikkelingen. Het gaat hierbij om 
cultuurhistorie, natuur, water en de ondergrond. De natuurwaarden beschermt de provincie 
in het Gelders Natuurnetwerk (GNN), een samenhangend netwerk van bestaande en te 
ontwikkelen natuur van nationaal (en provinciaal) belang. Een deel van het GNN bestaat uit 
Natura 2000-gebieden. De provincie geeft het behalen van Natura 2000-doelen prioriteit 
binnen het natuurbeleid. Gelderse Ontwikkelingszones (GO's) hebben een dubbelrol met het 
verbinden van natuurgebieden in combinatie met economische ontwikkeling. 
Weidevogelgebieden en ganzenfoerageergebieden maken deel uit van de GO's. De provincie 
wil de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen behouden, herstellen en versterken 
evenals de landschappelijke samenhang vergroten. Dat kan plaatsvinden door middel van 
ruimtelijke ontwikkelingen die kwalitatief bijdragen aan het landschap. Zo streeft de provincie 
om de Nieuwe Hollandse Waterlinie als erfgoed te behouden en ontwikkelen, waarbij 
ontwikkeling is gericht op passende nieuwe functies en het vergroten van het economisch 
potentieel. De kernkwaliteiten mogen bij ontwikkelingen niet worden aangetast.  
 
Ook wil de provincie de openheid van de karakteristieke open landschapseenheden, de 
waardevol open gebieden behouden. De waardevol open gebieden zijn de grootste open 
gebieden in Gelderland of gebieden waar bebouwing ontbreekt. Dit zijn kwetsbare 
kernkwaliteiten, want ook kleine ingrepen kunnen de openheid al aantasten.   
 
Actualisatie Omgevingsvisie Gelderland 
Op 1 maart 2017 hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland het Actualisatieplan 
Omgevingsverordening en -visie vastgesteld. Op 21 maart 2017 is dit vaststellingsbesluit 
bekendgemaakt. Deze actualisatie heeft geen beleidsmatige gevolgen voor de planlocatie en 
dus eveneens niet voor het plan.  
 
Planspecifiek 
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Voor de projectlocatie geldt dat dit reeds een bestaande situatie is, een bestaand 
bedrijventerrein (met één bedrijf), gelegen aan de rand van de kern van Est. De Omgevingsvisie 
heeft als doelstelling ondernemers de ruimte te geven. Het bedrijf aan Het Nieuwe Achterom 
1 betreft een groothandel in fruit. Deze groothandel speelt een belangrijke rol in de handel en 
logistiek van de producten van de fruittelers in de regio Rivierenland. Vanwege de strategische 
ligging (A15 / A2) stimuleert de provincie deze logistieke bedrijvigheid. Daarbij dient uiteraard 
te worden gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing (zie daarover paragraaf 3.2 van 
deze toelichting).  
 
Conclusie 
In de Omgevingsvisie worden verder geen locatiespecifieke doelen gesteld ten aanzien van dit 
perceel. De ontwikkelingsplannen voor het bedrijf aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est passen 
binnen de uitgangspunten van de Omgevingsvisie.  

2.2.2  Omgevingsverordening Gelderland 
Op 24 september 2014 hebben Provinciale Staten van Gelderland de (gewijzigde) 
Omgevingsverordening Gelderland vastgesteld, die vervolgens op 18 oktober 2014 in werking 
is getreden. Ten opzichte van de Omgevingsvisie voorziet de Omgevingsverordening niet in 
nieuw beleid. De provincie zet de Omgevingsverordening als juridisch instrument in om de 
doorwerking van het provinciaal beleid af te dwingen op die onderdelen waarvoor de inzet van 
algemene regels noodzakelijk is om provinciale belangen te waarborgen of om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. De regels uit de verordening zijn kaderstellend voor gemeenten bij 
het opstellen van bestemmingsplannen. Daarnaast worden de gebieden waarbinnen bepaalde 
regels gelden in de Omgevingsverordening concreet begrensd. De verordening richt zich net 
zo breed als de Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in de provincie Gelderland. De 
regels en overige voorwaarden uit de verordening hebben onder meer betrekking op (nieuwe) 
woningbouwlocaties, (nieuwe) bedrijventerreinen, detailhandel, recreatieterreinen, land- en 
tuinbouw, natuur en landschap (Gelders Natuurnetwerk en Groene Ontwikkelingszones, 
Waardevol Open Gebied en Nieuwe Hollandse Waterlinie), waterwingebieden en duurzame 
energie.   
 
Actualisatie Omgevingsverordening Gelderland 
Op 1 maart 2017 hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland het Actualisatieplan 
Omgevingsverordening en -visie vastgesteld. Op 21 maart 2017 is dit vaststellingsbesluit 
bekendgemaakt. Deze actualisatie heeft geen beleidsmatige gevolgen voor de planlocatie en 
dus eveneens niet voor het plan.  
 
Planspecifiek 
In de Omgevingsverordening is bepaald in artikel 2.3.3.3 lid 1 dat in een bestemmingsplan 
binnen nieuwe lokale bedrijventerreinen een kavelgrootte toegestaan kan worden van ten 
hoogste 0,5 hectare. In afwijking van het eerste lid kan een ruimere kavelgrootte worden 
toegestaan indien in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat er sprake 
is van een aan de betreffende gemeente, kern of locatie gebonden bedrijf waarbij de 
bedrijfsvoering een ruimere kavelgrootte noodzakelijk maakt. 
 
Hier is sprake van een bestaand bedrijf en dus een aan de locatie gebonden situatie. De 
aanwezigheid van het betreffende bedrijf is hier passend vanwege de ligging aan de rand van 
de kern van Est, alsmede vanwege de logistieke ontsluiting via Het Nieuwe Achterom. De 
huidige kavel leent zicht, gelet op de grootte ervan, voor een uitbreiding. Het betreft hier een 
uitbreiding van het bouwvlak van ongeveer 1.750 m2.  
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Conclusie 
Er zijn geen overige regels uit de provinciale omgevingsverordening relevant. Gelet op het 
voorgaande kan worden geconcludeerd dat het initiatief past binnen de regels van de 
Omgevingsverordening. 
 

2.3 Regionaal beleid 
Algemeen 
De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, 
Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel werken samen in Regio Rivierenland. Het 
Regionaal Programma Bedrijventerreinen (hierna: RPB) is de regionale agenda voor 
bedrijventerreinen, onder andere opgesteld als dynamisch afsprakenkader tussen 
regiogemeenten en Provincie Gelderland.  
Het Regionaal Programma Bedrijventerreinen biedt het kader voor concrete werk- en 
projectafspraken tussen de regiogemeenten en provincie Gelderland. 
Het RPB bevat:  

- Het regionale afsprakenkader over planning en programmering van 
bedrijventerreinen en -locaties tussen Regio Rivierenland en provincie Gelderland.  

- De vertaling en uitwerking van de gemeentelijke, regionale en provinciale 
doelstellingen op het gebied van bedrijventerreinen, economische ontwikkeling en 
ruimtelijk beleid. 

- Het toetsingskader voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio.  
 
Het doel van het RPB is om voldoende aanbod van de juiste kwaliteit te hebben, marktvraag 
leidend te maken en flexibiliteit te hebben om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Daarvoor zal niet langer op basis van de maximale vraag geprogrammeerd moeten worden, 
maar is de wens om te komen tot een programmering die flexibiliteit geeft om in te kunnen 
spelen op de marktvraag en de ruimtelijke invulling hiervan. Expliciet zijn werklocaties 
bestemd voor kantoren en detailhandel geen onderdeel van het RPB en de gemaakte 
afspraken. Ook richt het RPB zich niet op agrarische bedrijven, zoals glastuinbouw, 
champignonteelt, fruitteelt en boomteelt. Het RPB richt zich wel op hieraan gelieerde 
bedrijven (en de gebiedsontwikkeling hiervoor) zoals verwerkende bedrijven, logistiek, opslag, 
etc. 
 
De Regio Rivierenland heeft drie economische speerpunten benoemd om de (sociaal) 
economische ontwikkeling van de regio vorm te geven. De speerpunten zijn Agribusiness, 
Logistiek en Recreatie & toerisme en passen nadrukkelijk bij het DNA van de regio. Voor 
onderhavige ontwikkeling zijn vooral ‘Agribusiness’ en ‘Logistiek’ van belang. Hierover het 
volgende. 
 
Speerpunt Agribusiness  
De agrarische sector is kenmerkend voor de regio. De sector is bepalend geworden voor de 
invulling van het landschap en de identiteit van de regio. Deze identiteit wordt met name 
bepaald door het zichtbare fruit- en laanbomen, maar ook de tuinbouw, productie en handel.   
Een belangrijke doelstelling en ambitie van de regio is om toonaangevend te zijn en blijven in 
Europa waar het gaat om de tuinbouw.  
De sector agribusiness bestaat uit een viertal segmenten (fruit, laanboom, champignons en 
glastuinbouw). Voor de laanboomteelt en fruit (verwerking en handel) geldt dat er een relatie 
kan zijn met (de planning van) bedrijventerreinen. Voornamelijk de toeleverende en 
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verwerkende bedrijvigheid in laanboomteelt en fruit komt (ook) voor op bedrijventerreinen. 
Een nauwkeurige afweging omtrent de gebiedsontwikkeling voor deze segmenten is 
noodzakelijk om concurrentie te voorkomen. 
 
Speerpunt Logistiek 
De centrale ligging en de doorsnijding met twee belangrijke verkeersaders en grote 
waterwegen maken Rivierenland uitermate geschikt voor logistieke ontwikkeling. Vanwege de 
export van agrarische producten ligt hier van oudsher ook een verbinding tussen Agribusiness 
en Logistiek. De behoefte aan grootschalige kavels groeit en het is zaak om hier in het RPB op 
in te spelen om de ambities waar te maken.  De regio Rivierenland wil zich richten op een top 
3 plek op de ranglijst van beste logistieke hotspots van Nederland. In het RPB worden 
afspraken gemaakt om over voldoende (niet te veel) kavels te beschikken die passen bij de 
vraag. 
 
Ruimtevraag fruitverwerking 
Het RPB vermeldt dat de ruimtevraag vanuit de fruitverwerking en –handel is nog niet nader 
gekwantificeerd. Beoogd is om deze bedrijvigheid te clusteren nabij de bestaande bedrijven in 
Geldermalsen. Dit kan zijn op de locatie De Proeftuinen of op (delen van) de locatie 
Hondsgemet Noord. Verwachting is een ruimtebehoefte van circa 10 hectare.  
Het RPB geeft aan dat er voldoende kleinschalig (kavels < 3 ha) aanbod is. Het kan wel 
voorkomen dat op lokaal schaalniveau knelpunten ontstaan in het aanbod. Per casus zal 
bekeken moeten worden of de behoefte inderdaad lokaal opgelost moet en kan worden.  
 
Planspecifiek  
De RBP wijst erop dat de agrarische sector de identiteit van de regio kenmerkt. Deze identiteit 
wordt met name bepaald door het zichtbare fruit- en laanbomen, maar ook de tuinbouw, 
productie en handel. Het bedrijf waarvoor onderhavig bestemmingsplan wordt vastgesteld 
betreft een handelsbedrijf in fruit. De aanwezigheid van dit bedrijf past binnen geheel binnen 
de regionale ambities. De RBP bepaalt niets specifieks over de locatie aan Het Nieuwe 
Achterom 1 te Est. De RBP geeft de ruimte om in dit specifieke geval te beoordelen of de 
behoefte lokaal opgelost kan worden. Gelet op de relatief beperkte uitbreiding van het bedrijf 
en de beschikbare ruimte op perceelsniveau, alsmede op de goede ontsluitingsmogelijkheden 
van het perceel, is een lokale oplossing van de behoefte inderdaad mogelijk en passend.   
 
Conclusie 
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het initiatief past binnen de 
uitgangspunten van het Regionale beleid.   

 

2.4 Waterschap 
Voor wat betreft het beleid vanuit het Waterschap Rivierenland wordt hier ingegaan op het 
Waterbeheerplan en de Nota Rioleringsbeleid. 

2.4.1 Waterbeheerprogramma 
Eind 2015 heeft het Waterschap Rivierenland het Waterbeheerprogramma 2016-2021 
vastgesteld, met als titel ‘Koers houden, kansen benutten’. Dit programma gaat over het 
waterbeheer in het hele rivierengebied en het omvat alle watertaken van het waterschap: 
waterkeringen, waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen. Daarnaast 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 
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waterkeringen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn. De 
werkzaamheden in of nabij de watergangen en waterkeringen worden getoetst aan de 
beleidsregels. 

2.4.2 Nota Riolering ‘Samen door een buis’ 
Gewijzigde wet- en regelgeving (voornamelijk Waterwet en Wet Milieubeheer) hebben geleid 
tot veranderingen in organisatie en beleid van de waterketen. Een belangrijke ontwikkeling 
voor de wijze van samenwerking tussen waterschap en gemeenten is het landelijke 
Bestuursakkoord Water 2011 (BAW). In het BAW worden de watertaken ‘scherper’ toebedeeld 
aan de overheden én wordt een nieuwe impuls gegeven aan samenwerking tussen deze 
overheden. Om die reden heeft het Waterschap ervoor gekozen niet opnieuw een beleidsnota 
vast te stellen, maar te werken met ‘afsprakenkaders’.  
De ‘Nota Riolering Samen door een buis’ benoemt de uitgangspunten / kaders, welke voor het 
waterschap het vertrekpunt vormen voor de afspraken die met de diverse partijen worden 
gemaakt. De afspraken zelf staan niet in voornoemde nota. Deze worden vastgelegd in o.a. 
afvalwaterakkoorden, Gemeentelijke rioleringsplannen en stedelijk waterplannen. In 
Neerijnen is dit het Water- en Rioleringsplan Neerijnen 2013-2017. 
 
De zorg voor de riolering blijft primair een gemeentelijke taak, waarbij het waterschap middels 
vergunningverlening op grond van de Waterwet en grond van de Aansluitverordening 
kwalitatieve en kwantitatieve randvoorwaarden stelt ten aanzien van het oppervlaktewater 
(overstorten) en de afvoer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De provincies 
oefenen invloed uit via de provinciale verordeningen en de milieu- en 
waterhuishoudingsplannen. Door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 
waterbeheer raken watersysteem, riolering en zuivering in het bebouwd gebied meer en meer 
met elkaar vervlochten. Daardoor is een goede samenwerking tussen gemeente en 
waterschap van belang. Het beleid van het waterschap is gericht op het bereiken van 
ecologisch gezond water in bebouwd en onbebouwd gebied. Dit vraagt om aandacht voor een 
duurzame inrichting van het watersysteem, natuurvriendelijk beheer en het beperken van de 
toestroom van milieu-belastende stoffen tot een aanvaardbaar niveau. Het bereiken van 
ecologisch gezond water is mede afhankelijk van de maatregelen in de waterketen, waarvan 
de riolering deel uitmaakt. De uitwerking van dit beleid vindt onder ander plaats in dit 
rioleringsplan.  
 
Voor de locatie aan Het Nieuwe Achterom 1 geldt geen specifiek beleid. Voor het overige 
wordt verwezen naar paragraaf 6.1. 
 

2.5 Gemeentelijk beleid 
Voor wat betreft het gemeentelijke beleid wordt stilgestaan bij de ‘Structuurvisie Neerijnen 
2020’ d.d. 4 januari 2010. De structuurvisie benoemt de diverse relevante ruimtelijke 
vraagstukken in de gemeente en geeft richting aan het wenselijke toekomstige ruimtelijke en 
planologische beleid. Per kern en per thema zijn de knelpunten in het beleid inzichtelijk 
gemaakt.  
 
De algemene doelstelling van het economisch beleid van de gemeente Neerijnen is het 
stimuleren van economische activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen en 
het stimuleren van de brede agrarische bedrijfsvoering. Het gemeentelijk beleid richt zich 
nadrukkelijk op terreinen waar de gemeente invloed kan en wil uitoefenen. Hierbij ligt het 
accent op behoud van de bestaande en startende bedrijvigheid. 
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Zoals opgemerkt is er per kern een evaluatie uitgevoerd naar de samenhang, actualiteit en 
eventueel noodzakelijke bijstelling van de beleidsuitgangspunten ten aanzien van ruimtelijke 
ontwikkelingen. In de structuurvisie worden ook per kern de zoekzones voor wonen en werken 
weergegeven. Daarbij is in eerste instantie uitgegaan van de ontwerp-Ruimtelijke Verordening 
Gelderland. Aangegeven is dat nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken in 
principe niet is toegestaan buiten bestaand bebouwd gebied en buiten de zoekzones wonen 
en landschappelijke versterking. 
 
Over de kern Est zegt de structuurvisie het volgende: 
 
‘Aan de oostkant van Est liggen twee zoekzones voor werken. Hier kan de uitbreiding van de 
twee bestaande bedrijven een plaats krijgen. Daarnaast om het eventueel vestigen van enkele 
uit de kern Est te verplaatsen bedrijfjes met een lokale functie.’ 
 
Zoals uit onderstaande kaartje blijkt, ziet één van de beide zoekzones op de locatie aan Het 
Nieuwe Achterom 1 te Est. Uitbreiding van het betreffende bedrijfsterrein is dus in 
overeenstemming met de structuurvisie.  
 

  
 Fig. 2.1  Uitsnede structuurvisie (zoekzone projectlocatie: zie rode pijl) 
 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het initiatief past binnen de 
uitgangspunten van het gemeentelijke beleid.   

2.6 Conclusie ruimtelijk beleid 
Gelet op het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er uit het oogpunt van het ruimtelijke 
beleid van de diverse overheden geen belemmeringen aanwezig zijn voor de ontwikkelingen 
aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est. 
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3. HET PLAN 
 

3.1 Beschrijving onderdelen wijziging bestemming 
De aanleiding voor dit nieuwe bestemmingsplan is de wens om de bebouwingsmogelijkheden 
uit te breiden voor het bedrijf Groda BV, aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est. Voorts ziet de 
wijziging van het bestemmingsplan nog op een aantal andere onderdelen. Hieronder volgt een 
opsomming van alle onderdelen: 
 

1. De landschappelijke inpassing langs Het Nieuwe Achterom, de Esterweg en langs de 
grens met de begraafplaats. 

2. Het wijzigen en vergroten van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ en het vergroten van het 
daarin aangegeven bouwvlak; 

3. Het herbestemmen van de bedrijfswoning 
4. De agrarische gronden op een juiste wijze herbestemming ten behoeve van het 

gebruik van de inrit en het parkeren.  
 
Ad 1. Landschappelijke inpassing 
Het perceel aan Het Nieuwe Achterom 1 is een bestaand bedrijfsperceel, gelegen aan de 
zuidkant van de kern Est. Ingevolge het bestemmingsplan geldt voor het grootste deel van het 
perceel reeds de bestemming ‘Bedrijf’ (bestemmingsvlak bedraagt 12.022 m2). Tevens geldt 
voor een deel de bestemming ‘Agrarisch’. Binnen deze agrarische bestemming zijn deels de 
inrit en de parkeerplaats gesitueerd. Gelet op de ligging van de locatie, aan de zuidelijke rand 
van het dorp Est, alsmede gelet op de grootte van het bedrijfsgebouw, is een goede 
landschappelijke inpassing van groot belang.  
Aan de westkant (achterzijde) van het bedrijf ligt bovendien de begraafplaats, de geplande 
uitbreiding daarvan en een bedrijf. Om een goede overgang te waarborgen tussen de 
begraafplaats en het bedrijf is het van belang dat de groenstrook aan de achterzijde van het 
bedrijfspand blijft. Dit geldt ook voor het deel tussen de woningen aan de Dreef en de 
bedrijfslocatie. Ook daar is een goede landschappelijke overgang gewenst, tussen het 
bedrijfsperceel en de woonpercelen.  
 
Door de landschappelijke inpassing langs Het Nieuwe Achterom 1 een meer permanent te 
geven (door de bestemming ‘Groen’), kan het vlak met de bedrijfsbestemming naar voren 
geschoven worden (richting de weg Het Nieuwe Achterom) en tevens worden uitgebreid 
richting de Dreef (in noord-oostelijke richting).  
 
Ad 2.  Wijzigen bestemming Bedrijf 
Het bestemmingsvlak bedraagt op dit moment 12.022 m2. Het huidige bouwvlak bedraagt 
6.311 m2. In de nieuwe situatie wordt het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ aan de zuid-oostzijde 
uitgebreid, alsook aan de noord-oostzijde. Datzelfde geldt voor het bouwvlak.  Met dit 
bestemmingsplan wordt onder meer de uitbreiding mogelijk gemaakt van het 
bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ en van het daarbinnen vallende bouwvlak. Voorts is de uitbreiding 
van de bedrijfsbestemming noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van een parkeerplaats en 
de inrit (zie hieronder, Ad 4.). 
 
De uitbreiding van de bouw- en gebruiksmogelijkheden is noodzakelijk geworden vanwege de 
groei van het bedrijf. Groda is een familiebedrijf dat is opgericht begin 1971, als eenmanszaak. 
Het bedrijf heeft sindsdien een groei doorgemaakt en heeft nu 20 vaste medewerkers in 
dienst. Het bedrijf is zowel in het binnen- als in het buitenland actief. Het heeft een groot 
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netwerk van aan fruit gerelateerde partners, waarmee zaken wordt gedaan. Vanwege de 
doorgemaakte groei, de veranderende markt en de daardoor in de toekomst te verwachten 
groei, dient het pand aan de Het Nieuwe Achterom 1 te worden uitgebreid wil het bedrijf zijn 
huidige positie en rol in de keten te kunnen vasthouden.  
 
Wat betreft de gebruiks- en bouwregels wordt aangesloten op de nu reeds geldende regels 
voor de betreffende bestemmingen. Dat betekent ook dat de bestaande hoogte van de 
bedrijfsbebouwing wordt gehandhaafd.  
 
Ad 3. Herbestemmen bedrijfswoning 
De op het perceel aanwezige bedrijfswoning wordt bewoond door de eigenaar c.q. oprichter 
van het bedrijf. De situatie is ontstaan dat vanuit het bedrijf geen behoefte meer bestaat aan 
deze bedrijfswoning, nu de opvolger aan de oostzijde van het bedrijf, langs de Dreef, een 
woning heeft gebouwd. Om deze reden is het wenselijk om de bedrijfswoning een gewone 
woonbestemming te geven.  
 
Ad 4. Herbestemmen inrit en parkeren 
Voorts valt, zoals opgemerkt, een deel van de parkeerplaats en de inrit binnen de agrarische 
bestemming. Weliswaar is het binnen deze bestemming mogelijk om verharding en 
parkeervoorzieningen te realiseren, echter formeel enkel ten dienste van een agrarisch bedrijf. 
Nu de parkeerplaats en inrit wordt gebruikt ten dienste van de bedrijfsbestemming is het ook 
van belang dat deel van het perceel de bestemming ‘Bedrijf’ te geven.  

 

3.2 Stedenbouwkundige inpassing 
Zoals hierboven benadrukt, ziet deze bestemmingsplanwijziging op de uitbreiding van een 
bestaande bedrijfsbestemming. Dat betekent dat de ruimtelijke omgeving ter plaatse reeds 
wordt gekenmerkt door onder meer de aanwezigheid van het bestaande bedrijf. Een 
uitbreiding van een bestaand bedrijf is doorgaans van minder grote invloed op de ruimtelijke 
kwaliteit ter plaatse dan de vestiging van een nieuw bedrijf.  
Dat geldt ook voor de situatie aan Het Nieuwe Achterom. Daar komt bij dat ook reeds in de 
bestaande situatie is gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing, door een groenwal 
op het perceel heen te realiseren. Dat maakt de huidige bedrijfsbebouwing en de toekomstige 
bedrijfsbebouwing niet het aanzicht van het dorp domineren. Hierbij wordt opgemerkt dat wat 
betreft de hoogte van de uit te breiden bebouwing wordt aangesloten bij de hoogte van de 
bestaande bebouwing. 
 
Ook richting de naastgelegen functies (wonen aan de Dreef en de begraafplaats aan de 
Esterweg) wordt een goede overgang gecreëerd, door het tussengelegen gedeelte als ‘groen’ 
te bestemmen.  
 
In het kader van ‘bedrijven en milieuzonering’ wordt nader stilgestaan bij milieuhygiënische 
effecten van het plan op de omliggende woningen. Verwezen wordt naar paragraaf 4.3 van 
deze toelichting waarbij specifiek wordt ingegaan op de woning van Esterweg 7. De 
aangehouden afstanden  tot de overige dichtstbijzijnde woning(en) (van minimaal circa 50 
meter, tot aan de bedrijfsbestemming) wordt als voldoende ruim beschouwd om ter plaatse 
van de woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen.   
 
Voor wat betreft de ligging van het bedrijf ten opzichte van de naastgelegen begraafplaats 
wordt opgemerkt dat deze niet verandert. Het bouwvlak aan die zijde blijft op gelijke plaats 
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liggen. De bedrijfsbestemming aan die zijde, voor zover gelegen buiten het bouwvlak, wordt 
gewijzigd in ‘Groen’.   
 
Het voorgaande heeft geleid tot onderstaand ‘vlekkenplan’ (als onderlegger voor de bij dit 
bestemmingsplan behorende verbeelding). 
 

 
 

 
 
Fig. 3.1   Vlekkenplan nieuwe situatie  
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4.  MILIEU- en OMGEVINGSASPECTEN 
 
 

Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de milieu(hygiënische) aspecten die voor het 
bouwplan aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est relevant kunnen zijn. Daarbij wordt ook ingegaan 
op de milieutechnische consequenties die verwezenlijking van het project zowel binnen het 
projectgebied als daarbuiten kan hebben. 
 

4.1 Water  
Algemeen 
De watertoets, die wettelijk is verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), vormt het 
hele proces van  informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige 
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is dat de 
waterbelangen evenwichtig worden meegewogen bij de totstandkoming van een plan. De 
watertoets verplicht tot het opnemen van een beschrijving in het wijzigingsplan van de wijze 
waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding. Deze 
paragraaf gaat daar nader op in. Via de ‘De Digitale Watertoets’ (www.dewatertoets.nl) kan 
een automatisch gegenereerd advies worden opgevraagd waaruit blijkt of overleg met het 
waterschap noodzakelijk is. Wanneer het plan uit deze toets het advies 'geen belang' krijgt, 
hoeft het plan niet meer aan het waterschap voorgelegd te worden.  
 
Onderzoek 
Onderstaand zijn de consequenties van de herontwikkeling vanuit het aspect water 
beschreven. Dit op basis van de opgestelde waterparagraaf voor het plangebied. 
 
Verharding / wateropgave 
Wanneer vanwege een (bouw)ontwikkeling sprake is van een toename van verharding, is 
zowel in het stedelijk gebied als in het landelijk gebied een compenserend waterberging nodig. 
Om echter te voorkomen dat particulieren voor kleine voorzieningen zoals serres, 
tuinschuurtjes een enkele woning, moeten compenseren geldt voor particulieren een 
eenmalige vrijstelling van de compensatieplicht van 500 m2 voor stedelijk gebied en 1.500 m2 
voor landelijk gebied.  
In onderhavig geval is sprake van een toename van verharding (zie onderstaande tabel) en 
geldt bovengenoemde vrijstelling niet. Dat betekent dat een extra waterberging nodig is. 
 

 Oude situatie (m2) 
 

Nieuwe situatie (m2) 

Totale perceel 
 

20.990 20.990 

Verhard oppervlak (bebouwd en 
onbebouwd) 
 

10.295 14.950 

Onverhard oppervlak 10.695 6.040 
 
Afname onverhard 
oppervlakte 

 
4.655 m2 
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Voor berekening van de benodigde waterberging voor ruimtelijke ontwikkelingen is in principe 
de bui T=10+10% maatgevend. Daarbij geldt als vuistregel dat er 436 m3 waterberging nodig 
is per hectare verharding. Deze vuistregel geldt alleen bij waterberging in open water. 
De compensatieberekening ziet er dan als volgt uit: 4.655 m2 * 0,0436 m3 = 202,96 m3 
waterberging nodig. Dat komt overeen met een wateroppervlak van circa 677 m2 op 
zomerwaterpeil (202,96 m3/ 0,3m peilstijging). Dit wateroppervlak kan worden gerealiseerd 
binnen het perceel, bijvoorbeeld ter plaatse van de groenstrook tussen de woningen aan de 
Dreef en de bedrijfsbebouwing. Tevens is het mogelijk om de ten noord-westen van het 
perceel gelegen watergang te verbreden. Binnen de planregels wordt onder de bestemming 
‘Groen’ ook de functie ‘water’ meegenomen.  
 
Watergangen en status watergangen 
Op de hieronder opgenomen leggerkaart van het Waterschap Rivierenland zijn de binnen het 
waterschap gelegen watergangen weergegeven. Op de leggerkaart van het waterschap is ten 
noorden-westen van het perceel een zogenaamde B-watergang aanwezig en ten zuid-westen 
en ten zuid-oosten een zogenaamde A-watergang. 
 

 
 Fig. 4.1    Uitsnede legger Waterschap Rivierenland 
 

Met de ontwikkelingen ten behoeve van dit bestemmingsplan blijven deze watergangen 
ongemoeid. Er wordt niet gebouwd binnen de beschermingszones van deze watergangen. 

 
Drooglegging 
De maaiveldhoogte ligt op circa 3,5 meter +NAP.  

 
Afvalwater 
Deze ontwikkelingen brengen geen wijzigingen met zich met wat betreft de aansluiting op het 
rioleringssysteem.  
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Hemelwater 
Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geldt dat hemelwater van nieuwe dakoppervlakken 
niet mag worden afgevoerd op de riolering. Hemelwater wordt ter plaatse in het watersysteem 
gebracht, overeenkomstig de huidige situatie. 
 
Veiligheid 
In het plangebied is geen kern- en beschermingszone van een waterkering gelegen. 
 
Toepassing materialen 
In het plan worden in beginsel geen uitlogende materialen toegepast die als verontreinigend 
zijn aangemerkt (lood, zink, koper), om zo negatieve effecten op de waterkwaliteit en de 
ecologie te voorkomen. Voor zover dat wel wordt gedaan, worden de materialen voorzien van 
een beschermende coating.  
 
Conclusie 
Het plan voldoet aan de eisen die het waterschap en de gemeente stellen aan de  De 
waterparagraaf is ter goedkeuring aangeboden aan het Waterschap Rivierenland. Het 
waterschap heeft in het kader van de inspraakprocedure op 2 oktober 2018 een positief 
wateradvies afgegeven, mits de door het waterschap gemaakte opmerkingen in de toelichting 
en de regels zouden worden verwerkt. Zie bijlage VII (Nota beantwoording Inspraak en 
Vooroverleg) voor wat betreft de inhoud van de reactie van het waterschap. Het plan is op dit 
onderdeel dus uitvoerbaar.  

 

4.2  Leidingen 
Uit een voor deze locatie uitgevoerde klic-melding blijkt dat binnen het plangebied geen 
bijzondere leidingen aanwezig zijn welke een belemmering zouden kunnen vormen voor 
realisatie van het project. Bij het verrichten van graafwerkzaamheden zal met de aanwezige 
leidingen rekening worden gehouden. Verder is het perceel niet gelegen binnen een 
straalpadzone. 
 
Conclusie 
Er zijn geen leidingen aanwezig die een belemmering vormen voor dit plan. 
 

4.3  Bedrijven en zonering 
De scheiding van milieubelastende en milieugevoelige functies is noodzakelijk in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening. Op die manier wordt voorkomen dat bij nieuwe 
ontwikkelingen sprake kan zijn van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies 
en wordt voldoende zekerheid geboden aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke 
ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, 
dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te zijn. Om te beoordelen of de afstanden tussen 
de milieubelastende activiteit en de milieugevoelige functie acceptabel is, kan worden 
aangesloten bij de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-brochure (‘Bedrijven en 
Zonering’). 
 
Een groothandel voor fruit valt in het algemeen in milieucategorie 3, waarvoor een 
richtafstand van 50 meter ten opzichte van een rustige woonwijk geldt. Het thema gevaar is 
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daarbij maatgevend. Het aspect gevaar is echter slechts relevant wanneer gebruik wordt 
gemaakt van een koelsysteem met 1.500 kg of meer ammoniak en dat is in onderhavige 
situatie niet aan de orde. Daarmee wordt geluid de maatgevende milieufactor, met een 
algemene richtafstand van 30 meter in geval van omgevingstype ‘rustige woonwijk / rustig 
buitengebied’, respectievelijk een richtafstand van 10 meter in geval van omgevingstype 
‘gemengd gebied’. 
 
Hoewel vanwege Het Nieuwe Achterom een zekere geluidsbelasting aanwezig is, wordt in 
onderhavige situatie uitgegaan van het omgevingstype ‘rustige woonwijk / rustig 
buitengebied’. Dat betekent dat uitgegaan moet worden van een richtafstand van 30 meter. 
Binnen deze 30 meter is enkel de woning aan de Esterweg 7 te Est gelegen. Deze woning wordt, 
ook in het kader van deze bestemmingsplanprocedure, omgezet van bedrijfswoning naar 
‘burgerwoning’. Om die reden is het van belang om te onderzoeken in hoeverre het aspect 
‘geluid’ een belemmering vormt voor de uitbreiding van de bedrijfsbestemming. In 
onderstaande paragraaf (4.4) wordt nader ingegaan op dit onderwerp. Daaruit blijkt dat de 
woning aan de Esterweg 7 geen belemmering vormt, mits de aan deze woning verbonden aan- 
en uitbouwen voor zover gelegen buiten het bouwvlak geen woonfunctie of –bestemming 
hebben. Hiermee is rekening gehouden bij de situering van het bouwvlak op de verbeelding. 
Tevens is dit in de planregels nader geborgd.  
 
Conclusie 
Uit het oogpunt van ‘Bedrijven en milieuzonering’ bestaat er been belemmering voor de 
realisatie van deze ontwikkeling.  
 

4.4 Geluid 

4.4.1 Algemeen 
Wat betreft het onderwerp geluid is het voor dit plan van belang te onderzoeken in hoeverre 
de uitbreiding van de bedrijfsbestemming gevolgen heeft voor omliggende geluidsgevoelige 
bestemming. Van Kooten Akoestisch Advies heeft naar dit aspect een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd (Akoestisch Advies, Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7 in Est, 20 februari 2018, 
zie bijlage I).  
Voor wat betreft wegverkeerslawaai en de omzetting van de bestemming bedrijfswoning naar 
burgerwoning geldt dat er in het kader van deze bestemmingsplanwijziging geen onderzoek 
nodig is. Op basis van art. 76 lid 3 Wgh hoeft de geluidsbelasting van een aanwezige weg (waar 
geen wijzigingen optreden) op bestaande woningen niet getoetst te worden aan de 
grenswaarden. Hieronder valt ook het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een 
(burger)woning. 

4.4.2 Industrielawaai 
Voor wat betreft de gevolgen van de uitbreiding voor geluidsgevoelige effecten is het van 
belang rekening te houden met de woning aan de Esterweg 7. Dit betreft de bedrijfswoning 
die wordt omgezet naar ‘burgerwoning’.  
 
De woning Esterweg 7 ligt ten zuiden van het bedrijfspand van Groda AGF. Tussen de woning 
(de hoofdbebouwing daarvan) en het bedrijfspand zijn ruimten in gebruik als garage en/of 
opslag. Uit het geluidsonderzoek blijkt dat deze ruimten niet voor bewoning kunnen worden 
gebruikt vanwege een te hoge geluidsbelasting. Dat betekent dat de aan deze woning 
verbonden aan- en uitbouwen voor zover gelegen buiten het bouwvlak geen woonfunctie of –
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bestemming kunnen hebben. Hiermee is rekening gehouden bij de situering van het bouwvlak 
op de verbeelding. Tevens is dit in de planregels nader geborgd.  
Uit het onderzoek van Van Kooten Akoestisch Advies blijkt dat het bedrijf Groda AGF, met in 
achtneming van het voorgaande, kan voldoen aan de normen langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau en piekniveau ter plaatse van de woning Esterweg 7. De immissieniveaus 
zijn tevens zodanig dat ingevolge de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering kan worden 
gesproken van een aanvaardbare situatie. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4 van het betreffende geluidsrapport.  
 
Conclusies 
Gezien bovenstaande zijn er geen belemmeringen om voorgenomen uitbreiding van het 
bedrijf Groda AGF te realiseren en de naastgelegen bestemming van Esterweg 7 te wijzigen 
van bedrijfswoning naar burgerwoning. 

 

4.5 Externe veiligheid 

4.5.1 Inleiding 
Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die 
activiteiten kunnen bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke 
stoffen. Deze activiteiten kunnen een risico veroorzaken voor de leefomgeving. 
Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld 
of het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van specifieke risicovolle inrichtingen, 
relevante transportroutes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen of relevante buisleidingen. 
Toetsingskaders zijn het "Besluit externe veiligheid inrichtingen" (Bevi), het "Besluit externe 
veiligheid transportroutes" (Bevt) en het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). 
Daarnaast zijn in het Vuurwerkbesluit en het Activiteitenbesluit milieubeheer 
veillgheidsafstanden genoemd die rond stationaire risicobronnen, niet zijnde een Inrichting 
die valt onder het Bevi, moeten worden aangehouden. 
Tenslotte zijn in de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente ambities opgenomen over 
het al dan niet toelaten van risicovolle activiteiten. 

4.5.2 Doorwerking plangebied 
Een bedrijfsgebouw is een beperkt kwetsbaar object. De beoogde uitbreiding van de 
bestaande bedrijfsbebouwing (die zelf niet wordt beschouwd als een risicobron) leidt niet tot 
meer personeel, maar tot het efficiënter indelen van de bestaande processen en daarbij 
horende personeel. De wijziging van de bedrijfswoning naar burgerwoning leidt tot een nieuw 
kwetsbaar object, maar deze ligt niet binnen een PR 10-6 contour of veiligheidsafstand van 
een risicobron. Daarmee vormt dit geen belemmering. 
 
Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt dat het aspect externe veiligheid 
relevant is voor het plangebied vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
Betuweroute en het spoor Meteren-Utrecht en door de nabijgelegen hogedruk aardgasleiding 
van de Gasunie (A-555). 
 
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) 
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van de genoemde 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). 
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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 transportroute(s) 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 10 juli 2018 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) "bijzonder kwetsbare object", bestemd voor 
verminderd zelfredzame personen. 
 
- Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval op de Betuweroute of op het 
spoor Meteren-Utrecht 
Bij een calamiteit, waarbij toxische vloeistoffen of gassen (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 vloeistoffen of gassen vrijkomen, is het belangrijk dat de 
aanwezigen in het plangebied worden geïnformeerd hoe te handelen bij dat incident. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt 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.” 
 
Verantwoording groepsrisico Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) 
Op grond van art. 12 van het Bevb moet voor het groepsrisico in dit geval worden ingegaan 
op: 
- de personendichtheid binnen het invloedsgebied; 
- de hoogte van het groepsrisico; 
- de mogelijkheden voor de bestrijdbaarheid van een zwaar ongeval in verband met een 

calamiteit met de leiding; en  
- de mogelijkheden voor de zelfredzaamheid met betrekking tot (beperkt) kwetsbare 

objecten binnen het plangebied. 
 
De betreffende woning in het plangebied ligt op circa 41 meter van de leiding. Hier kan de 
stralingsbelasting als gevolg van een calamiteit met de leiding ruim meer dan 15 kW/m2 
bedragen. Boven 15 kW/m2 is voor een normaal gebouw brandoverslag ook bij kortdurende 
aanstraling waarschijnlijk. Tussen 15 en 10 kW/m2 is dit afhankelijk van de tijdsduur van de 
aanstraling. Beneden 10 kW/m2 is brandoverslag onwaarschijnlijk. Doordat er als gevolg van 
de beoogde ontwikkeling geen toename van het risico zal plaatsvinden ten opzichte van de 
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bestaande situatie is er geen reden om de ontwikkeling tegen te houden. Daarnaast vinden er 
ook geen (ver)bouwwerkzaamheden aan de woning plaats, waarbinnen het redelijk zou 
kunnen zijn om nu aanvullende risicobeperkende maatregelen te verlangen. 
 
De bedrijfsruimte zal worden vergroot. Het is echter niet de verwachting dat het aantal 
werknemers zal toenemen. Voor het groepsrisico is deze uitbreiding dus niet relevant. Het 
aantal personen zal niet toenemen t.o.v. de huidige situatie. Een berekening van het 
groepsrisico kan derhalve achterwegen blijven. 
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft op 10 juli 2018 aangegeven dat hier sprake is van 
een situatie sprake waar de “standaard” verantwoordingstekst gebruikt kan . 
 
- Personendichtheid en hoogte groepsrisico  
Vanwege de afstand tot de risicobron zal een toename van de personendichtheden in het 
invloedsgebied van de aardgasleiding niet significant doorwerken in de rekenkundige hoogte 
van het groepsrisico. De beschouwing van het groepsrisico en de verantwoording daarvan is 
om deze reden volledig kwalitatief uitgevoerd. 
  
- Bestrijdbaarheid van de omvang van een ramp of zwaar ongeval 
Calamiteiten met hogedruk aardgastransportleidingen doen zich alleen voor als een leiding 
beschadigd raakt en gas ontsnapt. Een fakkelbrand is daarbij het maatgevende scenario.  
Bestrijding van deze gasontsnapping door de hulpdiensten is niet mogelijk. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat de leidingbeheerder (De Gasunie) de leiding inblokt (afsluit). Na dit inblokken 
zal echter nog geruime tijd gas vrij blijven komen. Bij ontsteking leidt dit tot een fakkelbrand. 
De inzet van de hulpdiensten zal dan gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van 
secundaire branden. Gezien de omvang van het te verwachten effectgebied zal over het 
algemeen de inzet van een brandweercompagnie (ongeveer honderd man 
brandweerpersoneel en bijbehorend materieel) noodzakelijk zijn. Volgens de landelijke 
richtlijn vergt het formeren van een brandweercompagnie 45 minuten.   
Gezien de hoeveelheid personeel, materieel en de omvang van het te verwachten effectgebied 
dienen de bereikbaarheid en de blus/koelwatervoorzieningen vooral op wijkniveau te worden 
beoordeeld. Hoewel dit locatiespecifiek is, zijn hier op voorhand geen grote problemen bekend 
of te verwachten. Het grote aantal slachtoffers dat bij incidenten met hogedruk 
aardgastransportleidingen kan vallen, zal de capaciteit van de geneeskundige hulpverlening in 
veel gevallen te boven gaan.  
  
- Mogelijkheden voor zelfredzaamheid 
Aangezien het plangebied binnen het 100% letaliteitsgebied ligt, is de hittestraling dusdanig 
groot dat de mensen binnen de woning of bedrijfsgebouw  onvoldoende  bescherming 
ondervinden. In de huidige situatie is dit ook al het geval. De wijziging van bedrijfswoning naar 
burgerwoning verandert niets aan de situatie. Verder dient in geval van een calamiteit tijdig te 
worden gewaarschuwd.  Dit gebeurt normaliter door het in werking stellen van het WAS 
(Waarschuwings- en alarmsysteem). Een fakkelbrand is echter ook zichtbaar, hoorbaar en de 
hittestraling is duidelijk voelbaar voor aanwezigen, waardoor de effectieve strategie voor 
zelfredzaamheid door aanwezigen juist kan worden ingeschat. Op termijn zal dit WAS worden 
vervangen door NL-alert. 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid is relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
Betuweroute, over het spoor Meteren-Den Bosch en door een hogedruk aardgasleiding. Gelet 
op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er in het plangebied voldoende mogelijkheden 
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voor de zelfredzaamheid bij een zwaar ongeval op deze transportroute. Dit is niet het geval  bij 
een calamiteit met de hogedruk aardgasleiding. De voorgenomen veranderingen zijn echter 
niet van invloed op de persoonsdichtheid in het plangebied. 
Mede omdat het aantal personen in het plangebied niet toeneemt en de aanwezige personen 
beschermd zijn in een gebouw, wordt het restrisico door het bevoegd gezag geaccepteerd. 
In het kader van het aspect externe veiligheid hoeven geen nadere eisen aan het plan te 
worden gesteld. 
 

4.6 Bodemkwaliteit  

4.6.1 Algemeen 
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop of waarin deze ontwikkelingen 
gaan plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij 
nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn 
gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone bodem 
dienen te worden gerealiseerd. 
Op 1 juli 2008 is het Besluit bodemkwaliteit (volledig) in werking getreden. Het doel van dit 
besluit is om de bodem beter te beschermen en meer ruimte te bieden voor nieuwe 
bouwprojecten. Ook geeft het Besluit gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid 
om de bodem te beheren. In het Besluit bodemkwaliteit is ook het Bouwstoffenbesluit 
geïntegreerd. Dit besluit heeft alleen betrekking op steenachtige bouwstoffen. Andere 
materialen worden in de praktijk ook toegepast als bouwstof, maar deze vallen niet onder dit 
Besluit. 

4.6.2 Onderzoeken 
Voor de locatie zijn voor de twee onderdelen van dit bestemmingsplan (namelijk het wijzigen 
van de bestemming van de bedrijfswoning naar burgerwoning en het uitbreiden van de 
bebouwingsmogelijkheden voor het bedrijf) twee onderzoeken uitgevoerd.  
 
Woning Esterweg 7 te Est 
Door Lawijn Advies & Management is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend bodemonderzoek, Esterweg 1 te Est, Kenmerk 17.3269-A1, d.d. 12 april 2018, zie 
bijlage II). Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het 
volgende geconcludeerd: 
 

▪ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, nikkel, 
lood, zink en organochloorbestrijdingsmiddelen (DDE, hexachloorbenzeen) 
aangetroffen. Zintuiglijk is plaatselijk zwakke bijmenging van puinresten en sporen 
grind waargenomen in de bovengrond. 

▪ In de zwak puinhoudende laag in de bovengrond op het noordwestelijk gedeelte van 
de locatie is, zowel visueel als analytisch, geen verontreiniging met asbest 
geconstateerd. 

▪ In de ondergrond van de locatie zijn analytisch lichte verontreinigingen met nikkel en 
zink aangetroffen. Zintuiglijk is geringe bijmenging van sporen grind waargenomen 
ondergrond. 

▪ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde 
concentratie barium gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een 
verhoogde achtergrondwaarde. 
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Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet 
bodembescherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven 
geen milieutechnische bezwaren voor de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie. 
Indien bij eventuele graafwerkzaamheden op de locatie grond zal vrijkomen, dient er rekening 
mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. De 
toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald 
aan de hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de 
Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Neerijnen (regio Rivierenland). 
 
Bedrijfsbebouwing Het Nieuwe Achterom 1 te Est 
Door Lawijn Advies & Management is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend bodemonderzoek, Het Nieuwe Achterom 1 te Est, Kenmerk 18.3486-A1, d.d. 13 
april 2018, zie bijlage III). Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek 
wordt het volgende geconcludeerd: 
 

In de kleiige laag in de bovengrond verspreid over de onderzoekslocatie is sprake van 
een lichte verontreinigingen met organochloorbestrijdingsmiddelen (DDE). 

▪ Hiernaast is in de bovengrond op het noordoostelijk gedeelte van de locatie een lichte 
verontreiniging met zink aangetroffen, en is in de bovengrond op het westelijk 
gedeelte van de locatie een lichte verhoogd nikkelgehalte gemeten, welke 
vermoedelijk kan worden beschouwd als een verhoogde achtergrondwaarde. 
Zintuiglijk is plaatselijk geringe bijmenging van sporen grind waargenomen in de 
bovengrond. 

▪ In de zandige bovenlaag onder de terreinverharding op het noordwestelijk gedeelte 
van de locatie is een lichte verontreiniging met kobalt aangetroffen. Zintuiglijk is 
zwakke bijmenging van puinresten en sporen grind waargenomen in de zandige 
bovenlaag. 

▪ In de ondergrond van de locatie zijn, zowel zintuiglijk als analytisch, geen 
verontreinigingen geconstateerd. 

▪ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is sprake van een licht 
verhoogde concentratie barium, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een 
verhoogde achtergrond- waarde. 

▪ In het grondwater uit de peilbuis bij de bovengrondse dieselolie-installatie, op het 
terreindeel ten zuidwesten van het bedrijfsgebouw, is geen verontreiniging met 
minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetroffen. 

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet 
Bodembescherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven 
geen milieutechnische bezwaren voor het afgeven van een omgevingvergunning. 
Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er 
rekening mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. 
De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden 
bepaald aan de hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de 
Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Neerijnen (regio Rivierenland). 
 
Conclusies 
Er bestaan uit het oogpunt van bodemkwaliteit geen belemmeringen voor realisatie van dit 
plan.  
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4.7 Luchtkwaliteit 
De Wet milieubeheer bevat de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit. In artikel 5.16 is 
bepaald dat bestuursorganen bevoegdheden, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan 
of het verlenen van een omgevingsvergunning, mogen uitoefenen wanneer sprake is van één 
van de volgende gevallen: 
a. er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden; 
b. de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft 
 tenminste gelijk; 
c. het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de     
 desbetreffende stoffen in de buitenlucht; 
d. de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het 
 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
 
Een uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in betekende mate’ is 
vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de 
‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. 
 
Voor ontwikkelingen die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging is 
een toets aan de grenswaarden niet nodig. In dit geval is sprake van de uitbreiding van een 
bedrijventerrein. Deze uitbreiding heeft te maken van een autonome groei van het 
betreffende bedrijf. Uitgegaan kan worden van een toename van vervoersbewegingen van 
ongeveer 10 per dag. Met deze geringe toename kan worden geconcludeerd dat de invloed op 
de luchtkwaliteit verwaarloosbaar is. Een specifiek luchtkwaliteitonderzoek hoeft daarom niet 
te worden uitgevoerd.  
 
Conclusie 
Uit het oogpunt van luchtkwaliteit bestaat er gelet op het voorgaande geen belemmering. 
 

4.8 Flora en fauna 

4.8.1 Algemeen 
Vanuit de huidige natuurwetgeving is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op 
de hoogte te zijn van de in het projectgebied mogelijk voorkomende beschermde 
natuurwaarden. Het plan dient aan de Wet Natuurbescherming getoetst te worden. De Wet 
Natuurbescherming regelt de bescherming van gebieden en van diersoorten en 
plantensoorten. Deze natuurwetgeving kan mogelijk beperkingen opleggen aan de 
voorgenomen sloop- en nieuwbouwactiviteiten. 
 
De Wet natuurbescherming heeft als doel de volgende gebieden te beschermen: 
- Het Natuurnetwerk Nederland; 
- Bijzondere provinciale natuurgebied; 
- Bijzondere provinciale landschappen; 
- Nationale parken; 
- Bijzondere nationale natuurgebieden; 
- Natura 2000-gebieden. 
 
Voorts gelden er ingevolge de Wet Natuurbescherming algemene verboden tot het 
verwijderen van beschermde plantensoorten van hun groeiplaats, het beschadigen, vernielen, 
wegnemen of verstoren van voortplantings- of vaste rustplaatsen of verblijfplaatsen van 
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beschermde diersoorten of het opzettelijk verontrusten van een beschermde diersoort. Voor 
activiteiten die een bedreiging kunnen vormen voor deze beschermde soorten, moet 
ontheffing worden gevraagd. Vooral wanneer er soorten voorkomen uit de zogenaamde 
‘strenge’ categorie (Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn en de bedreigde soorten van de diverse 
Rode Lijsten), kan dit een belemmering vormen voor het plan. Dit is het geval wanneer een 
plan significant nadelige effecten kan hebben voor deze soorten. 

4.8.2 Natuurtoets 
Gelet op het voorgaande is een natuurtoets uitgevoerd door Ecoresult (Natuurtoets, In het 
kader van de Wet natuurbescherming en Verordening ruimte, Plangebied: Het Nieuwe 
Achterom 1, Est, d.d. 26 januari 2018, zie bijlage IV) waarbij onderzocht is of er beschermde 
natuurwaarden en / of flora en fauna op het perceel aanwezig zijn. Hieronder volgt een 
overzicht van de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport: 
 

▪ Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt 
voorhand uit te sluiten dat de activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-
gebieden zullen aantasten. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen 
van een ontheffing of vergunning is niet nodig. 

 
▪ Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone (GO). Aanvullend onderzoek is 
niet noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. 

 
▪ Aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in het plangebied is uitgesloten. 

Aanvullend onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 
 

▪ Het plangebied is geschikt voor voortplantingsplaatsen van algemene vogelsoorten 
waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn en algemene vogels. In gebruik zijnde 
nesten mogen in principe nooit worden verstoord. Dit is te voorkomen door onder 
andere buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart – 15 augustus) te werken. 

 
▪ Binnen het plangebied wordt de aanwezigheid van vaste rust en of verblijfplaatsen en 

essentieel functioneel leefgebied van Habitatrichtlijnsoorten uitgesloten. Aanvullend 
onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 

 
▪ Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde faunasoorten 

waarvoor in de provincie Gelderland een vrijstellingsbesluit van kracht is. Voor deze 
soorten is er geen ontheffing vereist en aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Wel 
geldt voor deze soorten de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk 
schadelijk effect op soorten zoals gewone pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel 
mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren 
naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de 
werkzaamheden. 

 
Conclusie 
Uit het voorgaande blijkt dat er vanuit het oogpunt van flora en fauna geen belemmeringen 
aanwezig zijn voor de realisatie van het project. 
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4.9 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

4.9.1  Inleiding 
 
Sinds 7 juli 2017 zijn door een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage ook 
procedurevereisten gesteld aan de vormvrije mer-beoordeling. Het plan moet hier worden 
gekwalificeerd als een activiteit die is genoemd in de D-lijst van het Besluit 
milieueffectrapportage (m.e.r.) D11.2 “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject…” . Bij deze activiteit is in kolom 4 onder ‘Besluiten’ genoemd: ’De 
vaststelling van een plan bedoeld in artikel 3.6 …van de Wro’. 
 
Dat betekent dat het gaat om de ‘overige gevallen’ zoals die zijn aangewezen in artikel 2 lid 5 
onder b van het Besluit milieueffectrapportage en dat toepassing moet worden gegeven aan 
artikel 7.16, 7.17 lid 1 t/m 4, 7.18 en 7.19 lid 1 en 2 en 7.20a van de Wet milieubeheer (Wm). 
Artikel 7.16 Wm bepaalt dat de initiatiefnemer moet melden aan het bevoegd gezag dat hij 
voor een dergelijk activiteit een vergunning wil aanvragen (de mer-aanmeldnotitie). Hij moet 
daarbij de info verschaffen die in artikel 7.16 van de Wm is vermeld. 
Op grond van artikel 7.17 Wm moet het bevoegd gezag op grond van de aangeleverde 
informatie beslissen of de gevolgen voor het milieu zodanig zijn dat het noodzakelijk is om een 
milieueffectrapportage op te stellen. Dat moet in een zo vroeg mogelijk stadium, in ieder geval 
vóórdat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd. 

4.9.2 Mer-aanmeldnotitie 
Voor dit plan is een Mer-aanmeldnotitie opgesteld (Aanmeldnotitie Vormvrije Mer-
beoordeling, Ten behoeve van het bestemmingsplan: ‘Kern Est, herziening Het Nieuwe 
Achterom 1’, zie bijlage V).   
 
Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de Mer-aanmeldnotitie blijkt dat er 
geen sprake is van bijzondere omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van 
onderhavig plan die zouden kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
ter plaatse.  
Voor de aan de orde zijnde milieuaspecten geldt dat er geen nadelige effecten optreden, dan 
wel dat deze effecten met mitigerende maatregelen worden beperkt, zodat wordt voldaan aan 
de geldende wet- en regelgeving. 

4.9.3  Conclusie 
Op basis van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat belangrijke nadelige 
milieugevolgen zijn uitgesloten en dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is. 
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5  CULTUURHISTORIE & ARCHEOLOGIE 
 

 
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de eventueel in of direct nabij het projectgebied 
aanwezige cultuurhistorische - en/of archeologische waarden en de eventuele consequenties 
daarvan voor de verwezenlijking van de ontwikkeling. 
 

5.1 Algemeen 
De Erfgoedwet verplicht gemeenten om bij het opstellen van o.a. nieuwe 
bestemmingsplannen rekening te houden met mogelijke archeologisch waarde. Voorts geldt 
hier de ‘Erfgoedverordening gemeente Neerijnen 2018’. In de erfgoedverordening staan 
voorschriften en regels met betrekking tot cultureel erfgoed, zowel voor monumenten, 
archeologie als het cultuurlandschap. Eveneens zijn de wettelijke taken van de gemeente met 
betrekking tot Rijksmonumenten in een erfgoedverordening nader uitgewerkt. De regels over 
het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en archeologische verwachtingsgebieden, en 
weigeringsgronden voor het afgeven van een omgevingsvergunning zijn ook opgenomen in de 
erfgoedverordening. 
Voorts heeft de gemeenteraad op 5 februari 2015 de Nota cultuurhistorisch beleid vastgesteld. 
Cultuurhistorie is de drager van de identiteit van de gemeente Neerijnen en daarmee de basis 
voor ontwikkelingen op het grondgebied van de gemeente. De gemeente Neerijnen houdt 
daarom rekening met cultuurhistorie bij haar ruimtelijke ordening. 
 

5.2  Cultuurhistorie 
De Nota cultuurhistorisch beleid wordt aangegeven dat er geen rekening hoeft te worden 
gehouden met cultuurhistorische waarden indien de betreffende bouwwerken, wegen en 
structuren na 1826 gerealiseerd zijn, buiten het beschermd dorpsgezicht liggen, en indien deze 
niet beschermd zijn, of zijn geweest, als monument en niet gebouwd zijn in de periode 1940 – 
1965. 
Binnen het projectgebied bevinden zich geen gemeentelijke, provinciale of rijksmonumenten. 
Ook op de gronden, die direct aan het projectgebied grenzen of anderszins in de directe 
nabijheid van het projectgebied zijn gelegen, zijn geen monumenten aangewezen. Er is ook 
geen aanleiding om aan te nemen dat in de toekomst een dergelijke aanwijzing zal 
plaatsvinden. Voorts ligt het plan niet binnen een beschermd stads- en dorpsgezicht.   
Geconcludeerd kan worden dat er voor het perceel aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est geen 
sprake is van cultuurhistorische waarden. 
 

5.3  Archeologie  

5.3.1 Archeologisch onderzoek 
Op de Archeologische Waarden- en beleidskaart van de gemeente Neerijnen wordt de locatie 
aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est aangeduid als een locatie met een hoge archeologische 
verwachting (zie onderstaande kaart).  
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Fig. 5.1   Uitsnede Archeologische Waarden- en beleidskaart (projectlocatie: rode pijl) 
 
Vanwege deze hoge archeologische verwachting is door Transect een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd (Een Archeologisch Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek 
(IVO), karterende fase, ‘Est, het Nieuwe Achterom 1 Gemeente Neerijnen (GD)’, Transect-
rapport 1577, d.d. 26 januari 2018, zie bijlage VI). In dit rapport komt Transect tot de volgende 
bevindingen en conclusies. 
 
▪ Op basis van het archeologisch vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een hoge 

archeologische verwachting heeft op de aanwezigheid van nederzettingsresten uit de 
periode IJzertijd – Late Middeleeuwen. Deze verwachting hangt samen met de ligging van 
het plangebied op de oevers van de Esterweg stroomrug in combinatie met het aantreffen 
van een cultuurlaag en vondstmateriaal uit die periode. Ze bevinden zich op een diepte 
vanaf circa 30 cm -Mv. Het is niet uitgesloten dat eventuele sporen in het plangebied 
samenhangen met een nederzettingsterrein, zoals ook tijdens de aanleg van het Nieuwe 
Achterom is gedocumenteerd. De kans dat in het plangebied bewoningssporen aanwezig 
zijn, is dus groot. Alleen voor het gebied, dat als gevolg van de aanwezigheid van 
betonverharding niet onderzocht kon worden, is onzeker of dezelfde archeologische 
verwachting geldt. Voor de periode Neolithicum-Bronstijd en de Nieuwe tijd zijn in het 
plangebied geen aanwijzingen gevonden. Hierop is de verwachting laag. 

 
▪ Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachting. Vanaf een diepte van 30 cm 

–Mv zijn in het plangebied intacte archeologische resten te verwachten. Vanwege de hoge 
archeologische verwachting adviseren wij in het kader van de planvorming rekening te 
houden met de aanwezigheid van archeologische resten. Wanneer in het plangebied 
graafwerkzaamheden worden gepland, die dieper reiken dan 30 cm –Mv, verdient het de 
aanbeveling om archeologisch vervolgonderzoek uit te voeren. Bij voorkeur kan dit in de 
vorm van een proefsleuvenonderzoek. Voor dergelijk vervolgonderzoek is op voorhand een 
Programma van Eisen (PvE) nodig, waarin de eisen en onderzoeksvoorschriften voor 
onderhavig onderzoek zijn verwoord. Dit PvE dient op voorhand te worden goedgekeurd 
door het bevoegd gezag, de gemeente Neerijnen. 

 
▪ De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en 

diepte van de geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische 
niveaus. Dit laat ruimte om eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op 
een archeologievriendelijke manier. Het (beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties 
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behoort hier tot de mogelijkheden. Wanneer de funderingen met bodemingrepen tot 30 
cm -Mv gerealiseerd kunnen worden, zullen eventueel resten in de ondergrond bewaard 
blijven onder de nieuwbouw. 

5.3.2 Vervolgstappen 
Omdat het terrein archeologisch nog niet definitief gewaardeerd kan worden, kan het effect 
van de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op het archeologisch bodemarchief op dit 
moment nog niet definitief worden vastgesteld. Dit vormt een risico voor de uitvoerbaarheid 
van het initiatief. In dit kader dient voorafgaand aan de verlening van een 
omgevingsvergunning voor het daadwerkelijk realiseren van de bedrijfsbebouwing een 
vervolgstap uit het proces van de Archeologische Monumentenzorg (AMZ) genomen te 
worden, namelijk het uitvoeren van een waarderend archeologisch proefsleuvenonderzoek.  
 
Na indiening van het archeologische rapport van het proefsleuvenonderzoek met daarin de 
archeologische waardering van het terrein kan een besluit genomen over het vervolg 
(opgraven, in situ behouden, technische maatregelen treffen of (bouw)werkzaamheden onder 
archeologische begeleiding). Het is mogelijk dat de omgevingsvergunning in het belang van de 
archeologie slechts kan worden verleend onder voorwaarden, zoals het treffen van 
maatregelen om de archeologische resten in de bodem te behouden, of de verplichting tot het 
verrichten van nader archeologisch onderzoek. Indien uit het proefsleuvenonderzoek echter 
blijkt dat er geen behoudenswaardige resten in het projectgebied aanwezig zijn, is daarmee 
aan de verplichting in het kader van de archeologische monumentenzorg voldaan. 
Het proefsleuvenonderzoek dient te worden verricht conform de richtlijnen van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en conform een daartoe opgesteld 
Programma van Eisen (PvE).  
 
Indien de archeologische waarde voldoende is aangetoond en er door de voorgenomen 
ingreep geen archeologische waarden worden bedreigd, dan stopt het archeologisch 
onderzoek. Wel blijft hierbij de wettelijke verplichting tot het melden van toevalsvondsten 
(Erfgoedwet, artikel 5.10 en 5.11) van kracht. 
Indien er wel behoudenswaardige archeologische resten aanwezig te zijn, dan dienen deze 
voor de bodemingreep veilig gesteld te worden, middels planaanpassing of een definitief 
onderzoek (opgraving). Hiertoe kunnen bij het verlenen van de omgevingsvergunning nadere 
voorwaarden worden gesteld. 
 
Afhankelijk van de uitkomsten van het proefsleuvenonderzoek zal het projectgebied ofwel 
vrijgegeven worden voor de herontwikkeling, danwel aan een te verlenen 
omgevingsvergunning nadere voorwaarden worden verbonden in het belang van de 
archeologie. Hiertoe wordt een regeling opgenomen in de planregels van onderhavig 
bestemmingsplan.  
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6 JURIDISCHE PLANREGELING 
 

6.1  Algemeen 
Dit bestemmingsplan bestaat uit een (digitale) verbeelding, regels en een toelichting. De 
verbeelding en regels vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het 
bestemmingsplan. Beide planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien 
en toegepast. 
Op de verbeelding wordt aangegeven welke bestemming gronden hebben. Dit gebeurt via een 
bestemmingsvlak. Voor het op de verbeelding aangeven bestemmingsvlak gelden de 
gebruiksmogelijkheden zoals die in de bijbehorende regels worden gegeven. Die toegekende 
gebruiksmogelijkheden kunnen op twee manieren nader worden ingevuld: 
 
a. Via een dubbelbestemming. Een dubbelbestemming is, zoals de naam al zegt, een 
bestemming die óók aan de gronden wordt toegekend. Voor gronden kunnen dus meerdere 
bestemmingen gelden. Er geldt altijd één ‘enkelbestemming’ (dat is dé bestemming) en soms 
geldt er een ‘dubbelbestemming’ (soms zelfs meerdere). In het voorschrift van de 
dubbelbestemming wordt omschreven wat er voor de onderliggende gronden geldt aan extra 
regels in aanvulling, of ter beperking, van de mogelijkheden van de onderliggende 
bestemmingen. 
 
b. Via een aanduiding. Een aanduiding is een teken op de verbeelding. Dat teken kan bestaan 
uit een lijn, een figuur, of een lettercode et cetera. Via een aanduiding wordt in de regels ‘iets’ 
geregeld. Dat ‘iets’ kan betrekking hebben op extra mogelijkheden of extra beperkingen voor 
het gebruik en/of de bebouwing en/of het aanleggen van werken. Aanduidingen kunnen 
voorkomen in een bestemmingsvoorschrift, in meerdere bestemmingsregels en kunnen ook 
een eigen voorschrift hebben. 
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt niettemin een belangrijk onderdeel van 
het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave van de beweegredenen, 
de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die aan het bestemmingsplan ten 
grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en 
toepassing van het bestemmingsplan. 
 

6.2  Methodiek 

6.2.1  Verbeelding 
Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen. 
Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn opgenomen. Deze aanduidingen 
hebben alleen een juridische betekenis als in de regels aan de betreffende aanduiding een 
gevolg wordt verbonden. Een aantal aanduidingen heeft juridisch gezien geen betekenis en is 
uitsluitend opgenomen ten behoeve van de leesbaarheid van de verbeelding (bijvoorbeeld 
topografische gegevens). 

6.2.2  Regels 
De regels zijn verdeeld over 4 hoofdstukken: 
 
1. Inleidende regels. In dit hoofdstuk worden begrippen verklaard die in de regels worden 
gebruikt (artikel 1). Dit gebeurt om een eenduidige uitleg en toepassing van de regels te 
waarborgen. Ook is bepaald de wijze waarop gemeten moet worden bij het toepassen van de 
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regels (artikel 2). 
  
2. Bestemmingsregels. In dit tweede hoofdstuk zijn de regels van de bestemmingen 
opgenomen. Dit gebeurt in alfabetische volgorde. 
Per bestemming is het toegestane gebruik geregeld en zijn bouwregels opgenomen. Als er 
dubbelbestemmingen zijn worden die ook in dit hoofdstuk opgenomen. Die komen, ook in 
alfabetische volgorde, achter de bestemmingsregels. 
Iedere artikel kent een vaste opzet. Eerst wordt het toegestane gebruik geformuleerd in de 
bestemmingsomschrijving. Vervolgens zijn bouwregels opgenomen. Aansluitend volgen 
afwijkingsbevoegdheden met betrekking tot bouw- en/of gebruiksregels. Ten slotte zijn 
eventueel omgevingsvergunningplichtige werken en/of wijzigingsbevoegdheden opgenomen. 
Belangrijk om te vermelden is dat naast de bestemmingsregels ook in andere artikelen 
relevante informatie staat die mede gelezen en geïnterpreteerd moeten worden. Alleen zo 
ontstaat een volledig beeld van hetgeen is geregeld. 
 
3. Algemene regels. In dit hoofdstuk zijn regels opgenomen met een algemeen karakter. Ze 
gelden dus voor het hele plan. Het zijn achtereenvolgens een antidubbeltelbepaling, een regel 
met betrekking tot bestaande afmetingen, afstanden en percentages (zo worden de 
bouwwerken die afwijken van de regeling in het bestemmingsplan ‘positief’ bestemd), 
algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene afwijkings- en 
wijzigingsregels, algemene procedureregels (deze hangt samen met de afwijkingsregels in het 
bestemmingsplan) en een regel die de verhouding tot de gemeentelijke bouwverordening 
regelt. 
 
4. Overgangs- en slotregels. In het laatste hoofdstuk zijn respectievelijk een overgangsregels 
en een slotregel opgenomen. Hoewel het hier in wezen ook algemene regels betreft, zijn deze 
vanwege hun meer bijzondere karakter in een apart hoofdstuk opgenomen. 
 

6.3  Bestemmingen 
Dit bestemmingsplan kent drie bestemmingen, namelijk ‘Bedrijf’, ‘Wonen’ en ‘Groen’. De 
bestemmingsregels kennen allen veelal een zelfde opbouw met de volgende leden: 
lid 1: bestemmingsomschrijving 
lid 2: bouwregels 
lid 3:  afwijkingsregels (van bouwen) 
lid 4: specifieke gebruiksregels (indien aanwezig), omgevingsvergunningplichtige werken 
 (indien aanwezig)  
lid 5: afwijkingsregels (van gebruik) 
lid 6:  parkeernorm 
 
De bestemmingsomschrijving is de centrale regel van elke bestemming. In de 
bestemmingsomschrijving worden de binnen een bestemming toegestane functies genoemd. 
De bouwregels zijn gerelateerd aan de bestemmingsomschrijving. Ook het gebruik van grond 
en bebouwing is gekoppeld aan de bestemmingsomschrijving. De regels bij de bestemmingen 
worden hierna afzonderlijk toegelicht. 
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7      ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID 
 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de haalbaarheid van dit project. Het plan waarvoor de planologische 
procedure wordt doorlopen, moet zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht haalbaar 
zijn. Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de 
doorlopen procedures weergegeven. 

 

7.1  Economische uitvoerbaarheid 
De economische uitvoerbaarheid van een ruimtelijk besluit moet op grond van het Bro 
onderzocht worden respectievelijk aannemelijk worden gemaakt. Dat betekent enerzijds dat 
aannemelijk moet worden gemaakt dat de door de gemeente te maken kosten moeten zijn 
gedekt dan wel op de bij de uitvoering van het project betrokken partijen moeten kunnen 
worden verhaald. Anderzijds moet worden onderzocht of: 
1) de kosten van overige partijen van een deugdelijke dekking zijn voorzien en 
2) het project naar objectieve maatstaven, ook geabstraheerd van de concreet betrokken 
partijen, vanuit financieel-economisch perspectief tot uitvoering zou kunnen komen. 
 
De ontwikkeling aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est is een ontwikkeling van Groda BV. De 
ontwikkeling van de locatie en de daarmee samenhangende kosten, inclusief 
planvoorbereiding geschieden voor rekening en risico van de ontwikkelende partij. 
 
Om de gemeentelijke kosten die gemaakt worden bij uitvoering van voorgestane ont- 
wikkeling te verhalen, wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer. 
Hiermee is vastgelegd dat de realisatie van de ontwikkeling voor de gemeente geen negatieve 
financiële gevolgen oplevert. In de betreffende overeenkomst wordt ook een regeling 
opgenomen inzake het verhaal van een eventuele tegemoetkoming in planschade. 
Het kostenverhaal is met het bovenstaande anderszins verzekerd in de zin van artikel 6.12 
tweede lid van de Wro wat ook betekent dat kan worden besloten géén exploitatieplan vast 
te stellen. 
 

7.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Vooroverleg en inspraak 
Het opstellen van ruimtelijke besluiten dient zorgvuldig te gebeuren. In dat kader blijft het van 
belang dat diverse instanties, burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
van dergelijke besluiten worden betrokken zodat in een vroeg stadium knelpunten, belangen 
en verbeterpunten kunnen worden gesignaleerd. De verplichting hiertoe vloeit voort uit de 
artikelen 3.1.1 en 3.1.6 sub e. van het Bro in samenhang met het in artikel 3:2 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) gecodificeerde zorgvuldigheidsbeginsel.  
 
Voorts heeft het voorontwerp-bestemmingsplan van 24 augustus 2018 t/m 4 oktober 2018 
voor eenieder ter inzage gelegen in het kader van de inspraak. Er zijn echter geen 
inspraakreactie binnengekomen.  
 
Voor de beantwoording van de ingekomen reacties (in dit geval enkel uit het vooroverleg) 
wordt verwezen naar bijlage VII (Nota beantwoording Inspraak en Vooroverleg 
Voorontwerpbestemmingsplan, ‘Kern Est, herziening Het Nieuwe Achterom 1’, d.d. 15 oktober 
2018) 
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Ontwerp-bestemmingsplan ter inzage 
Voorts wordt door de verplichte toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in Afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een ieder 
de gelegenheid gegeven om betrokken te zijn bij de voorbereiding van het vast te stellen 
bestemmingsplan. Het ontwerp-bestemmingsplan en de bijbehorende stukken na publicatie 
in de gemeenterubriek en de Staatscourant voor een periode van zes weken, ingaande op 
…………….., ter inzage gelegen. Direct omwonenden zijn in de gelegenheid gesteld om 
gedurende deze periode zienswijzen in te dienen.  
 
Er zijn reacties ingediend door ….. PM…., die wel / niet leiden tot aanpassing van de toelichting 
van het plan. Voor een overzicht zij verwezen naar het eindverslag inspraak / verslag overleg 
instanties, welke als bijlage …. is bijgevoegd (PM).  
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herziening Het Nieuwe Achterom 1’, d.d. 15 oktober 2018 
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1 Inleiding 
 
Voor de locatie het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est is een plan voor wijziging van 
de bestaande situatie in voorbereiding. Op dit moment is op de locatie het bedrijf Groda AGF, 
groothandel in vers fruit, en een daarbij horende bedrijfswoning aanwezig. Het bedrijf zit krap 
in zijn jas en wil fysiek uitbreiden om de bestaande activiteiten beter te kunnen faciliteren. Het 
is daarnaast de verwachting dat de naastliggende bedrijfswoning met het adres Esterweg 7a in 
de toekomst niet langer noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering. Daarom wil de 
eigenaar de status van de woning wijzigen in burgerwoning of plattelandswoning.  
Voor de realisatie van deze plannen zal een ruimtelijke procedure nodig zijn. Daarmee is een 
toetsing aan milieukwaliteitsnormen aan de orde. Onderzocht moet worden of de 
voorgenomen bedrijfsvoering een aanvaardbaar woon- en leefklimaat oplevert ter plaatse van 
de naastgelegen burger- of plattelandswoning. 
 
In deze notitie zijn de resultaten van een akoestisch onderzoek opgenomen. Hierbij is een 
toetsing uitgevoerd van de ruimtelijke inpasbaarheid van het plan, of de supermarkt zal kunnen 
voldoen aan de normen van het Activiteitenbesluit en de randvoorwaarden die daarop van 
toepassing zijn.  
 

 
 
Afbeelding: Ligging van de planlocatie (indicatief)  
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2 Toetsingskader 
 
De groothandel Groda AGF B.V. is een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer en valt 
onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Beoordeeld dient te worden of het 
bedrijf kan voldoen aan deze normen. Tevens dient in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening inzichtelijk te worden gemaakt of de geluidsbelasting ter plaatse van de als 
burgerwoning te bestemmen naastgelegen woning Esterweg 7a acceptabel is en er 
zodoende sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 
 
 
2.1 Bedrijven en milieuzonering 
 
Bij de planologische wijzigingen wordt de Handreiking Bedrijven en milieuzonering, editie 
2009 (verder: de Handreiking) als leidraad genomen. In de Handreiking zijn typen bedrijven 
ingedeeld in categorieën, waarbij hogere categorie van toepassing is naarmate het 
betreffende bedrijfstype een potentieel grotere invloed heeft op de leefomgeving.  
Per categorie geeft de Handreiking een veilige afstand aan. Indien tussen het bedrijf en 
woningen of andere gevoelige bestemmingen minimaal deze veilige afstand kan worden 
aangehouden, dan zal er in beginsel sprake zijn van een ruimtelijk inpasbare situatie. Het is 
dan mogelijk een acceptabel woon- en leefklimaat te garanderen, terwijl gelijktijdig het bedrijf 
niet wordt belemmerd in zijn bedrijfsvoering. 
De aan te houden afstand hangt, behalve van de milieucategorie van het bedrijf, tevens af 
van het gebiedstype: rustige woonwijk of gemengd gebied. 
 

2.1.1 Bedrijfscategorie en richtafstand 
Een groothandel voor fruit valt in het algemeen in milieucategorie 3, waarvoor een 
richtafstand van 50 meter ten opzichte van een rustige woonwijk geldt. Het thema gevaar is 
daarbij maatgevend. Het aspect gevaar is echter slechts relevant wanneer gebruik wordt 
gemaakt van een koelsysteem met 1.500 kg of meer ammoniak en dat is in onderhavige 
situatie niet aan de orde. Daarmee wordt geluid de maatgevende milieufactor, met een 
algemene richtafstand van 30 meter in geval van omgevingstype “rustige woonwijk / rustig 
buitengebied”, respectievelijk een richtafstand van 10 meter in geval van omgevingstype 
“gemengd gebied”. 
 

2.1.2 Toetsingskader voor geluid 
De Handreiking, bijlage B5.3 omschrijft voor de beoordeling van geluidhinder het volgende 
stappenplan (samengevat voor de gebiedstypering rustige woonwijk): 
 
Stap 1 
Als de richtafstand voor het aspect geluid niet wordt overschreden, kan verdere toetsing 
voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk. 
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Stap 2 
Als stap 1 niet toereikend is, dan is inpassing mogelijk bij een geluidbelasting op 
geluidgevoelige objecten in een rustige woonwijk van maximaal: 
• 45 dB(A) langtijdgemiddelde beoordelingsniveau; 
• 65 dB(A) maximaal (piekgeluiden); 
• 50 dB(A) ten gevolge van verkeersaantrekkende werking; 
 
Stap 3 
Als stap 2 niet toereikend is, dan is inpassing op basis van een nadere motiering mogelijk bij 
een geluidbelasting op woningen van maximaal: 
• 50 dB(A) langtijd gemiddeld beoordelingsniveau; 
• 70 dB(A) maximaal (piekgeluiden); 
• 65 dB(A) verkeersaantrekkende werking. 
 
Stap 4 
Bij een hogere geluidbelasting dan aangegeven in stap 3 zal inpassing doorgaans niet 
mogelijk zijn. Indien het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, dient het 
dit grondig te onderzoeken, onderbouwen en motiveren. 
  
De in stap 2 t/m 4 genoemde geluidsbelastingen betreffen etmaalwaarden. 
 
 
2.2 Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit 
 
Het fruitbedrijf Groda AGF B.V. valt voor wat betreft milieunormen met een rechtstreekse 
werking onder de Wet milieubeheer. Voor geluid zijn de normen van het Activiteitenbesluit, 
artikel 2.17, lid 1 onder a) van toepassing. Bij het wijzigen van de bestemming bedrijfswoning 
naar burgerwoning dient aannemelijk te zijn dat de inrichting kan (blijven) voldoen aan de 
van toepassing zijnde normen.  
 
Normstelling 
Het Activiteitenbesluit stelt maximale waarden aan het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau LAr,LT en piekniveau’s LAmax ter plaatse van woningen en andere 
gevoelige bestemmingen. Tabel 1 op de volgende pagina geeft hiervan een overzicht. 
 
Tabel 1: Overzicht geluidnormen Activiteitenbesluit 

geluidsbelasting dag 

07:00–19:00 uur 

avond 

19:00–23:00 uur 

nacht 

23:00–07:00 uur 
LAr,LT op de gevel van woning 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 
LAr,LT in in- en aanpandige woning 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LAmax op de gevel van woning 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 
LAmax in in- en aanpandige woning 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 
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De normering van piekniveau’s zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten die 
plaatsvinden in de dagperiode (7:00 uur-19:00 uur). 
 
Indien het bevoegd gezag oordeelt dat bovenstaande normen niet passend zijn in een 
specifieke situatie, dan kan er (gemotiveerd) een maatwerkvoorschrift worden opgelegd.  
Een dergelijk maatwerkvoorschrift kan zowel het toelaten van een hogere als een lagere 
geluidbelasting inhouden. Veelal zal het achtergrondniveau afkomstig van andere 
geluidbronnen een belangrijke rol spelen bij het al dan niet overgaan tot het vaststellen van 
een maatwerkvoorschrift.  
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3 Uitgangspunten 
 
 
3.1 Het plangebied en zijn omgeving 
 
Beschrijving bedrijfsvoering 
De bedrijfsvoering van het bedrijf Groda AGF is op 1 februari 2018 besproken met de heer  
W. Groenendaal (bedrijfsleider).  
In de huidige situatie komen per etmaal 20 tot 25 vrachtwagens vers fruit laden en lossen. 
Het grootste deel van deze vrachtwagens arriveert en vertrekt in de dagperiode. Het komt 
met enige regelmaat voor dat enkele vrachtwagens in de avondperiode aankomen en/of 
vertrekken. In de nachtperiode zijn er onder normale omstandigheden geen activiteiten.  
De vrachtwagens maken gebruik van de oprit aan de zuidoostzijde, die aansluit op de 
doorgaande weg Het Nieuwe Achterom. Ze rijden vervolgens naar de expeditie, die zich aan 
de noordoostzijde van het gebouw bevindt. Bij de expeditie is in de huidige situatie plaats 
voor 3 vrachtwagens. Het laden en lossen neemt typisch 1 á 2 uur in beslag. Na het laden en 
lossen verlaten de vrachtwagens de locatie langs dezelfde route als die voor aankomst is 
gebruikt.  
Voor personeel en bezoekers is beperkte parkeerruimte aanwezig. Er is uitgegaan van 
aankomst en vertrek van 30 personenauto’s per etmaal. 
Binnen het bedrijf zelf wordt het fruit gedurende korte periode opgeslagen in koelcellen en 
vervolgens op voor supermarkten geschikte wijze verpakt.  Deze activiteiten vinden allemaal 
inpandig plaats. Aan de zuidwestzijde van het pand is weliswaar ook een roldeur aanwezig, 
maar die wordt vrijwel nooit geopend (functioneert min of meer als nooduitgang). Ten 
behoeve van de koelcellen is in het pand  een aantal compressoren opgesteld. De 
geluidproductie van de deze binnenshuis opgestelde compressoren is beperkt, waardoor die 
voor de akoestische situatie in de omgeving niet relevant is. 
Op het dak van het bedrijfspand staan condensoren opgesteld die nodig zijn voor het 
functioneren van de koelcellen.    
 
Uitbreiding van de bedrijfsruimte 
 
Groda AGF heeft de volgende uitbreidingen gepland: 

- uitbreiding van de koelcelcapaciteit en verpakkingszone alsmede 
opslagcapaciteit van emballage en fust. 

- uitbreiding van de expeditie-ruimte / laaddocks 
 
Deze voorgenomen wijzigingen hebben de volgende gevolgen voor de geluidsemissie: 

- een lichte toename van capaciteit, er wordt uitgegaan van 25 vrachtwagens in de 
dagperiode en 5 vrachtwagens in de avondperiode; 

- bijplaatsen van condensoren op het dak. Er wordt rekening gehouden met de 
aanwezigheid van 5 condensoren die volcontinu in werking zijn. 

 
De uitbreiding van de expeditie is akoestisch niet relevant. De afstand tot woningen is 
namelijk dermate groot, dat hiervan geen belangrijke bijdrage aan immissieniveau’s is te 
verwachten. 
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Woning Esterweg 7a 
De woning Esterweg 7a ligt ten zuiden van het bedrijfspand van Groda AGF. Tussen de 
eigenlijke woning en het bedrijfspand is zijn ruimten in gebruik als garage en/of opslag. 
In deze rapportage is er vanuit gegaan dat op bedoelde bijgebouwen geen woonfunctie 
of –bestemming zal worden toegelaten. 
 

 
Afbeelding: Foto van de burgerwoning te bestemmen adres Esterweg 7a, met op de 
voorgrond de bijgebouwen die als garage en/of bergruimte in gebruik zijn.  
  
Omgevingstype 
In de Handreiking wordt onderscheid gemaakt tussen de omgevingstypen “rustige woonwijk / 
rustig buitengebied” en “gemengd gebied”. Hoewel vanwege Het Nieuwe Achterom een 
zekere geluidsbelasting aanwezig is, wordt in onderhavige situatie uitgegaan van het 
omgevingstype “rustige woonwijk / rustig buitengebied”. 
 
 
3.2 Kaartmateriaal 
 
Om de geluidsbelasting op de gevels van de woning Esterweg 7a te kunnen bepalen is een 
rekenmodel voor industrielawaai opgesteld. In dit model zijn geluidbronnen, 
berekeningspunten en objecten ingevoerd. De toekomstige situatie met de voorgenomen 
uitbreiding van Groda AGF is ingevoerd aan de hand van de door de opdrachtgever 
aangeleverde tekening ‘Voorgenomen bestemmingswijziging Groda AGF B.V. aan het 
Nieuwe Achterom 1 te Est’ d.d. 11-9-2017 door GPS Ontwerp en Bouwmanagement. Tevens 
is gebruik gemaakt van een BAG-bestand en een BGT-ondergrond voor de ligging van 
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bestaande gebouwen in de omgeving en van foto’s van Google Streetview, satellietfoto’s van 
Google Earth en AHN gegevens om de hoogte van gebouwen en akoestisch harde en 
zachte bodemgebieden te bepalen. In de rekenmodellen is in het algemeen uitgegaan van 
een akoestisch zachte bodem (bodemfactor1,0), waarbij harde gebieden zoals bijvoorbeeld 
asfalt en water als zodanig zijn ingevoerd (bodemfactor 0,0). 
  
 
3.3 Rekenmodel en -methode 
 
Gezien de bedrijfsactiviteiten is rekening gehouden met de volgende geluidsbronnen: 

- vrachtwagenbewegingen: 50 in de dagperiode en 10 in de avondperiode, rijsnelheid 
10 km/uur en  bronvermogen 103 dB(A); 

- personenautobewegingen: 50 in de dagperiode en 10 in de avondperiode, rijsnelheid 
10 km/uur, bronvermogen 91 dB(A); 

- 5 condensoren op het dak van het bedrijfspand, waarbij de bij te plaatsen naast de 
reeds aanwezige condensoren komen: bedrijfstijd volcontinu, bronvermogen 
60 dB(A); 

- piekbron vrachtwagens in verband met eventueel optrekken nabij de woning 
Esterweg 7a: bronvermogen 106 dB(A). 

 
Voor de bronvermogenniveaus is gebruik gemaakt van literatuurgegevens, gegevens van 
praktijkmetingen en ervaringscijfers van vergelijkbare inrichtingen. 
 

 
Afbeelding: 3D impressie van het gehanteerde rekenmodel 
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De berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai". De geluidniveaus worden invallend beschouwd. Voor de berekeningen is 
gebruik gemaakt van het DGMR rekenprogramma Geomilieu, versie 4.30. 
 
In figuren 1.1 en 1.2, alsmede in bijlagen 1.1 t/m 1.3 zijn overzichten en details gegeven het 
gehanteerde rekenmodel en de gekozen toetspunten. Op verzoek kan door Van Kooten 
Akoestisch Advies aan belanghebbenden een volledige opgave van invoergegevens worden 
verstrekt. 
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4 Resultaten en toetsing 
 
 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr;LT 
In de figuren 2.1 en 2.2 en bijlage 2 is het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
LAr;LT in de dag- en avondperiode weergegeven. De hoogst berekende geluidsbelastingen 
treden op aan de 1e verdieping en bedragen 46 dB(A) in de dagperiode en 44 dB(A) in de 
avondperiode. De etmaalwaarde bedraagt derhalve 49 dB(A). 
 
Piekniveau LAmax 
In figuur 3 en bijlage 3 is weergegeven dat het piekniveau LAmax ten hoogste 64 dB(A) 
bedraagt. Deze niveau’s treden op in de dag- en avondperiode. De etmaalwaarde bedraagt 
derhalve 69 dB(A).  
 
Toetsing 
Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het piekniveau voldoen beiden 
aan de normen van het Activiteitenbesluit. Wel komen zowel het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau als het piekniveau 4 dB(A) boven de voorkeurswaarde voor woningen in 
een rustige woonwijk of rustig buitengebied uit.  
Aangezien het gaat om een bestaande situatie zijn er redelijkerwijs geen haalbare 
mogelijkheden om de geluidsbelasting te beperken. De af- en aanrijdende vrachtwagen zijn 
maatgevend voor zowel het langtijdgemiddelde als het piekniveau. Daar Groda AGF zaken 
doet met verschillende leveranciers en afnemers, is het praktisch niet mogelijk het aantal 
vrachtwagenbewegingen te beperken zonder omzetverlies. De enige andere mogelijkheid 
zou zijn om de in- en uitrit enige tientallen meters oostwaarts te verplaatsen. Deze ingreep is 
in principe mogelijk, maar is ingrijpend en kostbaar.  
 
Gezien bovenstaande wordt geadviseerd om conform bijlage B5.3, stap 3 van de 
Handreiking Bedrijven en Milieuzonering een etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau van 49 dB(A) en een etmaalwaarde van 69 dB(A) vanwege piekgeluid in 
dit geval aanvaardbaar te achten. 
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5 Conclusie 
 

In opdracht van Legalexion is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie het 
Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf Groda AGF kan voldoen aan de normen 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en piekniveau ter plaatse van de woning Esterweg 7a. 
De immissieniveau’s zijn tevens zodanig dat volgens het stappenplan de Handreiking 
Bedrijven en Milieuzonering kan worden gesproken van een aanvaardbare situatie. 
In hoofdstuk 4 is hiertoe een motivatie opgenomen. 
 
Gezien bovenstaande zijn er geen belemmeringen om voorgenomen uitbreiding van het 
bedrijf Groda AGF  te realiseren en de naastgelegen bestemming van Esterweg 7a te 
wijzigen van bedrijfswoning naar burgerwoning.  
 
 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 

Figuren en Bijlagen 













Bijlage 1.11716.R01 Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est
PuntbronnenVan Kooten Akoestisch Advies

Model: model nieuwe situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef.

1 condensor     149977,37     428965,87     0,50      9,00 Relatief aan onderliggend item

2 condensor     149976,72     428966,46     0,50      9,00 Relatief aan onderliggend item

3 condensor     149975,71     428966,76     0,50      9,00 Relatief aan onderliggend item

4 condensor     149975,35     428965,92     0,50      9,00 Relatief aan onderliggend item

5 condensor     149976,24     428965,09     0,50      9,00 Relatief aan onderliggend item

6 LAmax vrachtwagen     149980,76     428950,17     1,20      3,50 Relatief

20-2-2018 14:28:52Geomilieu V4.30
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Model: model nieuwe situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(u)(D) Cb(u)(A) Cb(u)(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31

1 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --

2 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --

3 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --

4 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --

5 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000  8,000 Nee Nee Nee --

6 Normale puntbron   0,00 360,00 12,000  4,000 -- Nee Nee Nee --

20-2-2018 14:28:52Geomilieu V4.30
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Model: model nieuwe situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125

1   40,80   50,80   51,80   55,80   53,80   47,80   44,80   45,80   60,14    0,00    0,00    0,00

2   40,80   50,80   51,80   55,80   53,80   47,80   44,80   45,80   60,14    0,00    0,00    0,00

3   40,80   50,80   51,80   55,80   53,80   47,80   44,80   45,80   60,14    0,00    0,00    0,00

4   40,80   50,80   51,80   55,80   53,80   47,80   44,80   45,80   60,14    0,00    0,00    0,00

5   40,80   50,80   51,80   55,80   53,80   47,80   44,80   45,80   60,14    0,00    0,00    0,00

6   79,00   95,00   99,00  103,00  101,00   84,00   84,00   72,00  106,46    0,00    0,00    0,00

20-2-2018 14:28:52Geomilieu V4.30



Bijlage 1.11716.R01 Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est
PuntbronnenVan Kooten Akoestisch Advies

Model: model nieuwe situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

1    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

2    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

3    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

4    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

5    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

6    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20-2-2018 14:28:52Geomilieu V4.30



Bijlage 1.21716.R01 Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est
Mobiele bronnenVan Kooten Akoestisch Advies

Model: model nieuwe situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N)

11 rijden vrachtwagens      1,20      3,50 Relatief    50    10 --  26,83  29,04 --

12 personenauto's      0,75      3,50 Relatief    50    10 --  20,74  22,96 --

13 personenauto's      0,75      3,50 Relatief    10     2 --  27,10  29,32 --

14 personenauto's      0,75      3,50 Relatief    40     8 --  21,54  23,76 --

20-2-2018 14:33:34Geomilieu V4.30



Bijlage 1.21716.R01 Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est
Mobiele bronnenVan Kooten Akoestisch Advies

Model: model nieuwe situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31

11  10   5,00   57,70   77,20   86,10   90,70   95,40   98,90   97,70   90,80   78,50    0,00

12  10  25,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,00    0,00

13  10  25,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,00    0,00

14  10  25,00   50,00   69,60   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,00    0,00

20-2-2018 14:33:34Geomilieu V4.30



Bijlage 1.21716.R01 Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est
Mobiele bronnenVan Kooten Akoestisch Advies

Model: model nieuwe situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

20-2-2018 14:33:34Geomilieu V4.30



Bijlage 1.31716.R01 Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est
ToetspuntVan Kooten Akoestisch Advies

Model: model nieuwe situatie

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Gevel Hdef. Maaiveld Hoogte A Hoogte B

1     149959,55     428938,30 Ja Relatief aan onderliggend item      3,50      1,50      4,50

20-2-2018 14:38:22Geomilieu V4.30



Bijlage 21716.R01 Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est
Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveauLAR;LTVan Kooten Akoestisch Advies

Rapport: Resultatentabel

Model: model nieuwe situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAeq bronnen

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

1_A 1,50 44,48 42,28 18,46 47,28

1_B 4,50 46,38 44,18 21,74 49,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-2-2018 15:56:54Geomilieu V4.30



Bijlage 31716.R01 Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7a in Est
Resultaten piekniveau LAmaxVan Kooten Akoestisch Advies

Rapport: Resultatentabel

Model: model nieuwe situatie

LAeq totaalresultaten voor toetspunten

Groep: LAmax

Groepsreductie: Ja

Naam

Toetspunt Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

1_A 1,50 60,27 60,27 -- 65,27

1_B 4,50 64,47 64,47 -- 69,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

20-2-2018 15:59:12Geomilieu V4.30
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1 INLEIDING 

Op de locatie Esterweg 7 te Est is in opdracht van Legalexion te Zaltbommel een verkennend bodemon-
derzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740 / NEN 5707. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie. 
Het doel van het bodemonderzoek is aantonen of op de onderzoekslocatie sprake is van een 
bodemverontreiniging.  
 
Leeswijzer 
In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek met de onderzoekshypothese aan de orde. 
Vervolgens wordt de uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presenta-
tie van de resultaten van het onderzoek en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies en 
aanbevelingen van het onderzoek aan bod. 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is verricht volgens de NEN 5725 richtlijn, aan de hand van een locatiebezoek, een 
interview met de huidige eigenaar, en archiefgegevens van de gemeente Neerijnen / omgevingsdienst 
Rivierenland en de provincie Gelderland. 
 
In onderstaande paragrafen zijn de verkregen gegevens samengevat beschreven. 
 

 
2.1 Locatiegegevens 

Adres (postcode) : Esterweg 7, Est (4185 NM)  
Gemeente : Neerijnen 
Kadastrale gegevens  : gemeente Est en Opijnen, sectie E, nummer 449 
Eigenaar : C.G. Groenendaal 
Gebruik : woonkavel; woonhuis, erf, tuin 
Coördinaten : X - 149.950 Y - 428.930  
Onderzocht oppervlakte : circa 2.000 m

2
  

 
In bijlage 1 zijn een topografische en kadastrale kaart met de ligging van de locatie opgenomen.  
 
Ligging en gebruik 
De locatie is gelegen in een agrarisch gebied / buitengebied, aan de zuidzijde van Est. De locatie is 
zuidwestzijde ontsloten op de Esterweg.  
 
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de percelen in de omgeving. 
 
 

noordzijde bedrijfsgebouw fruitgroothandel Groda International B.V. (Het Nieuwe Achterom 1) 

zuidoostzijde openbare weg (Het Nieuwe Achterom) 

zuidwestzijde openbare weg (Esterweg) 

 
Indeling locatie 
Het bestaande woonhuis is gesitueerd op het noordelijk gedeelte van het perceel. Aan de westzijde van 
de locatie bevindt zich een oprit (verhard met klinkers). Het zuidoostelijk gedeelte van de locatie is in 
gebruik als tuin, gazon en terras. 
 
In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 
 
Locatie-inspectie 
Tijdens de locatie-inspectie zijn op de locatie geen verdachte plekken in de vorm van verzakkingen, 
plaatselijke ophogingen of brandplaatsen waargenomen. Op de locatie zijn geen buitentoepassingen van 
asbest aanwezig. De dakbedekking van het woonhuis bestaat uit dakpannen. Ook zijn op het maaiveld 
geen asbestverdachte materialen waargenomen. In bijlage 8 zijn foto’s van de onderzoekslocatie 
opgenomen. 
 

2.2 Historische gegevens 

Historisch gebruik 
Op oude topografische kaarten uit de 19

e
 en de 20

e
 eeuw blijkt dat van oudsher bebouwing aanwezig is 

ter plaatse van de onderzoekslocatie. Tot de jaren '80 van de 20
e
 eeuw is tevens voormalig gebruik van 

het perceel als boomgaard zichtbaar. Volgens Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) dateert 
het bestaande woonhuis op de locatie uit 1947.  
 
In bijlage 6 is een kopie van de topografische kaarten uit 1937 en 1985 opgenomen.  
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Bedrijfsactiviteiten en olietanks 
De locatie is van oudsher in gebruik als fruitteeltbedrijf. Ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering 
bevonden zich op het erfgedeelte ten noorden van de woonkavel van oudsher enkele landbouwschuren. 
In 1984 zijn de voormalige landbouwschuren vervangen door een kantoor met een nieuwe bedrijfsruimte, 
ten behoeve van een fruitgroothandel. 
 
Voor zover bekend bij de eigenaar en de gemeente Neerijnen / omgevingsdienst Rivierenland is ter 
plaatse van de onderzoekslocatie, geen sprake van de aanwezigheid van (voormalige) olietanks. Op het 
bedrijfsterrein ten noordwesten van de onderzoekslocatie bevindt zich een bovengrondse dieselolie-
installatie (bovengrondse dieselolietank, met afleverzuil). 
 
Slootdempingen  
Op oude topografische kaarten uit de 20

e
 eeuw zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen voormali-

ge sloten zichtbaar. Bij de gemeente Neerijnen / omgevingsdienst Rivierenland is geen aanvullende 
informatie bekend met betrekking tot de aanwezigheid van slootdempingen ter plaatse van de onder-
zoekslocatie.  
 
In bijlage 6 is een kopie van de topografische kaarten uit 1937 en 1985 opgenomen.  
 
 
2.3 Gegevens bodemonderzoek 

Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Geldermalsen (regio Rivierenland) ligt de onder-
zoekslocatie in BKZ2: ‘Wonen voor 1950 II’. Voor deze zone is bekend dat in de bovengrond diffuse licht 
verhoogde gehaltes kwik, lood, zink, PCB en PAK kunnen voorkomen, en in de ondergrond licht 
verhoogde gehaltes kwik, PCB en PAK. 
 
Voorgaand bodemonderzoek 
Bij de eigenaar en de gemeente Neerijnen is geen informatie bekend met betrekking tot eerdere 
bodemonderzoeken ter plaatse van onderhavige onderzoekslocatie. 
 
Volgens informatie van de provincie Gelderland zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie geen 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend.  
 
De historische bodeminformatie van de provincie Gelderland is in bijlage 7 opgenomen. 
 
 
2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

De geohydrologische opbouw van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, is in onderstaande 
tabel weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatie-
rapport Tiel, kaartblad 39 West (Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1977). 

Tabel 1 Geohydrologisch overzicht 

Typering Ligging in meters 
t.o.v. NAP 

Lithologie Formatie 

deklaag + 4,5     tot + 2 
 
klei, veen, lemig zand 

 
Betuwe 

1
e
 watervoerend pakket + 2 tot - 56 

 
(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden 

 
Kreftenheye, Urk, Sterksel 

1
e
 scheidende laag - 56 tot - 102 

 
klei, leem, slibhoudende fijne zanden 

 
Kedichem 

2
e
 watervoerend pakket     beneden  - 102 m 

 
(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden 

 
Harderwijk, Tegelen, Maassluis 

 
De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket heeft een westelijke richting. 
 
Volgens de Provinciale Milieuverordening van de provincie Gelderland (juli 2015) ligt de onderzochte 
locatie niet in een grondwaterbeschermingsgebied.  
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2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Hypothese 
Vanwege het voormalige gebruik van de locatie als boomgaard, is de kwaliteit van de bovengrond ter 
plaatse van de onderzoekslocatie mogelijk aangetast met organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is geen sprake van andere specifieke verdachte 
terreindelen ter plaatse van de onderzoekslocatie, en wordt de locatie niet als specifiek verdacht 
aangemerkt voor verontreiniging met asbest. Vanwege het historische gebruik van de locatie, c.q. de 
ligging binnen zone BKZ2 kunnen op de locatie diffuse licht verhoogde achtergrondgehaltes voor zware 
metalen, PCB en PAK worden gemeten. 
 
Onderzoeksstrategie 
Het onderzoek is opgezet naar de richtlijnen van de NEN-5740 (NNI, 2009). Het onderzoek ter plaatse 
van de verdachte deellocaties is gericht op de verdachte bodemlagen en de potentieel verontreinigende 
stoffen. 
Het opgeboorde materiaal wordt per te onderscheiden laag bemonsterd, in trajecten van maximaal 0.5 
meter. De boringen worden doorgezet tot 0.5 meter onder een zintuiglijk waarneembare verontreiniging. 
 
Vanwege de aanwezigheid van de dieselolie-installatie op het bedrijfsterrein ten noordwesten van de 
onderzoekslocatie, zal de peilbuis voor het onderzoek van het grondwater op het noordwestelijk gedeelte 
van de onderzoekslocatie worden geplaatst.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en analyses. 
 

Tabel 2 Onderzoeksstrategie, volgens NEN5740. 
 

Terreindeel Veldwerk / Aantal boringen Chemisch onderzoek Opmerkingen 

 Beton tot 0.5 
m -mv 

én tot 0.5 
m -gws 

én met 
PB 

Grond Grondwater  

Esterweg 7           
(ca. 2.000 m

2
) 

- 8 (*A) 2 1 3x STgr  
2x OCB     
3x LOS 

1x STgw 11 boringen, peilbuis op noordwestelijk 
gedeelte van locatie 

2x analyse bovengrond, 1x analyse 
ondergrond, 1x analyse grondwater 

 

mv / gws maaiveld / grondwaterspiegel. 
 

PB peilbuis.  
 

(*A) boringen worden doorgezet tot 0.5 meter beneden terreinverharding.  
 

STgr standaard grondpakket (NEN / SIKB): droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie. 

 

STgw standaard grondwaterpakket (NEN / SIKB): 9 zware metalen, minerale olie (GC), vluchtige aromaten (styreen, benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), gechloreerde koolwaterstoffen, incl. vinylchloride. 

 

OCB organochloorbestrijdingsmiddelen. 
 

LOS lutum / organische stof. 

 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate 
invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van 
het bodemonderzoek. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij bodemonderzoek 
(BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op samenstelling, en is gelet op 
eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen.  
 
 
3.2 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 7 maart 2018, door de voor BRL SIKB 2000, erkende boormeester J.R. 
den Boer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie. Tijdens de veldwerk-
zaamheden zijn in totaal elf boringen uitgevoerd op de locatie (nummers 1 t/m 11). 
 
Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 0.5 meter. De boringen in de bovengrond 
zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte grindboor. Voor de bemonstering van de 
ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor. De plaatsen van de boringen worden 
weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 
Vanwege het aantreffen van puinbijmenging in de bovengrond in de omgeving van de oprit op het 
westelijk gedeelte van de locatie, zijn bij de boringen 1 t/m 5 gaten gegraven (30 x 30 cm), voor inspectie 
van de bovenlaag op asbestverdachte bestanddelen. Op het maaiveld van de onderzoekslocatie zijn 
visueel geen asbestverdachte materialen waargenomen. 
 
Voor de bemonstering van het freatisch grondwater is boring 1 verder uitgediept en afgewerkt met een 
peilbuis. Het filterdeel is omhuld met een nylon filterkous en gegloeid filtergrind.  
Het freatisch grondwater is bemonsterd op 14 maart 2018. Voor de bepaling van de concentratie zware 
metalen is het grondwater in het veld gefiltreerd over een 0,45 µm filter en aangezuurd tot pH 2. 
 
 
3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Grond 
De bovengrond ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit zwak humeuze, zwak zandige klei. In de 
In de ondergrond, vanaf circa 0.5 meter beneden maaiveld, wordt matig zandige klei aangetroffen, dat op 
een diepte van circa 1.5 à 2.0 meter beneden maaiveld overgaat in siltig fijn zand. 
Voor een nadere beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt 
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 
 
De in milieuhygiënisch opzicht aan het bodemmateriaal zintuiglijk waargenomen bijzonderheden worden 
weergegeven in tabel 3, op de volgende pagina.  
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Tabel 3 Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen  

Boring Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

01 * 3,20 0,25 - 0,70 zwak puinhoudend 

  0,70 - 1,20 sporen grind 

02 * 1,50 0,10 - 0,25 sporen grind 

  0,25 - 1,20 sporen puin 

03 * 2,00 0,10 - 0,25 sporen grind 

  0,25 - 0,60 sporen puin, sporen grind 

  0,60 - 1,00 sporen grind 

04 * 0,70 0,20 - 0,70 sporen puin 

05 * 1,50 0,00 - 0,15 sporen grind 

  0,15 - 0,60 sporen grind, sporen puin 

  0,60 - 1,00 sporen grind 

06 0,90 0,00 - 0,40 sporen grind 

 

* inspectiegat 

 
In het opgeboorde materiaal uit de boven- en de ondergrond zijn visueel geen asbestverdachte bestand-
delen waargenomen. 
 
Grondwater 
In onderstaande tabel zijn de grondwatergegevens opgenomen. 

Tabel 4 Gegevens grondwater  

Peilbuis 
Grondwaterstand 

(m-mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidbaarheid (EC) 

(mS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Nummer Filtertraject (m-mv)     

PB 1 2.2 - 3.2 1. 74 6.2 0.6 4.8 

  
Tijdens de monstername vertoonde het freatisch grondwater geen afwijkende geur of kleur. De gemeten 
zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) zijn voor grondwater in deze regio 
als normaal te beschouwen.  
 
 
3.4 Monster- en analyseselectie 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door de milieulaboratoria Eurofins Analytico en 
Acmaa Asbest. Beide laboratoria zijn gecertificeerd door de ‘Raad voor Accreditatie’ (RvA). De voorbe-
handeling van de analysemonsters is uitgevoerd volgens AS3000. 
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Grond 
Vanwege het aantreffen van zwakke puinbijmenging in de bovengrond ter plaatse van het noordwestelijk 
gedeelte van de locatie, is besloten om een extra mengmonster van de puinhoudende laag in te zetten 
voor analyse op asbest (fijne fractie).  
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de grondmengmonsters welke ter analyse bij het 
laboratorium zijn aangeboden.  

Tabel 5 Overzicht van grondmengmonsters en analyses  

Analyses Motivering / Opmerkingen  Monstercode 
 

Deelmonsters 
 STgr OCB ASB LOS  

 
MM 1 
 
 
 

01 (0,25 - 0,70) 
02 (0,25 - 0,70) 
04 (0,20 - 0,70) 
05 (0,15 - 0,60) 

# #  # 
monsters van bovengrond op noordwestelijk gedeelte van locatie;  
zwak humeuze, zwak tot matig zandige klei, zwakke bijmenging 
puinresten, sporen grind 

 
MM 2 
 
 
 

06 (0,00 - 0,40) 
07 (0,00 - 0,40) 
09 (0,00 - 0,50) 
11 (0,00 - 0,50) 

# #  # 
monsters van bovengrond op zuidoostelijk gedeelte van locatie; 
zwak tot matig humeuze, zwak zandige klei, plaatselijk sporen grind 

 
MM 3 
 
 
 
 

01 (0,70 - 1,20) 
03 (0,60 - 1,00) 
08 (0,60 - 1,00) 
09 (0,50 - 0,90) 
11 (0,50 - 0,80) 

#   # 
monsters van ondergrond verspreid over onderzoekslocatie; zwak 
humeuze, zwak tot matig zandige klei, plaatselijk sporen grind 

 
MM A 
 
 
 

01 (0,25 - 0,70) 
02 (0,25 - 0,70) 
03 (0,25 - 0,60) 
05 (0,15 - 0,60) 

  #  
monsters van zwak puinhoudende laag in bovengrond op 
noordwestelijk gedeelte van locatie; zwakke bijmenging puinresten, 
sporen grind, visueel geen asbestverdachte bestanddelen 

#:  Geanalyseerde pakketten/parameters 

STgr  Standaardpakket grond (NEN / SIKB) 

OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen (23) 

ASB Asbest (fijne fractie < 20 mm) 

LOS Lutum / Organische stof 

 
Het standaardpakket-grond (NEN / SIKB) omvat de volgende analyses: droge stof, 9 zware metalen (Ba, 
Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), 
polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie (GC). 
 
Grondwater 
Het grondwatermonster uit peilbuis PB1 is geanalyseerd op het standaardpakket-grondwater (NEN / 
SIKB). Dit pakket omvat de volgende analyses: 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), 
minerale olie (GC), vluchtige aromaten & gechloreerde koolwaterstoffen, inclusief vinylchloride.  
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Algemene begrippen en toetsingskader 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen de 
chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan normen 
zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van VROM.  
Per 1 juli 2013 is de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden. De interventiewaarden voor 
grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in de Circulaire. 
 

Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond; AW2000) 
Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden is sprake 
van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 
plant of dier niet zijn verminderd. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / 
achtergrondwaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als licht 
verontreinigd. 
 

Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde 
Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd:  
- in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; 
- in grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. 
 

Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader onderzoek. Indien 
concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde worden aangetoond, wordt de 
bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig verontreinigd. 
 

Interventiewaarden 
Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan 
waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
pen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er 
sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De 
interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden 
voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen 
ten opzichte van de interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) 
bestempeld als sterk verontreinigd.  

Voor de parameter barium is per 1 april 2009 alleen een interventiewaarde van kracht, specifiek voor 

situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.  
 
Asbest 
De interventiewaarde voor asbest is gelijk aan de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling 
bodemkwaliteit, welke de hergebruiksmogelijkheden van de grond/puin bepaalt en is vastgesteld op 100 
mg/kg d.s. Deze asbestnorm is ook van toepassing voor bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat. 
De vastgestelde normwaarde geldt voor het gewogen asbestgehalte. De toetsing van het gewogen 
asbestgehalte dient op de volgende wijze te worden uitgevoerd: 
(10 x gehalte amfibool asbest) + (gehalte serpentijn asbest) = < 100 mg/kg d.s. 
 

Chrysotiel (wit asbest) betreft serpentijn asbest, de overige asbestsoorten zijn amfibolen (hoofdzakelijk 
amosiet en crocidoliet). 
 
Verkennend onderzoek asbest NEN 5707 
Door de lagere onderzoeksintensiteit van het verkennend onderzoek kan in deze fase niet direct worden 
getoetst aan de interventiewaarde. In het verkennend onderzoek wordt het gehalte getoetst aan de 
interventiewaarde gecorrigeerd met een factor 2. Deze correctiefactor is een maat voor de betrouwbaar-
heid van het verkennend onderzoek in relatie tot het nader onderzoek. Aan de hand van het verkregen 
indicatieve gehalte aan asbest wordt nagegaan of nader onderzoek al dan niet noodzakelijk is. 
Wanneer het asbestgehalte kleiner is dan de helft van de interventiewaarde is het statistisch aannemelijk 
dat ook in een nader onderzoekstraject de interventiewaarde niet zal worden overschreden. In deze 
gevallen geldt er geen noodzaak tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Bij een asbestgehal-
te groter dan de helft van de interventiewaarde is een nader onderzoek asbest verplicht. De hoogste 
bepaalde waarde binnen een (deel)locatie is hiervoor bepalend. 
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Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Volgens de definities in de Wet bodembescherming (Wbb) is in de volgende situaties sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging: 
- wanneer in een volume van ten minste 25 m

3
 grond (sediment) de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt; 
- wanneer in een volume van ten minste 100 m

3
 grondwater de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt. 
 

Conform de richtlijnen van de Wet bodembescherming bestaat voor een geval van ernstige bodemveront-
reiniging een saneringsnoodzaak.  
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn 
afhankelijk van het percentage lutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen de gemeten 
gehaltes in de grond hiervoor te worden gecorrigeerd (gestandaardiseerd gehalte).  
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan het rapport toege-
voegd. In bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan achtergrond- en interventiewaarden 
opgenomen (gestandaardiseerd gehalte). 
 
 
 

4.2 Grond 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
van de grond aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in mg/kg droge stof. 
 

Tabel 6 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grond (mg/kg d.s.) 

Zware metalen 
Monstercode 

Lutum 
(%) 

Org. 
Stof 
(%) Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn 

Min.  
olie 

PCB 
OCB 

(DDE) 
PAK 
(10) 

ASB 

MM1;  
B1, 2, 4, 5 (0.15-0.7) 

22,9 2,2 -- -- -- -- -- -- -- 150 -- -- -- 0,047 -- x 

MM2;  
B6, 7, 9, 11 (0.0-0.5) 

19,7 4,8 -- 0,58 -- -- -- -- 33 69 120 -- -- 
0,052 

* 
-- x 

MM3;  
B1,3,8, 9,11 (0.5-1.2) 

16,9 3,1 -- -- -- -- -- -- 31 -- 120 -- -- x -- x 

MMA;  
GT1,2,3,5 (0.15-0.7) 

- - x x x x x x x x x x x x x [<2] 

 

x : niet geanalyseerd. 
--   : geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet. 
0,58 : overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). 
* : tevens licht verhoogd gehalte hexachloorbenzeen (0,0079 mg/kg d.s.) 
 [<2]   : geen overschrijding hergebruiknorm / interventiewaarde, asbest. 

  
Interpretatie 
De licht verhoogde gehaltes zware metalen in de mengmonsters van de boven- en de ondergrond 
kunnen vermoedelijk worden gerelateerd aan het historische gebruik van de locatie c.q. de ligging binnen 
zone BKZ2. Het licht verhoogde loodgehalte in het mengmonster van de bovengrond op het westelijk 
gedeelte van de locatie (MM1) houdt mogelijk mede verband met de aangetroffen bodemvreemde 
bestanddelen (puinresten, sporen grind). 
De licht verhoogde gehaltes DDE en hexachloorbenzeen in de bovengrond kunnen vermoedelijk worden 
gerelateerd aan het voormalige gebruik van de onderzoekslocatie en de percelen in de omgeving als 
boomgaard. 
 
In het mengmonster van de zwak puinhoudende laag in de bovengrond op het noordwestelijk gedeelte 
van de locatie (MMA) is analytisch geen verontreiniging met asbest geconstateerd. De analyseresultaten 
vormen een bevestiging van de visuele waarnemingen. 
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4.3 Grondwater 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
van het grondwater aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in µg/liter. 
 

Tabel 7 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grondwater (µg/l) 

Componenten Peilbuis Toetsingswaarden 

 PB1 S (S+I)/2 I 

Zware metalen Barium (Ba) 99 50 340 630 

 Cadmium (Cd) -- 0,40 3,2 6 

 Kobalt (Co) -- 20 60 100 

 Koper (Cu) -- 15 45 75 

 Kwik (Hg) -- 0,05 0,18 0,30 

 Molybdeen (Mo) -- 5 150 300 

 Nikkel (Ni) -- 15 45 75 

 Lood (Pb) -- 15 45 75 

 Zink (Zn) -- 65 430 800 

Vluchtige  Benzeen -- 0,2 15 30 

Aromaten Tolueen -- 7,0 500 1000 

 Ethylbenzeen -- 4,0 77 150 

 Xylenen -- 0,2 35 70 

 Naftaleen -- 0,01 35 70 

 Styreen -- 6,0 150 300 

Vluchtige Dichloormethaan -- 0,01 500 1000 

gechloreerde Trichloormethaan -- 6,0 200 400 

koolwaterstoffen Tetrachloormethaan -- 0,01 5 10 

 Trichlooretheen -- 24 260 500 

 Tetrachlooretheen -- 0,01 20 40 

 1,1-dichloorethaan -- 7,0 450 900 

 1,2-dichloorethaan -- 7,0 450 400 

 1,1,1-trichloorethaan -- 0,01 150 300 

 1,1,2-trichloorethaan -- 0,01 65 130 

 Vinylchloride -- 0,01 2,5 5,0 

 1,1-dichlooretheen -- 0,01 5 10 

 1,2-dichloorethenen (som) -- 0,01 10 20 

 Dichloorpropanen (som) -- 0,8 40 80 

Overige stoffen Minerale olie -- 50 325 600 
 

-- : geen overschrijding streefwaarde/detectielimiet. 
99 : overschrijding van de streefwaarde. 

 
Interpretatie 
Voor de licht verhoogde concentratie barium in het grondwater geldt vermoedelijk dat sprake is van een 
verhoogde achtergrondwaarde. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voor barium, in het 
grondwater in klei- en zandgronden concentraties worden gemeten tot 150 à 200 µg/l. 
 
In het grondwater uit de peilbuis op het noordwestelijk gedeelte van de locatie is geen is geen verontrei-
niging met minerale olie en/of vluchtige aromaten geconstateerd.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op de locatie Esterweg 7 te Est is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in verband met de 
voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen 
van de NEN 5740 / NEN 5707. 
 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
   

♦ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, nikkel, lood, zink en 
organochloorbestrijdingsmiddelen (DDE, hexachloorbenzeen) aangetroffen. Zintuiglijk is plaatselijk 
zwakke bijmenging van puinresten en sporen grind waargenomen in de bovengrond.  

♦ In de zwak puinhoudende laag in de bovengrond op het noordwestelijk gedeelte van de locatie is, 
zowel visueel als analytisch, geen verontreiniging met asbest geconstateerd.  

 

♦ In de ondergrond van de locatie zijn analytisch lichte verontreinigingen met nikkel en zink 
aangetroffen. Zintuiglijk is geringe bijmenging van sporen grind waargenomen ondergrond. 

 

♦ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde concentratie barium 
gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een verhoogde achtergrondwaarde.  

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet Bodembe-
scherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven geen milieutechnische 
bezwaren voor de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie. 
 
Indien bij eventuele graafwerkzaamheden op de locatie grond zal vrijkomen, dient er rekening mee te 
worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. De toepassingsmogelijkhe-
den voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald aan de hand van de voorwaarden 
van het Besluit bodemkwaliteit en/of de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Neerijnen (regio 
Rivierenland).  
 
 
 
 
12 april 2018 
 

Behandeld door: 
 
 
 
ing. H. van Wijngaarden, 
Lawijn Advies & Management. 
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getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige

-25

Klei, zwak zandig, zwak humeus, zwak puinhoudend, 
grijsbruin

-70

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen grind, licht 
grijsbruin, zwak roestsporen

-120

Klei, sterk zandig, matig humeus, bruin, zwak 
roestsporen

-140

Klei, sterk zandig, licht beigegrijs

-190

Klei, matig zandig, zwak humeus, beigegrijs, enkele 
veenbrokjes

-230

Zand, zeer fijn, zwak siltig, beigegrijs

-250

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijsbeige

-320

Boring: 02

0

50

100

150

1

2

3

4

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, sporen 
grind, grijsbruin

-25

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen puin, licht 
beigebruin

-120

Klei, sterk zandig, beigegrijs

-150

Boring: 03

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

klinker0

-10

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen grind, beigegrijs

-25

Zand, matig fijn, sterk siltig, zwak humeus, sporen 
puin, sporen grind, bruin

-60

Klei, matig zandig, sporen grind, grijs

-100

Klei, matig zandig, beigegrijs

-150

Klei, sterk zandig, grijs

-180

Zand, zeer fijn, sterk siltig, grijsbeige

-200

Boring: 04

0

50

1

2

0

Klei, sterk zandig, sterk humeus, 
donkergrijs, (teelaarde)

-20

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen puin, 
grijsbruin

-70
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Boring: 05

0

50

100

150

1

2

3

4

0

Klei, sterk zandig, sterk humeus, sporen grind, 
donkerbruin, (teelaarde)

-15

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen grind, 
sporen puin, grijsbruin

-60

Klei, zwak zandig, zwak humeus, sporen grind, 
grijsbruin

-100

Klei, uiterst siltig, grijsbeige

-150

Boring: 06

0

50

1

2

0

Klei, zwak zandig, matig humeus, sporen grind, 
grijsbruin

-40

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, licht bruingrijs

-90

Boring: 07

0

50

1

2

0

Klei, zwak zandig, matig humeus, grijsbruin

-40

Klei, sterk zandig, beigegrijs

-90

Boring: 08

0

50

100

1

2

0

Klei, matig zandig, matig humeus, 
donkerbruin, (teelaarde)

-60

Klei, matig zandig, zwak humeus, bruin

-100
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Boring: 09

0

50

100

1

2

3

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, lichtbruin

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, licht bruingrijs, 
zwak roestsporen

-90

Klei, uiterst siltig, grijs

-140

Boring: 10

0

50

100

1

2

tegel0

-5

Zand, matig fijn, matig siltig, licht bruinbeige, enkele 
kleibrokjes

-50

Klei, zwak zandig, zwak humeus, licht bruingrijs, 
zwak roestsporen

-100

Boring: 11

0

50

100

1

2

3

0

Klei, sterk zandig, zwak humeus, grijsbruin

-50

Klei, matig zandig, zwak humeus, licht bruinbeige, 
zwak roestsporen

-80

Klei, sterk zandig, beigegrijs

-100
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 TOETSING ANALYSERESULTATEN 
 

 AAN NORMEN WET BODEMBESCHERMING 
 
 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17.3269

Projectnaam Esterweg 7

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018034399

Monster MM1; B1, 2, 4, 5 (0.15-0.7)

Analyse Eenheid MM1 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 2,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 22,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,2 81,2

Organische stof % (m/m) ds 2,2 2,2

Gloeirest % (m/m) ds 96,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 22,9 22,9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 110 118 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,29 0,3754 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 8,1 8,666 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 16 19,16 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0375 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 25 26,6 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 150 169,8 * 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 100 114,8 - 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 9,545

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 15,91

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 15,91

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 35

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5 22,73

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 19,09

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 111,4 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0031

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0222 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,068 0,068

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,38 0,383 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0031 - 0,001 0,001 8,5 17 0,001 0,5

beta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0031 - 0,001 0,002 0,801 1,6 0,002 0,5

gamma-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0031 - 0,001 0,003 0,602 1,2 0,04 0,5

delta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0031

Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0,0010 0,0031 - 0,003 0,0085 1 2 0,027 1,4

Heptachloor mg/kg ds <0,0010 0,0031 - 0,001 0,0007 2 4 0,0007 0,1

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0010 0,0031 - 0,001 0,003

Aldrin mg/kg ds <0,0010 0,0031 0,001 0,32

Dieldrin mg/kg ds <0,0010 0,0031

Endrin mg/kg ds <0,0010 0,0031

Isodrin mg/kg ds <0,0010 0,0031

Telodrin mg/kg ds <0,0010 0,0031

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0031 - 0,001 0,0009 2 4 0,0009 0,1

beta-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0031

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0020 0,0063

o,p'-DDT mg/kg ds 0,0014 0,0063

p,p'-DDT mg/kg ds 0,0061 0,0277

o,p'-DDE mg/kg ds <0,0010 0,0031

p,p'-DDE mg/kg ds 0,046 0,2091

o,p'-DDD mg/kg ds <0,0010 0,0031

p,p'-DDD mg/kg ds 0,0014 0,0063

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 0,0095 - 0,003 0,015 2,01 4 0,04 0,14

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014 0,0063 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 0,0095 - 0,002 0,02 17 34 0,84 34

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,047 0,2123 * 0,002 0,1 1,2 2,3 0,13 1,3

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0075 0,034 - 0,006 0,2 0,95 1,7 0,2 1

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,057

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0063 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,067 0,3036 - 0,0056 0,4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,069

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 9991737 MM1; B1, 2, 4, 5 (0.15-0.7)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17.3269

Projectnaam Esterweg 7

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018034399

Monster MM2; B6, 7, 9, 11 (0.0-0.5)

Analyse Eenheid MM2 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 4,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 19,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 79,8 79,8

Organische stof % (m/m) ds 4,8 4,8

Gloeirest % (m/m) ds 93,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 19,7 19,7

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 230 277,4 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,58 0,7129 * 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 11 13,17 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 29 35,15 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,075 0,0823 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 33 38,89 * 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 69 78,72 * 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 120 144,5 * 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 4,375

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 7,292

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 7,292

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 16,04

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 8,2 17,08

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 8,75

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 51,04 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0102 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,12 0,12

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,059 0,059

Chryseen mg/kg ds 0,078 0,078

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,5 0,502 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,001 8,5 17 0,001 0,5

beta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,002 0,801 1,6 0,002 0,5

gamma-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,003 0,602 1,2 0,04 0,5

delta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0014

Hexachloorbenzeen mg/kg ds 0,0079 0,0164 * 0,003 0,0085 1 2 0,027 1,4

Heptachloor mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,0007 2 4 0,0007 0,1

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,003

Aldrin mg/kg ds <0,0010 0,0014 0,001 0,32

Dieldrin mg/kg ds <0,0010 0,0014

Endrin mg/kg ds <0,0010 0,0014

Isodrin mg/kg ds <0,0010 0,0014

Telodrin mg/kg ds <0,0010 0,0014

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,0009 2 4 0,0009 0,1

beta-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0014

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0020 0,0029

o,p'-DDT mg/kg ds <0,0010 0,0014

p,p'-DDT mg/kg ds 0,016 0,0333

o,p'-DDE mg/kg ds <0,0010 0,0014

p,p'-DDE mg/kg ds 0,052 0,1083

o,p'-DDD mg/kg ds <0,0010 0,0014

p,p'-DDD mg/kg ds 0,0037 0,0077

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 0,0043 - 0,003 0,015 2,01 4 0,04 0,14

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014 0,0029 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0044 0,0091 - 0,002 0,02 17 34 0,84 34

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,052 0,1098 * 0,002 0,1 1,2 2,3 0,13 1,3

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,016 0,0347 - 0,006 0,2 0,95 1,7 0,2 1

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,073

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0029 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,091 0,1906 - 0,0056 0,4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,085

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

2 9991738 MM2; B6, 7, 9, 11 (0.0-0.5)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17.3269

Projectnaam Esterweg 7

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018034399

Monster MM3; B1, 3, 8, 9, 11 (0.5-1.2)

Analyse Eenheid MM3 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 3,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 16,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 79,7 79,7

Organische stof % (m/m) ds 3,1 3,1

Gloeirest % (m/m) ds 95,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 16,9 16,9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 130 176 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,32 0,4306 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 11 14,71 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 23 30,67 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,068 0,0781 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 31 40,33 * 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 37 44,93 - 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 120 159,5 * 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 6,774

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 11,29

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 5,1 16,45

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 24,84

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6 19,35

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 13,55

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 79,03 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0022

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0158 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

3 9991739 MM3; B1, 3, 8, 9, 11 (0.5-1.2)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17.3269

Projectnaam Esterweg 7

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018037063

Monster PB1

Analyse Eenheid PB1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 99 99 * 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L <10 7 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 9999387 PB1

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
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 OUDE TOPOGRAFISCHE KAARTEN 



  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                        onderzoekslocatie 

Projectnaam    : Est - Esterweg 7 Project  : 17.3269 Schaal  :  1: 10’000 
  Datum  : april 2018 Formaat: A4 

Onderdeel: 

  
 Overzichtskaart met 
 situatie 1937 

 
 

 Topografische dienst Emmen Bijlage  6  
 
 

 



  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                        onderzoekslocatie 

Projectnaam    : Est - Esterweg 7 Project  : 17.3269 Schaal  :  1: 10’000 
  Datum  : april 2018 Formaat: A4 

Onderdeel: 

  
 Overzichtskaart met 
 situatie 1985 

 
 

 Topografische dienst Emmen Bijlage  6  
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
Rapportnr.: 17.3269  Esterweg 7 te Est  

 

 
 
 
 
 
 
 

 BIJLAGE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMATIE ARCHIEF 
 

 PROVINCIE GELDERLAND (BODEMLOKET) 
 



1 / 3

Rapport Bodemloket

GE030400442
HBB: Groda AGF BV; Esterweg 7

Datum: 11-07-2017

Legenda

Locatie

Beschikbaarheid 
gegevens

Voortgang onderzoek
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GE030400442 HBB: Groda AGF BV; Esterweg 7 

Inhoud

  
1   Algemeen
 1.1 Administratieve gegevens
 1.2 Statusinformatie
 1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten
 1.4 Onderzoeksrapporten
 1.5 Besluiten
 1.6 Saneringsinformatie
 1.7 Contactgegevens
 1.8 Disclaimer  

1 Algemeen

Dit rapport is opgesteld met de gegevens uit http://www.bodemloket.nl/
  

1.1 Administratieve gegevens

Locatienaam: HBB: Groda AGF BV; Esterweg 7

Identificatiecode volgens bevoegd gezag: GE030400442

Locatiecode gemeentelijk BIS: AA030400391

Adres: Esterweg 7 4185NM Est

Gegevensbeheerder: Provincie Gelderland

Als de gegevensbeheerder de provincie is, kan er bij de gemeente en/of de omgevingsdienst 
waar de locatie onder valt meer informatie beschikbaar zijn.

  

1.2 Statusinformatie

Vervolg: Uitvoeren historisch onderzoek.

Omschrijving: Op de onderzoekslocatie moet een historisch 
onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit onderzoek 
moet blijken of op de onderzoekslocatie activiteiten 
aanwezig zijn (geweest) die de bodem mogelijk 
hebben verontreinigd.

  

1.3 Verontreinigende (onderzochte) activiteiten

Omschrijving Start Eind

dieseltank (ondergronds) 
(631241)

onbekend onbekend

  

1.4 Onderzoeksrapporten

Type Auteur Nummer Datum

  

1.5 Besluiten

Type Kenmerk Datum

  

1.6 Saneringsinformatie

Bovengronds Ondergronds Start Eind
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1.7 Contact

Gedetailleerde informatie over deze locatie kunt u opvragen bij

Provincie Gelderland

Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG Arnhem (route)
Postadres: Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Telefoon: (026) 359 91 11
Fax: (026) 359 94 80
E-mail: post@gelderland.nl
Twitter: twitter.com/provgelderland

  

1.8 Disclaimer
Dit rapport geeft de situatie weer zoals bekend op de datum van afdrukken. De getoonde 
informatie is afkomstig van provincies, omgevingsdiensten of gemeenten en wordt zonder 
tussenkomst van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Inhoudelijke vragen over de getoonde 
bodeminformatie kunt u stellen aan de desbetreffende organisatie. 
Rijkswaterstaat beheert de website Bodemloket.nl. Vragen over de werking van de website kunt 
u stellen via onze helpdesk: http://www.rwsleefomgeving.nl/helpdesk/bodembeheer.
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 FOTO’S ONDERZOEKSLOCATIE  
 
 
 



 
 
 

 

 

17.3269 Est - Esterweg 7  

 
 
 

 

Foto 1: westelijk gedeelte locatie / oprit 
 

 

Foto 2: zuidwestelijk gedeelte locatie 
 

 

Foto 3: zuidoostelijk gedeelte locatie 
 

 

Foto 4: noordwestelijk gedeelte locatie 
 

 

Foto 5: inspectiegat GT1 
 

 

Foto 6: inspectiegat GT5 
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VERKENNEND BODEMONDERZOEK 
 HET NIEUWE ACHTEROM 1 
 TE EST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LAWIJN advies & management  
Rapportnr.: 18.3486-A1 

april 2018 
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 
Rapportnr.: 18.3486-A1, april 2018 
Verkennend bodemonderzoek Het Nieuwe Achterom 1 te Est 

 
Opdrachtgever  
Legalexion  
Postbus 103   
5300 AC  Zaltbommel  
 
 
Opdrachtnemer 
LAWIJN Advies & Management 
Burg. Patijnlaan 56 
3705 CG  Zeist 
 
Telefoonnr.  : 030 - 699 19 39 
Telefaxnr.    : 084 - 723 78 19 
e-mail : info@lawijnadvies.nl 
 
 
Rapport 
Kenmerk  : 18.3486-A1 
Datum  : 13 april 2018 
 
 
Opsteller / projectleider  
dhr. ing. H. (Herman) van Wijngaarden 
 

 

Kwaliteitscontrole: 
mw. drs. ing. F. (Erica) Broeder 
 

 

 
KWALITEITSVERKLARING 
LAWIJN Advies & Management verricht bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000. Het bedrijf is hiervoor gecertificeerd 
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1 INLEIDING 

Op de locatie Het Nieuwe Achterom 1 te Est is in opdracht van Legalexion te Zaltbommel een verken-
nend bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie voor 
verkennend bodemonderzoek, zoals vermeld in de NEN 5740. 
 
De aanleiding voor het bodemonderzoek vormt de aanvraag van een omgevingvergunning voor de 
uitbreiding van het bestaande bedrijfsgebouw op de locatie. Het doel van het bodemonderzoek is 
aantonen of op de onderzoekslocatie sprake is van een bodemverontreiniging.  
 
Leeswijzer 
In het voorliggende rapport komt eerst het vooronderzoek met de onderzoekshypothese aan de orde. 
Vervolgens wordt de uitvoering van het bodemonderzoek beschreven. Ten slotte komen, na de presenta-
tie van de resultaten van het onderzoek en een interpretatie van deze resultaten, de conclusies en 
aanbevelingen van het onderzoek aan bod. 
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2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek is verricht volgens de NEN 5725 richtlijn, aan de hand van een locatiebezoek, een 
interview met de huidige eigenaar, en archiefgegevens van de gemeente Neerijnen / omgevingsdienst 
Rivierenland en de provincie Gelderland. In onderstaande paragrafen zijn de verkregen gegevens 
samengevat beschreven. 
 

 
2.1 Locatiegegevens 

Adres (postcode) : Het Nieuwe Achterom 1, Est (4185 PA)  
Gemeente : Neerijnen 
Kadastrale gegevens  : gemeente Est en Opijnen, sectie E, nummer 605 (ged.) 
Eigenaar : Groda B.V. / Goenendaal Participatie  
Gebruik : bedrijfsterrein, groenstrook 
Coördinaten : X - 150.000 Y - 429.040  
Onderzocht oppervlakte : circa 3.000 m

2
  

 

In bijlage 1 zijn een topografische en kadastrale kaart met de ligging van de locatie opgenomen.  
 
Ligging en gebruik 
De locatie is gelegen in een agrarisch gebied / buitengebied, aan de zuidzijde van Est. De locatie is 
zuidoostzijde ontsloten op de openbare weg (Het Nieuwe Achterom).  
 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van het gebruik van de percelen in de omgeving. 
 
 

Noordzijde autobedrijf, Blankers Unusual Classics (Dreef 4a) 

Oostzijde openbare weg (Het Nieuwe Achterom) 

Zuidzijde woonhuis (Esterweg 7) 

Westzijde begraafplaats 

 
Indeling locatie 
Het bestaande bedrijfsgebouw is gesitueerd op middengedeelte van de locatie. Aan de zuidzijde van het 
bedrijfsgebouw bevindt zich een kantoorruimte. De vloer van het bedrijfsgebouw is verhard met beton. 
Het terreindeel ten noorden van het bedrijfsgebouw is ingericht als parkeerterrein (verhard met stelcon-
platen). Het terreindeel ten oosten van het bedrijfsgebouw is ingericht als oprit en laad-/losruimte (verhard 
met asfalt en beton). De terreinstrook aan de westzijde van het bedrijfsgebouw is gebruik als groenstrook 
(onverhard). 
 

De firma Groda is voornemens om het bestaande bedrijfsgebouw in twee fase uit te breiden:  
- fase 1: uitbreiding oostzijde + uitbreiding westzijde; 
- fase 2: uitbreiding noordzijde. 
 
In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen. 
 
Locatie-inspectie 
Tijdens de locatie-inspectie zijn op de locatie geen verdachte plekken in de vorm van verzakkingen, 
plaatselijke ophogingen of brandplaatsen waargenomen. Op de locatie zijn geen buitentoepassingen van 
asbest aanwezig. Ook zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen waargenomen. In bijlage 9 
zijn foto’s van de onderzoekslocatie opgenomen. 

 
 
 

2.2 Historische gegevens 

Historisch gebruik 
Op oude topografische kaarten blijkt dat de onderzoekslocatie van oudsher in gebruik was als boom-
gaard, en vanaf de jaren '80 van de 20

e
 eeuw een korte periode als akkerland. In 1984 is het zuidelijk van 

het bestaande bedrijfsgebouw gerealiseerd (kantoor, met bedrijfsruimte). In 1998 en 2010 is het 
bedrijfsgebouw gefaseerd uitgebreid in noordelijke richting. 
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Bedrijfsactiviteiten en olietanks 
Vanaf de jaren '70 van de 20e worden fruitteelt en -handels activiteiten op de locatie uitgeoefend. In de 
periode van 1984 tot 2010 is het bestaande bedrijfsgebouw op de locatie in fasen gerealiseerd. In het 
zuidelijk gedeelte van het bedrijfsgebouw bevinden zich vier koelcellen en een verpakkingsruimte voor 
hard en zacht fruit, met aan de zuidoostzijde van het gebouw een kantoorruimte. Het noordelijk gedeelte 
van het bedrijfsgebouw is ingericht als fust- en expeditieruimte, met aan de buitenzijde van het gebouw 
een laad-/loskuil. 
 
Op het terreindeel ten zuidwesten van het bedrijfsgebouw bevindt zich een dieselolie-installatie (boven-
grondse dieselolietank, met afleverzuil). In het verleden was de dieselolietank ondergronds geplaatst. 
Begin 2005 is de voormalige ondergrondse dieselolietank op de locatie in 2005 gesaneerd en vervangen 
door een bovengrondse tank. In mei 2005 is door de gemeente Neerrijnen een vergunning verleend voor 
een bovengrondse tank met een inhoud van 10.000 liter. Bij de omgevingsdienst Rivierenland is geen 
nadere informatie bekend over de aanwezigheid van (voormalige) olietanks / olieopslag op de locatie. 
 
Asbestinventarisatie 
Op het dak van het zuidelijk gedeelte van het bedrijfsgebouw bevonden zich oorspronkelijk asbest-
houdende platen, welke in juli 2015 zijn vervangen door nieuwe dakplaten. Voor de asbestverwijdering is 
in juni 2015 een asbestinventarisatie uitgevoerd (VDM, kenmerk: 150420). De dakranden langs de 
zijkanten van het bedrijfsgebouw zijn rondom voorzien van dakgoten.  
In bijlage 8 is een kopie van de situatietekening van het asbestinventarisatierapport uit 2015 opgenomen.  
 
Slootdempingen / ophooglagen  
Op oude topografische kaarten uit de 20

e
 eeuw zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie geen voormali-

ge sloten zichtbaar. Bij de gemeente Neerijnen / omgevingsdienst Rivierenland is geen aanvullende 
informatie bekend met betrekking tot de aanwezigheid van slootdempingen ter plaatse van de onder-
zoekslocatie. In bijlage 6 is een kopie van de topografische kaarten uit 1937 en 1985 opgenomen.  
 
Bij de aanleg van het parkeerterrein en de laad-/losplaats aan de noordzijde van het bedrijfsgebouw in 
2010 is een circa 40 cm dikke puinfunderinglaag met een laag zand aangebracht. Vanwege de toepas-
sing van de verhardinglaag na 1998 wordt het verhardingmateriaal niet als verdacht aangemerkt voor 
verontreiniging met asbest. 
 
 
2.3 Gegevens bodemonderzoek 

Bodemkwaliteitskaart 
Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Geldermalsen (regio Rivierenland) ligt de onder-
zoekslocatie in BKZ2: ‘Wonen voor 1950 II’. Voor deze zone is bekend dat in de bovengrond diffuse licht 
verhoogde gehaltes kwik, lood, zink, PCB en PAK kunnen voorkomen, en in de ondergrond licht 
verhoogde gehaltes kwik, PCB en PAK. 
 
Voorgaand bodemonderzoek 
In februari 1995 is op het terreindeel bij de voormalige ondergrondse dieselolietank een inventariserend 
onderzoek BSB uitgevoerd (Tauw, kenmerk: EX.95020301.BRM). Tijdens het bodemonderzoek is in de 
grond en het grondwater geen verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten geconstateerd.  
Momenteel is een bestaande peilbuis aanwezig op het terreindeel bij de bovengrondse tank. Bij de 
eigenaar en de omgevingsdienst Rivierenland zijn geen recente analyseresultaten van het grondwater 
bekend.  
 
Volgens informatie van de provincie Gelderland zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie geen 
gevallen van ernstige bodemverontreiniging bekend.  
 
De historische bodeminformatie van de provincie Gelderland (Bodemloket) is in bijlage 7 opgenomen. 
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2.4 Bodemopbouw en geohydrologie 

De geohydrologische opbouw van het gebied waarbinnen de locatie is gesitueerd, is in onderstaande 
tabel weergegeven. De gegevens zijn afkomstig van de Grondwaterkaart van Nederland, inventarisatie-
rapport Tiel, kaartblad 39 West (Dienst Grondwaterverkenning TNO, 1977). 

Tabel 1 Geohydrologisch overzicht 

Typering Ligging in meters 
t.o.v. NAP 

Lithologie Formatie 

Deklaag + 4,5     tot + 2 
 
klei, veen, lemig zand 

 
Betuwe 

1
e
 watervoerend pakket + 2 tot - 56 

 
(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden 

 
Kreftenheye, Urk, Sterksel 

1
e
 scheidende laag - 56 tot - 102 

 
klei, leem, slibhoudende fijne zanden 

 
Kedichem 

2
e
 watervoerend pakket     beneden  - 102 m 

 
(grindhoudende) matig fijne tot grove zanden 

 
Harderwijk, Tegelen, Maassluis 

 
De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket heeft een westelijke richting. 
 
Volgens de Provinciale Milieuverordening van de provincie Gelderland (juli 2015) ligt de onderzochte 
locatie niet in een grondwaterbeschermingsgebied.  
 
 
2.5 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Hypothese 
Vanwege het voormalige gebruik van de locatie als boomgaard, is de kwaliteit van de bovengrond ter 
plaatse van de onderzoekslocatie mogelijk aangetast met organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is geen sprake van andere specifieke verdachte 
terreindelen ter plaatse van de onderzoekslocatie de onderzoekslocatie, en wordt de locatie niet als 
specifiek verdacht aangemerkt voor verontreiniging met asbest. 
Vanwege de ligging binnen zone BKZ2 kunnen op de locatie diffuse licht verhoogde achtergrondgehaltes 
voor zware metalen, PCB en PAK worden gemeten. 
 
Onderzoeksstrategie 
Het onderzoek is opgezet naar de richtlijnen van de NEN-5740 (NNI, 2009). Het onderzoek ter plaatse 
van de verdachte deellocaties is gericht op de verdachte bodemlagen en de potentieel verontreinigende 
stoffen. 
Het opgeboorde materiaal wordt per te onderscheiden laag bemonsterd, in trajecten van maximaal 0.5 
meter. De boringen worden doorgezet tot 0.5 meter onder een zintuiglijk waarneembare verontreiniging. 
 
Ter verificatie van de bodemkwaliteit op het terreindeel bij de dieselolie-installatie, zal aanvullend het 
grondwater in de bestaande peilbuis bij de bovengrondse dieselolietank worden onderzocht. 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de uit te voeren werkzaamheden en analyses. 
 

Tabel 2 Onderzoeksstrategie, volgens NEN5740. 
 

Terreindeel Veldwerk / Aantal boringen Chemisch onderzoek Opmerkingen 

 Beton tot 0.5 
m -mv 

én tot 0.5 
m -gws 

én met 
PB 

Grond Grondwater  

Geplande 
uitbreiding 
bedrijfsgebouw, 
fase 1 en 2              
(ca. 3.000 m

2) 

2 9 (*A) 6 1 5x STgr  
3x OCB     
5x LOS 

2x STgw 3x analyse bovengrond (incl. OCB), 2x 
analyse ondergrond, 2x analyse grondwater 

4 extra boringen t.p.v. geplande uitbreiding 
oost (fase 1), vanwege separate ligging 

1 diepe boring aan zijde van bovengrondse 
dieselolie-installatie, alsmede bemonstering 
van bestaande peilbuis (zuidwestzijde 
locatie) 

 

mv / gws maaiveld / grondwaterspiegel. 
 

PB peilbuis.  
 

(*A) boringen worden doorgezet tot 0.5 meter beneden terreinverharding.  
 

STgr standaard grondpakket (NEN / SIKB): droge stof, 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), polycycli-
sche aromatische koolwaterstoffen (PAK-10 VROM), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie. 

 

STgw standaard grondwaterpakket (NEN / SIKB): 9 zware metalen, minerale olie (GC), vluchtige aromaten (styreen, benzeen, 
tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen), gechloreerde koolwaterstoffen, incl. vinylchloride. 

 

OCB organochloorbestrijdingsmiddelen. 
 

LOS lutum / organische stof. 

 
De bij het vooronderzoek verzamelde informatie wordt gebruikt voor het verkrijgen van een adequate 
invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek, en draagt bij aan de verklaring van de resultaten van 
het bodemonderzoek. 
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3 UITVOERING VELD- EN LABORATORIUMWERKZAAMHEDEN 

3.1 Algemeen 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de geldende NEN- en NPR-normen bij bodemonderzoek 
(BRL2000). Bij het veldwerk is het opgeboorde materiaal beoordeeld op samenstelling, en is gelet op 
eventueel zintuiglijk waarneembare verontreinigingen. Het grondwater is eveneens zintuiglijk beoordeeld. 
 
 
3.2 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd op 14 maart 2018, door de voor BRL SIKB 2000 erkende boormeester J.R. 
den Boer. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie. Tijdens de veldwerk-
zaamheden zijn in totaal 16 boringen uitgevoerd op de locatie:  
- 12 boringen ter plaatse van de geplande uitbreidinglocaties noord en oost (nummers 1 t/m 12); 
- 4 boringen ter plaatse van de geplande uitbreidinglocatie west (nummers 13 t/m 16). 
 
Het opgeboorde materiaal is bemonsterd in trajecten van circa 0.5 meter. De boringen in de bovengrond 
zijn verricht met een ongelakte Edelmanboor en een ongelakte grindboor. Voor de bemonstering van de 
ondergrond is gebruik gemaakt van een ongelakte Edelmanboor. De plaatsen van de boringen worden 
weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. 
 
Voor de bemonstering van het freatisch grondwater is boring 11 verder uitgediept en afgewerkt met een 
peilbuis. Het filterdeel is omhuld met een nylon filterkous en gegloeid filtergrind. Tevens is het grondwater 
in de bestaande peilbuis bij de bovengrondse dieselolietank afgepompt (PB1). 
Het freatisch grondwater is bemonsterd op 29 maart 2018. Voor de bepaling van de concentratie zware 
metalen is het grondwater in het veld gefiltreerd over een 0,45 µm filter en aangezuurd tot pH 2. Op 12 
april 2018 heeft herbemonstering van het grondwater in peilbuis PB1 plaatsgevonden. 
 
 
3.3 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

Grond 
De bovengrond van de locatie bestaat uit zwak tot matig humeuze, matig zandige klei. In de bovenlaag 
onder de terreinverharding op het noordelijk gedeelte van de locatie is een opgebrachte laag matig fijn 
zand aanwezig, met daaronder plaatselijk een circa 40 cm dikke laag menggranulaat (funderinglaag).  
In de ondergrond van de locatie wordt humusarme matig tot sterk zandige klei aangetroffen, dat op een 
diepte van circa 1.5 à 2.0 meter beneden maaiveld overgaat in siltig fijn zand. 
 
Voor een nadere beschrijving van de aangetroffen bodemlagen en de trajecten van monstername, wordt 
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. 
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De in milieuhygiënisch opzicht aan het bodemmateriaal zintuiglijk waargenomen bijzonderheden worden 
in onderstaande tabel weergegeven.  

Tabel 3 Boringen en diepten van zintuiglijk waargenomen verontreinigingen  

Boring Einddiepte  
(m -mv) 

Traject 
(m -mv) 

Waargenomen bijzonderheden 

07 1,00 0,15 - 0,40 sporen puin 

08 1,00 0,10 - 0,35 sporen puin, sporen grind 

09 1,00 0,20 - 0,40 zwak puinhoudend 

  0,40 - 0,80 uiterst puinhoudend, (menggranulaat, zwak betonresten; puinfundeirnglaag) 

13 1,90 0,00 - 0,70 zwak grindhoudend 

14 1,10 0,10 - 0,35 sporen grind 

16 2,00 0,40 - 1,20 sporen grind 

 
 

In het opgeboorde materiaal uit de boven- en de ondergrond zijn visueel geen asbestverdachte bestand-
delen waargenomen. 
 
In de boven- en de ondergrond aan de zijde van de dieselolie-installatie ten zuidwesten van de planloca-
tie (boring 1) is zintuiglijk geen verontreiniging met minerale olie en/of vluchtige aromaten geconstateerd. 
 
Grondwater 
In onderstaande tabel zijn de grondwatergegevens opgenomen. 

Tabel 4 Gegevens grondwater  

Peilbuis 
Grondwaterstand 

(m-mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Geleidbaarheid (EC) 

(mS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Nummer Filtertraject (m-mv)     

PB 1 (b) 1.1 - 2.1 1.22 6.8 0.9 5.6 

PB11 2.2 - 3.2 1.71 6.6 0.7 12.2 

  
Tijdens de monstername vertoonde het freatisch grondwater geen afwijkende geur of kleur. De gemeten 
zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (EC) en troebelheid (NTU) zijn voor grondwater in deze regio 
als normaal te beschouwen.  
 
 
3.4 Monster- en analyseselectie 

De fysische en chemische analyses zijn uitgevoerd door het milieulaboratorium Eurofins Analytico. Dit 
laboratorium is een door de ‘Raad voor Accreditatie’ (RvA) gecertificeerd laboratorium. De voorbehande-
ling van de analysemonsters is uitgevoerd volgens AS3000. 
 
Grond 
Vanwege de verschillen in de samenstelling is besloten om een extra mengmonster van de bovengrond 
in te zetten voor analyse op het standaard analysepakket voor grond, betreffende de zandige bovenlaag 
onder de terreinverharding op het noordelijk gedeelte van de locatie.  
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In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de grondmengmonsters welke ter analyse bij het 
laboratorium zijn aangeboden.  

Tabel 5 Overzicht van grondmengmonsters en analyses  

Analyses Motivering / Opmerkingen  Monstercode 
 

Deelmonsters 
 STgr OCB LOS  

 

MM 1 
 
 
 
 

02 (0,00 - 0,30) 
03 (0,00 - 0,40) 
04 (0,00 - 0,30) 
05 (0,00 - 0,30) 
06 (0,00 - 0,40) 

# # # 
monsters van kleiige laag in bovengrond op westelijk gedeelte van 
locatie (uitbreiding fase 1); zwak humeuze, zwak tot matig zandige 
zintuiglijk geen afwijkingen 

 

MM 2 
 
 

07 (0,15 - 0,40) 
08 (0,10 - 0,35) 
09 (0,20 - 0,40) 

#  # 
monsters van zandige laag onder terreinverharding, op noordelijk 
gedeelte van locatie (uitbreiding fase 1 en 2); humusarm, zwak tot 
matig siltig, matig fijn zand, zwakke bijmenging puinresten 

 

MM 3 
 
 

10 (0,00 - 0,40) 
11 (0,00 - 0,40) 
12 (0,00 - 0,30) 

# # # 
monsters van bovengrond op noordoostelijk gedeelte van locatie 
(uitbreiding fase 2); humusarme tot zwak humeuze, zwak tot matig 
zandige klei, zintuiglijk geen afwijkingen 

 

MM 4 
 
 

13 (0,00 - 0,50) 
14 (0,10 - 0,35) 
16 (0,10 - 0,40) 

# # # 
monsters van bovengrond op oostelijk gedeelte locatie (uitbreiding 
fase 1); zwak humeuze, matig tot sterk zandige klei, zwakke 
bijmenging grindresten 

 

MM 5 
 
 
 
 

01 (0,80 - 1,20) 
05 (0,50 - 0,90) 
05 (0,90 - 1,30) 
06 (0,80 - 1,20) 
06 (1,20 - 1,50) 

# # # 
monsters van ondergrond op westelijk gedeelte van locatie 
(uitbreiding fase 1); humusarme, zwak tot matig zandige klei, 
zintuiglijk geen afwijkingen 

 

MM 6 
 
 
 
 

07 (0,40 - 0,70) 
10 (0,40 - 0,90) 
12 (0,70 - 1,00) 
13 (0,70 - 1,20) 
15 (0,60 - 1,00) 

# 

 

# 
monsters van ondergrond noordoostelijk gedeelte locatie 
(uitbreiding fase 1 en 2); humusarme, zwak tot matig zandige klei, 
zintuiglijk geen afwijkingen 

#:  Geanalyseerde pakketten/parameters 

STgr  Standaardpakket grond (NEN / SIKB) 

OCB Organochloorbestrijdingsmiddelen (23) 

LOS Lutum / Organische stof 

 
 

Grondwater 
De grondwatermonsters uit de peilbuizen PB1 (bestaand) en PB11 zijn geanalyseerd op het standaard-
pakket-grondwater (NEN / SIKB). Dit pakket omvat de volgende analyses: 9 zware metalen (Ba, Cd, Co, 
Cu, Hg, Pb, Mo, Ni en Zn), minerale olie (GC), vluchtige aromaten & gechloreerde koolwaterstoffen, 
inclusief vinylchloride.  
 
Na het bekend worden van de analyseresultaten is besloten het grondwater in peilbuis PB1 opnieuw te 
bemonsteren en te analyseren op kwik. 
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4 RESULTATEN EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOEK 

4.1 Algemene begrippen en toetsingskader 

Om de mate van verontreiniging van de grond en het grondwater te kunnen beoordelen, dienen de 
chemische analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters te worden getoetst aan normen 
zoals deze zijn vastgesteld door het ministerie van VROM.  
Per 1 juli 2013 is de Circulaire bodemsanering 2013 in werking getreden. De interventiewaarden voor 
grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater zijn opgenomen als bijlage 1 in de Circulaire. 
 

Streefwaarden (grondwater en grond) / Achtergrondwaarden (grond; AW2000) 
Indien het concentratieniveau kleiner of gelijk is aan de streefwaarden / achtergrondwaarden is sprake 
van een duurzame bodemkwaliteit waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, 
plant of dier niet zijn verminderd. Indien concentratie-overschrijdingen ten opzichte van de streefwaarde / 
achtergrondwaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) bestempeld als licht 
verontreinigd. 
 

Toetsingscriterium ten behoeve van nader onderzoek / Tussenwaarde 
Het toetsingscriterium voor de noodzaak van een nader onderzoek is als volgt gedefinieerd:  
- in grond: de helft van de som van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde; 
- in grondwater: de helft van de som van de streefwaarde en de interventiewaarde. 
 

Bij overschrijding van dit toetsingscriterium bestaat in principe een noodzaak tot nader onderzoek. Indien 
concentratie-overschrijdingen ten opzichte van deze toetsingswaarde worden aangetoond, wordt de 
bodem (grond en grondwater) bestempeld als matig verontreinigd. 
 

Interventiewaarden 
Interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan 
waarboven ernstige verminderingen of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-
pen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij concentraties boven de interventiewaarde kan er 
sprake zijn van een geval van ernstige verontreiniging. In principe bestaat bij een geval van ernstige 
bodemverontreiniging een saneringsnoodzaak, zoals bedoelt in de Wet bodembescherming. De 
interventiewaarden voor grond zijn humaan- en ecotoxicologisch onderbouwd. De interventiewaarden 
voor grondwater zijn afgeleid van de interventiewaarden voor grond. Indien concentratie-overschrijdingen 
ten opzichte van de interventiewaarde worden aangetoond, wordt de bodem (grond en grondwater) 
bestempeld als sterk verontreinigd.  

Voor de parameter barium is per 1 april 2009 alleen een interventiewaarde van kracht, specifiek voor 

situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.  
 
Geval van ernstige bodemverontreiniging 
Volgens de definities in de Wet bodembescherming (Wbb) is in de volgende situaties sprake van een 
geval van ernstige bodemverontreiniging: 
- wanneer in een volume van ten minste 25 m

3
 grond (sediment) de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt; 
- wanneer in een volume van ten minste 100 m

3
 grondwater de gemiddelde concentratie van een 

verontreinigende stof de interventiewaarde overschrijdt. 
 

Conform de richtlijnen van de Wet bodembescherming bestaat voor een geval van ernstige bodemveront-
reiniging een saneringsnoodzaak.  
 
De achtergrond- en interventiewaarden voor zware metalen en organische verbindingen in de grond zijn 
afhankelijk van het percentage lutum en/of organische stof van de grond. Derhalve dienen de gemeten 
gehaltes in de grond hiervoor te worden gecorrigeerd (gestandaardiseerd gehalte).  
 
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn als bijlage 4 aan het rapport toege-
voegd. In bijlage 5 is de toetsing van de analyseresultaten aan achtergrond- en interventiewaarden 
opgenomen (gestandaardiseerd gehalte). 
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4.2 Grond 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
van de grond aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in mg/kg droge stof. 
 

Tabel 6 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grond (mg/kg d.s.) 

Zware metalen 
Monstercode 

Lutum 
(%) 

Org. 
Stof 
(%) Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn 

Min.  
olie 

PCB 
OCB 

(DDE) 
PAK 
(10) 

MM1;  
B2 t/m 6 (0.0-0.4) 

15,5 4,7 -- -- -- -- -- -- 26 -- -- -- -- 0,11 -- 

MM2;  
B7 t/m 9 (0.1-0.4) 

3,4 0,7 -- -- 5,9 -- -- -- -- -- -- -- -- x -- 

MM3;  
B10 t/m 12 (0.0-0.4) 

18,0 2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- 130 -- -- 0,085 -- 

MM4;  
B13, 14, 16 (0.0-0.5) 

13,3 3,3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0,071 -- 

MM5;  
B1, 5, 6 (0.5-1.5) 

18,0 1,5 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

MM6;  
B7,10,12,13,15 (0.4-1.2) 

15,5 2,0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

--   : geen overschrijding achtergrondwaarde (aw2000)/detectielimiet. 
26 : overschrijding van de achtergrondwaarde (aw2000). 

 
Interpretatie 
Voor het licht verhoogde nikkelgehalte in het mengmonster van de bovengrond op het westelijk gedeelte 
van de locatie (MM1), geldt vermoedelijk dat sprake is van een verhoogd achtergrondgehalte. Uit 
wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat nikkel in kleiige rivierafzettingen wordt aangetroffen in 
gehaltes tot circa 60 mg/kg ds. 
 
Het licht verhoogde kobaltgehalte in het mengmonster van de zandige bovenlaag op het noordelijk 
gedeelte van de locatie (MM2) kan mogelijk worden gerelateerd aan de oorspronkelijke herkomst en 
samenstelling van het materiaal. 
 
Het licht verhoogde zinkgehalte in het mengmonster van de bovengrond op het noordoostelijk gedeelte 
van de locatie (MM3) houdt mogelijk verband met de diffuse licht verhoogde achtergrondgehaltes in 
BKZ2. 
 
De licht verhoogde gehaltes DDE in de geanalyseerde mengmonsters van de kleiige bovengrond (MM1, 
MM2, MM4) kunnen vermoedelijk worden gerelateerd aan het voormalige gebruik van de locatie als 
boomgaard. 
 
In de geanalyseerde mengmonsters van de ondergrond (MM5, MM6), wordt voor geen van de onder-
zochte parameters een toetsingswaarde overschreden. 
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4.3 Grondwater 

Analyseresultaten 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toetsing van de gemeten analyseresultaten 
van het grondwater aan de normen uit de Leidraad bodembescherming, in µg/liter. 
 

Tabel 7 Overzicht toetsing gemeten analyseresultaten in grondwater (µg/l) 

Componenten Peilbuis Toetsingswaarden 

 PB1 (I) PB1 (II) PB11 S (S+I)/2 I 

Zware metalen Barium (Ba) 55 x 73 50 340 630 

 Cadmium (Cd) -- x -- 0,40 3,2 6 

 Kobalt (Co) -- x -- 20 60 100 

 Koper (Cu) -- x -- 15 45 75 

 Kwik (Hg) 0,27  -- -- 0,05 0,18 0,30 

 Molybdeen (Mo) -- x -- 5 150 300 

 Nikkel (Ni) -- x -- 15 45 75 

 Lood (Pb) -- x -- 15 45 75 

 Zink (Zn) -- x -- 65 430 800 

Vluchtige  Benzeen -- x -- 0,2 15 30 

Aromaten Tolueen -- x -- 7,0 500 1000 

 Ethylbenzeen -- x -- 4,0 77 150 

 Xylenen -- x -- 0,2 35 70 

 Naftaleen -- x -- 0,01 35 70 

 Styreen -- x -- 6,0 150 300 

Vluchtige Dichloormethaan -- x -- 0,01 500 1000 

gechloreerde Trichloormethaan -- x -- 6,0 200 400 

koolwaterstoffen Tetrachloormethaan -- x -- 0,01 5 10 

 Trichlooretheen -- x -- 24 260 500 

 Tetrachlooretheen -- x -- 0,01 20 40 

 1,1-dichloorethaan -- x -- 7,0 450 900 

 1,2-dichloorethaan -- x -- 7,0 450 400 

 1,1,1-trichloorethaan -- x -- 0,01 150 300 

 1,1,2-trichloorethaan -- x -- 0,01 65 130 

 Vinylchloride -- x -- 0,01 2,5 5,0 

 1,1-dichlooretheen -- x -- 0,01 5 10 

 1,2-dichloorethenen (som) -- x -- 0,01 10 20 

 Dichloorpropanen (som) -- x -- 0,8 40 80 

Overige stoffen Minerale olie -- x -- 50 325 600 
 

 (I / II) : 1e analyse / 2e analyse. 
-- : geen overschrijding streefwaarde/detectielimiet. 
55 : overschrijding van de streefwaarde. 
0,27 : geen overschrijding streefwaarde/detectielimiet. 

 
Interpretatie 
Voor de licht verhoogde concentraties barium in het grondwater geldt vermoedelijk dat sprake is van een 
verhoogde achtergrondwaarde. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voor barium, in het 
grondwater in klei- en zandgronden concentraties worden gemeten tot 150 à 200 µg/l. 
 
In het grondwater uit de bestaande peilbuis bij de dieselolie-installatie, op het westelijk gedeelte van de 
locatie, is bij de eerste analyse een matig verhoogde concentratie kwik gemeten. Bij de tweede analyse is 
de concentratie kwik in het grondwater niet bevestigd. Omdat in het grondwater geen verontreiniging met 
kwik wordt verwacht, worden de resultaten van de tweede analyse representatief geacht.  
In het grondwater bij de dieselolie-installatie is geen verontreiniging met minerale olie en/of vluchtige 
aromaten geconstateerd.  
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Op de locatie Het Nieuwe Achterom 1 te Est is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, in verband 
met de aanvraag van een omgevingvergunning voor de gefaseerde uitbreiding van het bestaande 
bedrijfsgebouw op de locatie. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de NEN 5740.  

 
Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 
   

♦ In de kleiige laag in de bovengrond verspreid over de onderzoekslocatie is sprake van een lichte 
verontreinigingen met organochloorbestrijdingsmiddelen (DDE).  

♦ Hiernaast is in de bovengrond op het noordoostelijk gedeelte van de locatie een lichte 
verontreiniging met zink aangetroffen, en is in de bovengrond op het westelijk gedeelte van de 
locatie een lichte verhoogd nikkelgehalte gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als 
een verhoogde achtergrondwaarde. Zintuiglijk is plaatselijk geringe bijmenging van sporen grind 
waargenomen in de bovengrond. 

  
 

♦ In de zandige bovenlaag onder de terreinverharding op het noordelijk gedeelte van de locatie is een 
lichte verontreiniging met kobalt aangetroffen. Zintuiglijk is zwakke bijmenging van puinresten en 
sporen grind waargenomen in de zandige bovenlaag. 

  

♦ In de ondergrond van de locatie zijn, zowel zintuiglijk als analytisch, geen verontreinigingen 
geconstateerd.  

 

♦ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is sprake van een licht verhoogde 
concentratie barium, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een verhoogde achtergrond-
waarde.  

 

♦ In het grondwater uit de peilbuis bij de bovengrondse dieselolie-installatie, op het terreindeel ten 
zuidwesten van het bedrijfsgebouw, is geen verontreiniging met minerale olie en/of vluchtige 
aromaten aangetroffen. 

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet Bodembe-
scherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven geen milieutechnische 
bezwaren voor het afgeven van een omgevingvergunning. 
 
Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er rekening 
mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. De toepassingsmoge-
lijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald aan de hand van de 
voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Neerijnen 
(regio Rivierenland).  
 
 
 
 
 
13 april 2018 
 

Behandeld door: 
 
 
 
ing. H. van Wijngaarden, 
Lawijn Advies & Management. 
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 TOETSING ANALYSERESULTATEN 
 

 AAN NORMEN WET BODEMBESCHERMING 
 
 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018038657

Monster MM1; B2 t/m  6 (0.0-0.4)

Analyse Eenheid MM1 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 4,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 15,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 78,4 78,4

Organische stof % (m/m) ds 4,7 4,7

Gloeirest % (m/m) ds 94,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 15,5 15,5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 110 158,6 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,35 0,4525 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 10 14,2 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 28 37,17 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,068 0,0787 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 26 35,69 * 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 29 35,11 - 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 71 95,99 - 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 4,468

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 7,447

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 7,447

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 16,38

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 8,4 17,87

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 8,936

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 52,13 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0014

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0104 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,057 0,057

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,37 0,372 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,001 8,5 17 0,001 0,5

beta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,002 0,801 1,6 0,002 0,5

gamma-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,003 0,602 1,2 0,04 0,5

delta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0014

Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,003 0,0085 1 2 0,027 1,4

Heptachloor mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,0007 2 4 0,0007 0,1

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,003

Aldrin mg/kg ds <0,0010 0,0014 0,001 0,32

Dieldrin mg/kg ds <0,0010 0,0014

Endrin mg/kg ds <0,0010 0,0014

Isodrin mg/kg ds <0,0010 0,0014

Telodrin mg/kg ds <0,0010 0,0014

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0014 - 0,001 0,0009 2 4 0,0009 0,1

beta-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0014

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0020 0,0029

o,p'-DDT mg/kg ds 0,0017 0,0036

p,p'-DDT mg/kg ds 0,017 0,0361

o,p'-DDE mg/kg ds <0,0010 0,0014

p,p'-DDE mg/kg ds 0,11 0,234

o,p'-DDD mg/kg ds <0,0010 0,0014

p,p'-DDD mg/kg ds 0,0043 0,0091

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 0,0044 - 0,003 0,015 2,01 4 0,04 0,14

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014 0,0029 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,005 0,0106 - 0,002 0,02 17 34 0,84 34

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,11 0,2355 * 0,002 0,1 1,2 2,3 0,13 1,3

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,018 0,0397 - 0,006 0,2 0,95 1,7 0,2 1

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,13

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0029 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,14 0,3083 - 0,0056 0,4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,14

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 10004360 MM1; B2 t/m  6 (0.0-0.4)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018038657

Monster MM2; B7 t/m 9 (0.1-0.4)

Analyse Eenheid MM2 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,1 88,1

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49

Gloeirest % (m/m) ds 99,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,4 3,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 29 95,64 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2359 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 5,9 17,99 * 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 7,2 14,21 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0491 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 9,1 23,77 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 16 24,55 - 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 43 95,25 - 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,1 30,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,096 0,096

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,061 0,061

Chryseen mg/kg ds 0,069 0,069

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,053 0,053

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,49 0,489 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

2 10004361 MM2; B7 t/m 9 (0.1-0.4)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018038657

Monster MM3; B10 t/m 12 (0.0-0.4)

Analyse Eenheid MM3 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 18

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 80,2 80,2

Organische stof % (m/m) ds 2 2

Gloeirest % (m/m) ds 96,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 18 18

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 100 129,2 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,24 0,3317 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 8,6 10,99 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 27 36 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,061 0,0696 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 25 31,25 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 26 31,57 - 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 130 170,1 * 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,8 34

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,069 0,069

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,38 0,384 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,001 8,5 17 0,001 0,5

beta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,002 0,801 1,6 0,002 0,5

gamma-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,003 0,602 1,2 0,04 0,5

delta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0035

Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,003 0,0085 1 2 0,027 1,4

Heptachloor mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,0007 2 4 0,0007 0,1

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,003

Aldrin mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,32

Dieldrin mg/kg ds <0,0010 0,0035

Endrin mg/kg ds <0,0010 0,0035

Isodrin mg/kg ds <0,0010 0,0035

Telodrin mg/kg ds <0,0010 0,0035

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0035 - 0,001 0,0009 2 4 0,0009 0,1

beta-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0035

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0020 0,007

o,p'-DDT mg/kg ds 0,0013 0,0065

p,p'-DDT mg/kg ds 0,0099 0,0495

o,p'-DDE mg/kg ds <0,0010 0,0035

p,p'-DDE mg/kg ds 0,085 0,425

o,p'-DDD mg/kg ds <0,0010 0,0035

p,p'-DDD mg/kg ds 0,0026 0,013

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 0,0105 - 0,003 0,015 2,01 4 0,04 0,14

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014 0,007 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0033 0,0165 - 0,002 0,02 17 34 0,84 34

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,085 0,4285 * 0,002 0,1 1,2 2,3 0,13 1,3

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,011 0,056 - 0,006 0,2 0,95 1,7 0,2 1

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,1

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,007 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,11 0,5535 * 0,0056 0,4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,11

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

3 10004362 MM3; B10 t/m 12 (0.0-0.4)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018038657

Monster MM4; B13, 14, 16 (0.0-0.5)

Analyse Eenheid MM4 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 3,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 13,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,7 81,7

Organische stof % (m/m) ds 3,3 3,3

Gloeirest % (m/m) ds 95,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 13,3 13,3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 78 125,3 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 0,3071 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 6,9 10,85 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 24 34,62 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,06 0,0722 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 19 28,54 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 23 29,35 - 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 66 97,42 - 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 6,364

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 10,61

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 10,61

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 23,33

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,5 22,73

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 12,73

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 74,24 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0148 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,12 0,12

Anthraceen mg/kg ds 0,06 0,06

Fluorantheen mg/kg ds 0,22 0,22

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,11 0,11

Chryseen mg/kg ds 0,14 0,14

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,061 0,061

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,07 0,07

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,07 0,07

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,077 0,077

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,96 0,963 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0021 - 0,001 0,001 8,5 17 0,001 0,5

beta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0021 - 0,001 0,002 0,801 1,6 0,002 0,5

gamma-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0021 - 0,001 0,003 0,602 1,2 0,04 0,5

delta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0021

Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0,0010 0,0021 - 0,003 0,0085 1 2 0,027 1,4

Heptachloor mg/kg ds <0,0010 0,0021 - 0,001 0,0007 2 4 0,0007 0,1

Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0,0010 0,0021 - 0,001 0,003

Aldrin mg/kg ds <0,0010 0,0021 0,001 0,32

Dieldrin mg/kg ds <0,0010 0,0021

Endrin mg/kg ds <0,0010 0,0021

Isodrin mg/kg ds <0,0010 0,0021

Telodrin mg/kg ds <0,0010 0,0021

alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0021 - 0,001 0,0009 2 4 0,0009 0,1

beta-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0021

Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0020 0,0042

o,p'-DDT mg/kg ds 0,0014 0,0042

p,p'-DDT mg/kg ds 0,017 0,0515

o,p'-DDE mg/kg ds <0,0010 0,0021

p,p'-DDE mg/kg ds 0,07 0,2121

o,p'-DDD mg/kg ds <0,0010 0,0021

p,p'-DDD mg/kg ds 0,0035 0,0106

HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021

Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 0,0063 - 0,003 0,015 2,01 4 0,04 0,14

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)mg/kg ds 0,0014 0,0042 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0042 0,0127 - 0,002 0,02 17 34 0,84 34

DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,071 0,2142 * 0,002 0,1 1,2 2,3 0,13 1,3

DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,019 0,0557 - 0,006 0,2 0,95 1,7 0,2 1

DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,094

Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0042 - 0,002 0,002 2 4 0,002 0,1

OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,1 0,3145 - 0,0056 0,4

OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,11

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

4 10004363 MM4; B13, 14, 16 (0.0-0.5)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018038659

Monster MM5; B1, 5, 6 (0.5-1.5)

Analyse Eenheid MM5 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 1,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 18

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 78,3 78,3

Organische stof % (m/m) ds 1,5 1,5

Gloeirest % (m/m) ds 97,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 18 18

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 100 129,2 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,1935 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 8,7 11,12 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 14 18,67 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0399 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 26 32,5 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 18 21,86 - 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 50 65,42 - 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 10004367 MM5; B1, 5, 6 (0.5-1.5)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018038659

Monster MM6; B7, 10, 12, 13, 15 (0.4-1.2)

Analyse Eenheid MM6 GSSD Oordeel RG AW T I Wonen Industrie

Bodemtype correctie

Organische stof 2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 15,5

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 82,1 82,1

Organische stof % (m/m) ds 2 2

Gloeirest % (m/m) ds 96,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 15,5 15,5

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 83 119,7 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,1996 - 0,2 0,6 6,8 13 1,2 4,3

Kobalt (Co) mg/kg ds 7,4 10,5 - 3 15 103 190 35 190

Koper (Cu) mg/kg ds 13 18,35 - 5 40 115 190 54 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0412 - 0,05 0,15 18,1 36 0,83 4,8

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190 88 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 23 31,57 - 4 35 67,5 100 39 100

Lood (Pb) mg/kg ds 15 18,89 - 10 50 290 530 210 530

Zink (Zn) mg/kg ds 46 64,72 - 20 140 430 720 200 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 10,5

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38,5

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 17,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 21

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000 190 500

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1 0,04 0,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40 6,8 40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

2 10004368 MM6; B7, 10, 12, 13, 15 (0.4-1.2)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

* groter dan Achtergrondwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018045956

Monster PB1 (b)

Analyse Eenheid PB1 (b) GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 55 55 * 20 50 337,5 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 12 12 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L 0,27 0,27 ** 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L <10 7 - 10 65 432,5 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 10027548 PB1 (b)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018052939

Monster PB1 (b)

Analyse Eenheid PB1 (b) GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

1 10049946 PB1 (b)

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 18.3486

Projectnaam Het Nieuwe Achterom 1

Monsternemer J.R. den Boer

Certificaatnummer 2018045956

Monster PB11

Analyse Eenheid PB11 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 73 73 * 20 50 337,5 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 4,3 4,3 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 152,5 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L <10 7 - 10 65 432,5 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 503,5 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35,01 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 453,5 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 203,5 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,505 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5,005 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10,01 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7

Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7

Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10,5

Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7

Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster

2 10027549 PB11

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

* groter dan Streefwaarde

** groter dan Tussenwaarde

*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In opdracht van Legalexion heeft Ecoresult B.V. een natuurtoets uitgevoerd. Het plangebied voor deze 

natuurtoets betreft een bedrijfspand op Het Nieuwe Achterom 1 te Est. De aanleiding is de 

voorgenomen wijziging van het huidige bestemmingsplan, waarbij het huidige bestaande 

bedrijfsgebouw wordt uitgebreid (zie hoofdstuk 3).  Deze werkzaamheden kunnen schadelijke effecten 

hebben op beschermde soorten en natuurgebieden. Wet- en regelgeving voor flora, fauna en 

natuurgebieden kunnen hierdoor worden overtreden. Deze natuurtoets zoomt in op de (mogelijke) 

effecten door de activiteiten en op welke wijze gehandeld dient te worden. 

1.2 Doel

Door middel van een oriënterend bronnen- en veldonderzoek zal worden onderzocht of de geplande 

werkzaamheden kunnen leiden tot:

• Overtreding van verbodsbepalingen voor (potentieel) aanwezige soorten flora en fauna. In het 

kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

In het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

• Een (significant) negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden van het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN). Of een negatief effect op anderzijds beschermde 

natuurgebieden op provinciaal niveau (o.a. bijzondere provinciale natuurgebieden, bijzondere 

provinciale landschappen, belangrijke weidevogel gebieden). In het kader van de Verordening 

ruimte.

1.3 Leeswijzer

In deze rapportage wordt allereerst het kader beschreven waar aan getoetst wordt. Vervolgens wordt 

het plangebied en de geplande activiteiten beschreven. Hierna worden per beschermingsregime de 

voor het plangebied relevante beschermde gebieden en beschermde soorten beschreven en 

beoordeeld. In de conclusie worden de resultaten van dit oriënterend onderzoek samengevat en wordt 
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(indien van toepassing) geadviseerd welk aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Afgesloten wordt met 

een bronvermelding en een fotobijlage van het plangebied ten tijde van het oriënterend veldbezoek.
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2 Toelichting onderzoekskader

2.1 Wet natuurbescherming 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Deze nieuwe wet is een vervanging 

en samenbundeling van drie voorgaande wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de 

Flora- en faunawet1. Tevens heeft er een decentralisatie van het bevoegd gezag plaatsgevonden: per 1 

januari 2017 zijn de provincies verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Wnb is op 

te delen in grofweg drie delen:

2.1.1 Bescherming van gebieden

De Wnb richt zich met de bescherming van natuurgebieden uitsluitend op Natura 2000-gebieden. 

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000-gebieden 

worden bepaalde diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te 

behouden. Invloeden (ook van buitenaf ) mogen deze instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar 

brengen. 

2.1.2 Bescherming van soorten

De Wnb onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk hun eigen verbodsbepalingen 

(zie tabel 1). De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie opgestelde 

Vogelrichtlijn (uit 1979) en de Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft soorten 

die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op landelijk niveau: de Nationaal beschermde 

soorten (in de wet aangeduid als “andere soorten”). Als bevoegd gezag heeft iedere afzonderlijke 

provincie (een aantal) algemene soorten uit deze derde categorie vrijgesteld van ontheffingsplicht. Wel 

geldt altijd voor alle soorten de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat men bij 

werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen 

(binnen wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren 

te voorkomen2. 

1 www.rvo.nl
2 Ministerie van Economische zaken (2016) Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen
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2.1.3 Bescherming van houtopstanden

De bescherming van houtopstanden betreft voornamelijk een voortzetting van de Boswet en richt zich 

op de instandhouding van het bosareaal. Bij houtopstanden groter dan 10 are of 20 rijbomen en 

gelegen buiten de bebouwde kom geldt een meldplicht, herplantplicht en mogelijke oplegging van 

een kapverbod. In deze natuurtoets blijft de bescherming van houtopstanden buiten beschouwing.

2.2 Omgevingsverordening Gelderland 

In de Omgevingsverordening Gelderland zijn het Helders Natuurnetwerk (GNN) en de Groene 
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Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Niet van toepassing 

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichtlijn § 3.1 Wnb 

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn § 3.2 Wnb 

Beschermingsregime Nationaal 
beschermde soorten (andere 
soorten) § 3.3 Wnb 

Art 3.1 lid 1 
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen. 

Art 3.5 lid 1 
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen. 

Art 3.10 lid 1a 
Het is verboden soorten opzettelijk 
te doden of te vangen.

Art 3.1 lid 2 
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen.

Art 3.5 lid 4 
Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1b 
Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

Art 3.1 lid 3 
Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben.

Art 3.5 lid 3 
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen.

Art 3.1 lid 4 en lid 5 
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.

Art 3.5 lid 2 
Het is verboden dieren opzettelijk te 
verstoren.

Art 3.5 lid 5 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Art 3.10 lid 1c 
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen.

Tabel 1: Soortenbescherming en verbodsbepalingen volgens de Wnb



Ontwikkelingszones (GO) vastgelegd. Het GNN is een netwerk van groene gebieden, voorheen bekend 

als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het GNN wordt beschermd via het planologisch kader. Het 

GNN is verankerd in de bestemmingsplannen waarin de regels uit de provinciale Verordening ruimte 

zijn verwerkt. Het ruimtelijke beleid voor het GNN kent het "nee, tenzij" principe en is gericht op 

'behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke waarden en kenmerken' van het GNN.

De Groene Ontwikkelingszone (GO) bestaat uit gebieden met andere bestemmingen dan natuur 

binnen de begrenzing van het GNN alsmede weidevogelgebieden en rustgebieden voor winterganzen. 

De Groene Ontwikkelingszone is ruimtelijk verweven met het GNN en hangt daar functioneel mee 

samen. In de Groene Ontwikkelingszone wordt ingezet op versterking van de samenhang tussen 

inliggende en aangrenzende natuurgebieden. 
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3 Omschrijving plangebied

3.1 Algemeen

Het plangebied betreft een bedrijfspand inclusief halfopen overkappingen, een laaddock en 

verhardingen. Aan de noordwestzijde van het pand bevindt zich een kleine boomgaard. Het 

plangebied is gelegen aan Het Nieuwe Achterom 1, Est, gemeente Neerijnen, provincie Gelderland. Dit 

is ten zuiden van de bebouwde kom van Est, zie Afbeelding 1.

3.2 Beschrijving

• Het betreft een bedrijfspand uit 2010. De gevels van het pand bestaan uit grotendeels uit 

sandwichpanelen zonder spouwmuur, alleen ter hoogte van de kantoorruimtes zijn de gevels 

opgetrokken uit baksteen (langs dit deel zal geen uitbouw plaatsvinden). De dakbedekking van 

het dak bestaat uit golfplaten met met zonnepanelen op de westelijke dakvlakken. Langs de 

dakrand bevindt zich een houten bekisting. Aan de oostzijde van het pand is een halfopen 

overkapping welke in gebruik is als opslag. Hier is ook een laaddock voor de vrachtwagens. 

• Aan de achterzijde van het bedrijfspand is een boomgaard gesitueerd met enkele jonge 

bomen met een stamdiameter < 20 cm., de kruidenvegetatie aldaar bestaat enkel uit soorten 

van voedselrijke bodem. Ten noorden van deze boomgaard bevindt zich de parkeerplaats voor 
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Afbeelding 1: Ligging plangebied. Voor de ligging in Ede, zie de kaartinzet rechtsboven. Het 
plangebied is rood gemarkeerd. Kaartbron: PDOK.



medewerkers en deze wordt gescheiden van de boomgaard door een laurierhaag.

• Open water is binnen het plangebied is open water afwezig, de perceelgrens aan de zijde van 

de boomgaard wordt begrenst door een watergang (ca 1,5 meter breed), hierin zullen geen 

werkzaamheden plaatsvinden.

• Het overige deel van het plangebied bestaat uit verhardingen (met name asfalt).

• Ondergrondse ruimten zijn voor zover zichtbaar afwezig.

• Verlichting is aanwezig is de vorm van een aantal buitenlampen aan de gevels

Zie bijlage 1 voor een foto-impressie van het plangebied.

3.3 Voorgenomen ontwikkelingen

Het huidige bedrijfspand wordt uitgebreid, zie Afbeelding 2. Uitbreiding van het bedrijfsgebouw zal 

plaatsvinden op de blauw gearceerde delen.

Afbeelding 2: Concepttekening van de uitbreiding van het bedrijfspand (blauw 
gearceerde delen). Bron: GPS Ontwerp en Bouwmanagement.

De woning wordt alleen omgezet qua bestemming, hier zullen geen werkzaamheden plaatsvinden en 
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zal daarom buiten beschouwing worden gelaten in deze natuurtoets. 

3.4 Planning 

De exacte planning van de voorgenomen ontwikkelingen is op dit moment nog niet bekend.
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4 Onderzoeksresultaten beschermde gebieden

4.1 Wet natuurbescherming 

4.1.1 Natura 2000

Het meest dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is de Rijntakken, gelegen op ruim 2,3 km ten zuiden van 

het plangebied3. Invloeden (ook van buitenaf ) mogen de instandhoudingsdoelstellingen van het 

betreffende Natura 2000-gebied niet in gevaar brengen. Negatief effect (door emissie, geluid, trilling of 

verlichting) op de Rijntakken valt uit te sluiten op basis van de afstand van dit gebied tot het 

plangebied en de aard van de activiteiten die hier zullen plaatsvinden. Aanvullend (veld)onderzoek is 

niet noodzakelijk. Daarmee hoeft geen ontheffing als bedoeld in artikel 2.7 van de Wnb te worden 

aangevraagd. 

4.2 Omgevingsverordening Gelderland

4.2.1 Gelders Natuurnetwerk

Het plangebied maakt geen deel uit van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Het meest dichtstbijzijnde 

onderdeel van het GNN is het gebied De Steendert, op een afstand van ca. 950 meter4 (zie Afbeelding 

3). De planontwikkeling vindt niet plaats binnen het GNN. De Omgevingsverordening Gelderland kent 

geen bepalingen ten aanzien van externe werking op het GNN5. Alleen wanneer sprake is van een 

bestemmingswijziging binnen de begrenzing van het GNN zijn de bepalingen uit de 

Omgevingsverordening Gelderland van toepassing. Aangezien het plangebied ruim buiten de 

begrenzing van het GNN ligt, is nadere toetsing aan de Omgevingsverordening Gelderland voor het 

aspect GNN niet noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. 

4.2.2 Groene Ontwikkelingszone

In de Groene Ontwikkelingszone wordt ingezet op versterking van de samenhang tussen inliggende en 

3 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx
4 https://gldanders.planoview.nl/planoview/omgevingsplannen/NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc03
5 Zie hiervoor ook Artikel 2.7 lid 1 van de Omgevingsverordening Gelderland.
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aangrenzende natuurgebieden. De dichtstbijzijnde Groene Ontwikkelingszone (GO) is ten zuiden en op 

2,8 km afstand van het plangebied. Dit betreft de Rijn (zie Afbeelding 3). De planontwikkeling vindt niet 

plaats binnen het GO. De Omgevingsverordening Gelderland kent geen bepalingen ten aanzien van 

externe werking op het GO6. Alleen wanneer sprake is van een bestemmingswijziging binnen de 

begrenzing van het GO zijn de bepalingen uit de Omgevingsverordening Gelderland van toepassing. 

Aangezien het plangebied ruim buiten de begrenzing van het GNN ligt, is nadere toetsing aan de 

Omgevingsverordening Gelderland voor het aspect GO niet noodzakelijk. Het aanvragen van een 

vergunning is niet nodig. 

6 Zie hiervoor ook Artikel 2.7 lid 2 van de Omgevingsverordening Gelderland.
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Afbeelding 3: Ligging van het plangebied (rood) ten opzichte van het Gelders Natuurnetwerk 
(donkergroen) en de Groene Ontwikkelingszones (lichtgroen). Bron: 
https://gldanders.planoview.nl/planoview/NL.IMRO.9925.PVO



5 Onderzoeksresultaten beschermde soorten

5.1 Algemeen

Het verkennend veldonderzoek is uitgevoerd op 24-01-2017 door B. Verhoeven, ecologisch 

deskundige7 bij Ecoresult B.V. Het complete plangebied is – daar waar nodig – met hulp van een 

verrekijker (Swarovski EL 10x42) onderzocht. 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is geraadpleegd om een indruk te krijgen van de 

aanwezigheid van beschermde soorten rondom het plangebied. De tabellen in dit hoofdstuk zijn 

gebaseerd op waarnemingen uit de NDFF database van de afgelopen 5 jaar. 

Op basis van het bronnenonderzoek en de aanwezige habitats was het mogelijk een goede inschatting 

van de potenties en aan- of afwezigheid van de beschermde soorten te maken. 

7 Voor een definitie van ecologisch deskundige wordt verwezen naar https://mijn.rvo.nl/ecologisch-
deskundige?inheritRedirect=true
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5.2 Soorten Vogelrichtlijn

5.2.1 Bronnenonderzoek

5.2.2 Verkennend veldonderzoek

5.2.2.1 Jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is ongeschikt als vaste rust- en verblijfplaats voor vogels met jaarrond beschermde 

nesten. De gevels van bedrijfsbebouwing bestaan uit sandwichpanelen en de dakbedekking uit 

golfplaten (met daarop zonnepanelen). Zowel in de gevels als onder de dakbedekking zijn geen 

geschikte ruimtes aanwezig voor soorten als gierzwaluw en huismus. In sommige gevallen zijn het 

enkel ruimtes in de dakgootbekisting rondom de regenpijpen, deze ruimtes zitten vol met spinnenrag 

en ander vuil en zijn derhalve ongeschikt. Deels bestaat het bedrijfsgebouw uit een overkapping welke 

in gebruik is als opslag, hierin werden geen sporen (braakballen of mestsporen) van kerkuil en steenuil 

aangetroffen. Aan de noordwestzijde van het pand staan enkel jonge bomen (stamdiameter < 20 cm), 

hierin werden geen boomnesten en holen aangetroffen. Ook in de bomen in de directe omgeving van 

het plangebied werden geen potenties aangetroffen. Essentieel functioneel leefgebied voor vogels met 

jaarrond beschermde nesten is afwezig, naast de bedrijfsbebouwing bestaat het plangebied 

voornamelijk uit verhardingen. In de boomgaard zou een soort als steenuil kunnen foerageren, echter 

zijn in de directe omgeving ruim voldoende alternatieven (foerageergebied) voorhanden.
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Soort Soortgroep Afstand
Boomvalk Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Buizerd Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Gierzwaluw Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Grote Gele Kwikstaart Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Havik Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Huismus Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Kerkuil Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Ooievaar Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Ransuil Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Roek Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Sperwer Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Steenuil Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 0 - 1 km
Slechtvalk Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 1 - 5 km
Wespendief Vogels met vaste rust- of verblijfplaats 1 - 5 km

Tabel 2: Waargenomen vogels met vaste rust- of verblijfplaatsen 
binnen een afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – 
quickscanhulp, geraadpleegd op 24-01-2018.



5.2.2.2 Niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied zelf is ongeschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten. In het plangebied 

zijn bebouwing en bomen ongeschikt. In de bebouwing en bomen grenzend aan het plangebied, 

binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden zou wel een soort als spreeuw of koolmees tot 

broeden kunnen komen. Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen tijdens het broedseizoen 

(grofweg 15 maart t/m 15 augustus) onder de bescherming van de Wnb.

5.2.2.3 Algemene vogels

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels. In de 

overkapping aan de noordzijde werd een oud nest van (vermoedelijk) witte kwikstaart aangetroffen (zie 

Afbeelding 4). Nesten van deze vogels vallen (in dit geval) alleen tijdens het broedseizoen (grofweg 15 

maart t/m 15 augustus) onder de bescherming van de Wnb.
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Afbeelding 4: Oud nest van (vermoedelijk) witte kwikstaart. Foto: B. Verhoeven | Ecoresult B.V.



5.2.3 Effectbeoordeling en toetsing

5.2.3.1 Niet jaarrond beschermde nesten

Het plangebied zelf is ongeschikt voor vogels met niet jaarrond beschermde nesten. In het plangebied 

zijn bebouwing en bomen ongeschikt. In de bebouwing en bomen grenzend aan het plangebied, 

binnen de invloedssfeer van de werkzaamheden zou wel een soort als spreeuw of koolmees tot 

broeden kunnen komen. Nesten van deze categorie vogels vallen (in dit geval) alleen tijdens het 

broedseizoen (grofweg 15 maart t/m 15 augustus) onder de bescherming van de Wnb. Tijdelijke 

schadelijke effecten door uitvoering van de werkzaamheden op bezette nesten van algemene vogels 

zijn onder andere te voorkomen (in gebruik zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden 

verstoord) door bijvoorbeeld buiten het broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 maart 

– 15 augustus). 

5.2.3.2 Algemene vogels

Het plangebied is potentieel geschikt als voortplantingsplaats voor algemene vogels. In de 

overkapping aan de noordzijde werd een oud nest van (vermoedelijk) witte kwikstaart aangetroffen. 

Nesten van deze categorie vogels vallen alleen tijdens het broedseizoen (grofweg 15 maart t/m 15 

augustus) onder de bescherming van de Wnb. Tijdelijke schadelijke effecten door uitvoering van de 

werkzaamheden op bezette nesten van algemene vogels zijn onder andere te voorkomen (in gebruik 

zijnde vogelnesten mogen in principe nooit worden verstoord) door bijvoorbeeld buiten het 

broedseizoen te werken (buiten grofweg de periode 15 maart – 15 augustus). 
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5.3 Soorten Habitatrichtlijn 

5.3.1 Bronnenonderzoek

5.3.2 Verkennend veldonderzoek

5.3.2.1 Vleermuizen

Het plangebied is ongeschikt voor vaste rust- en verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen.  

De gevels bestaande uit sandwichpanelen zijn ongeschikt voor vleermuizen, een luchtspouw of andere 

geschikte plekken zijn hierin afwezig. Ook onder de dakbedekking of achter de dakgootbekisting 

ontbreken geschikte plekken. De boombewonende vleermuizen zijn in het het plangebied uitgesloten 

door het ontbreken van bomen met een stamdiameter >30 cm met daarin holtes, spleten of loszittend 

schors.

Het plangebied potentieel is geschikt als foerageergebied, echter niet essentieel. In de omgeving zijn 

ruim voldoende en geschiktere alternatieven als watergangen en groenstructuren aanwezig. Omdat 

het plangebied geen opvallende structuur heeft in het landschap, of een zeer strategische ligging heeft 

(ten opzichte van bijvoorbeeld foerageergebied) is het ook marginaal geschikt als vliegroute.

5.3.2.2 Overige Habitatrichtlijnsoorten

Overige Habitatrichtlijnsoorten, te weten amfibieën (rugstreeppad, heikikker, poelkikker en 

kamsalamander), grondgebonden zoogdieren (bever), dagvlinders, libellen, vissen, kevers, 

kreeftachtigen en weekdieren worden in het plangebied niet verwacht. Voor de amfibieën ontbreekt 

geschikt voortplantingswater. Ook landhabitat in de vorm van bosschages en structuurrijke vegetaties 
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Soort Soortgroep Afstand
Gewone dwergvleermuis Zoogdieren 0 - 1 km
Laatvlieger Zoogdieren 1 - 5 km
Rosse vleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Ruige dwergvleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Watervleermuis Zoogdieren 1 - 5 km
Bever Zoogdieren 0 - 1 km
Heikikker Amfibieën 0 - 1 km
Kamsalamander Amfibieën 1 - 5 km
Poelkikker Amfibieën 1 - 5 km
Rugstreeppad Amfibieën 1 - 5 km
Rivierrombout Insecten - Libellen 0 - 1 km

Tabel 3: Waargenomen habitatrichtlijnsoorten binnen een 
afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – 
quickscanhulp, geraadpleegd 24-01-2018.



ontbreekt. Bever komt enkel voor in de grotere wateren en is derhalve niet te verwachten. Overige 

beschermde soort(groep)en worden naast het ontbreken van geschikt habitat ook op basis van 

verspreiding niet verwacht.

5.3.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Aanwezigheid van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen van habitatrichtlijnsoorten zijn in het 

plangebied redelijkwijs uit te sluiten. Geschikt habitat is afwezig.

Aanvullend (veld)onderzoek is niet nodig. De activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Het aanvragen 

van een ontheffing of vergunning is niet nodig. 

5.4 Nationaal beschermde soorten 

5.4.1 Bronnenonderzoek NDFF
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S oor t Soor tgroep Afstand
Brede wolfsmelk Vaatplanten 0 - 1 km Nee
Kleine wolfsmelk Vaatplanten 0 - 1 km Nee
Aardmuis Zoogdieren 0 - 1 km J a
Bosmuis Zoogdieren 0 - 1 km J a
Bunzing Zoogdieren 0 - 1 km J a
Dwergmuis Zoogdieren 0 - 1 km J a
Dwergspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km J a
Egel Zoogdieren 0 - 1 km J a
Haas Zoogdieren 0 - 1 km J a
Huisspitsmuis Zoogdieren 0 - 1 km J a
R e e Zoogdieren 0 - 1 km J a
Veldmuis Zoogdieren 0 - 1 km J a
Wezel Zoogdieren 0 - 1 km J a
Gewone zeehond Zoogdieren 1 - 5 km Nee
Hermelijn Zoogdieren 1 - 5 km J a
Konijn Zoogdieren 1 - 5 km J a
Vos Zoogdieren 1 - 5 km J a
Gewone pad Amfibieën 0 - 1 km J a
Bastaardkikker Amfibieën 1 - 5 km J a
Bruine kikker Amfibieën 1 - 5 km J a
Bittervoorn Vissen 0 - 1 km Nee
Grote modderkruiper Vissen 1 - 5 km Nee

Provinciale vrijstell ing
Gelder land

Tabel 4: Waargenomen Nationaal beschermde soorten (Andere soorten § 
3.3 Wnb) binnen een afstand van 5 km van het plangebied. Bron: NDFF – 
quickscanhulp, geraadpleegd  24-01-2018.



5.4.2 Verkennend veldonderzoek

5.4.2.1 Vaatplanten

Het plangebied bestaat grotendeels uit bebouwing en verhardingen. Binnen het plangebied is geen 

sprake van ecologisch beheerde terreinen, geen natuurvriendelijke slootkanten, geen hoogveen, heide, 

akker of voedselarme onverstoorde bodem. Hierdoor zijn soorten als brede wolfsmelk en kleine 

wolfsmelk redelijkerwijs uit te sluiten. De gevels en verhardingen zijn ongeschikt voor beschermde 

muurflora.

5.4.2.2 Zoogdieren

Het plangebied en dan met name de boomgaard is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten 

zoogdieren waarvoor in Gelderland een provinciale vrijstelling geldt. Dit betreffen o.a. de egel en 

verschillende soorten (spits)muizen. Gewone zeehond komt enkel in kustwater voor, dat de soort in de 

NDFF naar boven komt heeft betrekking op enkele verdwaalde dieren in de Maas.

5.4.2.3 Amfibieën, reptielen en vissen

Het gehele plangebied is ongeschikt voor Nationaal beschermde soorten amfibieën waarvoor in 

Gelderland geen provinciale vrijstelling geldt. Ecologisch beheerde terreinen, open water, geschikte 

bosschages en structuurrijke vegetatie ontbreken in het plangebied. Bovendien worden deze soorten, 

met uitzondering van bittervoorn en grote modderkruiper, niet binnen een straal van 10 kilometer 

verwacht. Vrijgestelde soorten als gewone pad en bastaardkikker kunnen zouden (diffuus) gebruik 

kunnen maken van het plangebied.

5.4.2.4 Overige Nationaal beschermde soorten

Overige nationaal beschermde soort(groep)en is gelet op de grote afstand (tenminste 10 kilometer van 

het plangebied8) en ongeschikt habitat in het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten. 

5.4.3 Effectbeoordeling en toetsing 

Het plangebied is enkel geschikt voor Nationaal beschermde soorten waarvoor in de provincie 

Gelderland een vrijstelling geldt. Aanvullend onderzoek naar deze soorten is niet noodzakelijk. Wel 

geldt te allen tijde de zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijke effecten op soorten zoals 

gewone pad, egel en muizen zoveel mogelijk dienen te worden voorkomen. Te denken valt aan het 

8 Bron: NDFF
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verplaatsen van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden 

tijdens de werkzaamheden, of daar direct aan voorafgaand.

24



6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Beschermde gebieden 

6.1.1 Wet natuurbescherming

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt voorhand uit te 

sluiten dat de activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden zullen aantasten. 

Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een ontheffing of vergunning is niet 

nodig.

6.1.2 Verordening ruimte 

Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op voorhand uit te 

sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene 

Ontwikkelingszone (GO). Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen van een 

vergunning is niet nodig.

6.2 Beschermde soorten 

6.2.1 Soorten Vogelrichtlijn

Aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in het plangebied is uitgesloten. Aanvullend 

onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 

6.2.1.1 Niet jaarrond beschermde nesten en algemene vogels

Het plangebied is geschikt voor voortplantingsplaatsen van algemene vogelsoorten waarvan de 

nesten niet jaarrond beschermd zijn en algemene vogels. In gebruik zijnde nesten mogen in principe 

nooit worden verstoord. Dit is te voorkomen door onder andere buiten het broedseizoen (grofweg 15 

maart – 15 augustus) te werken. 
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6.2.2 Soorten Habitatrichtlijn

Binnen het plangebied wordt de aanwezigheid van vaste rust en of verblijfplaatsen en essentieel 

functioneel leefgebied van Habitatrichtlijnsoorten uitgesloten. Aanvullend onderzoek is niet nodig. .Er 

hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 

6.2.3 Nationaal beschermde soorten

Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde faunasoorten waarvoor in de 

provincie Gelderland een vrijstellingsbesluit van kracht is. Voor deze soorten is er geen ontheffing 

vereist en aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Wel geldt voor deze soorten de algemene 

zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk schadelijk effect op soorten zoals gewone pad, bruine 

kikker, egel en muizen zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen 

van dieren naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de 

werkzaamheden.  
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Kennisdocument Soorten 
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PDOK – Publieke Dienstverlening op de Kaart

http://pdokviewer.pdok.nl

Vleermuisprotocol 2017

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol
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Bijlage 1 Foto-impressie plangebied

Gevel bedrijfsgebouw gericht op het zuidoosten

Gevel gericht op het noordwesten met aangelegen boomgaard.
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Laaddock

Bedrijfsgebouw gezien vanaf de Esterweg
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1 INLEIDING 
	

1.1 Aanleiding 
Voor een locatie aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est bestaat het voornemen om het aldaar 
aanwezige bedrijfspand uit te breiden en de bij het perceel behorende bedrijfswoning te 
herbestemmen. Op het perceel is een groothandel in hard en zacht fruit gevestigd (Groda AGF 
BV). Vanwege de doorgemaakte groei van dit bedrijf, de veranderende markt en de daardoor 
in de toekomst te verwachten groei, dient het pand aan de Het Nieuwe Achterom 1 te worden 
uitgebreid wil het bedrijf zijn huidige positie en rol in de keten te kunnen vasthouden. Het 
perceel biedt voldoende ruimte voor de gewenste uitbreiding.  
Naast de uitbreiding van het bestemmingsvlak en het bebouwingsvlak biedt dit nieuwe 
bestemmingsplan ook de mogelijkheid om een goede landschappelijke inpassing van het 
gehele bedrijfsperceel planologisch te regelen.  
 
De op het perceel aanwezige bedrijfswoning wordt op dit moment bewoond door de eigenaar 
/ oprichter van het bedrijf. De situatie is reëel dat in de toekomst geen behoefte meer bestaat 
aan deze bedrijfswoning, omdat de opvolger van de oprichter een woning aan de oostzijde van 
het bedrijf, langs de Dreef, een woning heeft gebouwd. Vandaar dat ook de herbestemming 
van deze woning onderdeel is van dit nieuwe bestemmingsplan.  
 
Het huidige bestemmingsplan laat bovenstaande ontwikkelingen niet toe. Om die reden dient 
het bestemmingsplan aangepast te worden. De gemeente Neerijnen heeft besloten om 
medewerking te verlenen aan de plannen. Met onderhavig bestemmingsplan wordt deze 
ontwikkeling mogelijk gemaakt.  
 

1.2  Initiatiefnemer en bevoegd gezag 
De vormvrije m.e.r.-beoordeling vindt plaats op basis van informatie, die door de 
initiatiefnemer (in dit geval Groda AGF bv) bij het bevoegde gezag (de gemeente Neerijnen) 
wordt ingediend. 
Op basis van de voorliggende vormvrije m.e.r.-beoordeling kan het bevoegd gezag besluiten 
of er sprake is van ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu’, die het doorlopen van een 
m.e.r.-procedure noodzakelijk maken. 
 

1.3  Leeswijzer 
In dit rapport komen achtereenvolgens aan de orde: 
§ de m.e.r.-(beoordelings)plicht en de inhoudelijke en procedurele vereisten (hoofdstuk 2); 
§ beoordeling aan de hand van de kenmerken en de plaats van de activiteit (hoofdstuk 3); 
§ beoordeling aan de hand van de kenmerken van de milieugevolgen (hoofdstuk 4); 
§ conclusies (hoofdstuk 5). 
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2.  M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT 
 

2.1  Is de activiteit m.e.r.-(beoordelings) plichtig? 
De milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.) is bedoeld om het milieubelang volwaardig en 
vroegtijdig in de plan- en besluitvorming in te brengen. Een m.e.r. is altijd gekoppeld aan een 
plan of besluit, bijvoorbeeld een structuurvisie, bestemmingsplan of vergunning. De wettelijke 
eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. In 
de Wet milieubeheer en in het Besluit m.e.r. wordt een onderscheid gemaakt in activiteiten 
die m.e.r.-plichtig zijn (de zogenaamde bijlage C-activiteiten), activiteiten die m.e.r.-
beoordelingsplichtig zijn (de zogenaamde bijlage D-activiteiten) en activiteiten die wel zijn 
opgenomen in de D-lijst, maar in omvang kleiner zijn dan de opgenomen drempelwaarden. 
Voor deze laatste categorie geldt een vormvrije m.e.r.-beoordeling. 
 
Het kleinschalige woningbouwproject is een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit conform 
categorie D 11.2 van het Besluit m.e.r.: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De 
omvang van de voorgenomen ontwikkeling is kleiner dan de drempelwaarde voor een m.e.r.-
beoordeling (2000 woningen of 100 ha). Conform de m.e.r.-regelgeving leidt dit tot de 
noodzaak tot het uitvoeren van een zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling (stedelijk 
ontwikkelingsproject minder dan 2000 woningen). 
 
Voor activiteiten ónder de drempelwaarde van bijlage D bestaat sinds de wijziging van het 
Besluit m.e.r. van 1 april 2011 de verplichting tot een zogenaamde vormvrije m.e.r.-
beoordeling. Ook daarbij concludeert het bevoegd gezag (bijv. op basis van een 
aanmeldnotitie) of er wel of geen belangrijke nadelige milieugevolgen zullen optreden. Als 
blijkt dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is alsnog een volledige 
m.e.r.-beoordeling of m.e.r.-procedure nodig. 
 

2.2  Procedure 
De voorliggende aanmeldnotitie beschrijft de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor 
het milieu en geeft een conclusie over de noodzaak tot een m.e.r.-procedure. Een vormvrije 
m.e.r.-beoordeling betekent, dat er géén MER wordt opgesteld, tenzij er sprake is van 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het uitgangspunt is dus: 'Nee, tenzij....' 
De 'belangrijke nadelige gevolgen' moeten worden beoordeeld op basis van het toetsingskader 
van bijlage III van de Europese Richtlijn Milieueffectbeoordeling (85/337/EEG en latere 
wijzigingen). Bijlage III noemt drie hoofdthema's: 
 

1. de kenmerken van de activiteit (waaronder omvang, verontreiniging, hinder en risico 
van ongevallen); 

2. de plaats van de activiteit (in relatie tot de kwetsbaarheid van het milieu); 
3. de kenmerken van het potentiële effect (waaronder het bereik, de orde van grootte en 

waarschijnlijkheid van het effect). 
 
Op 7 juli 2017 is een wijziging van het Besluit m.e.r. in werking getreden, naar aanleiding van 
een wijziging van de Europese Richtlijn m.e.r. Deze wijziging heeft tot gevolg dat voor elke 
vergunningsaanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is de volgende 
procedure-stappen doorlopen moeten worden: 
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§ door de initiatiefnemer moet een aanmeldnotitie worden opgesteld; 
§ het bevoegd gezag moet binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. Dit 

besluit moet genomen zijn voor de ter inzage legging van het ontwerp-besluit; 
§ het besluit hoeft niet in de Staatscourant gepubliceerd te worden, maar wel via andere 

(digitale) kanalen; 
§ het (vormvrije)-m.e.r.-beoordelingsbesluit moet onderdeel zijn van de 

bestemmingsplanprocedure. In het kader van de bestemmingsplanprocedure is deze 
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld doorlopen. De onderzoeken 
waar in deze notitie naar verwezen wordt, zijn als bijlagen opgenomen bij het 
bestemmingsplan ‘Est, herziening Het Nieuwe Achterom 1’. Deze aanmeldnotitie is 
tevens al bijlage bij de toelichting op voornoemd bestemmingsplan gevoegd. 
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3.  DE KENMERKEN EN DE PLAATS VAN HET PROJECT 
 

3.1  De kenmerken van het project 

3.1.1  Beschrijving van het project 
De aanleiding voor de herziening van het bestemmingsplan is de wens om de 
bebouwingsmogelijkheden uit te breiden voor het bedrijf Groda BV, aan Het Nieuwe Achterom 
1 te Est. Voorts ziet de herziening van het bestemmingsplan nog op een aantal andere 
onderdelen. Hieronder volgt een opsomming van alle onderdelen: 
 

1. De landschappelijke inpassing langs Het Nieuwe Achterom, de Esterweg en langs de 
grens met de begraafplaats. 

2. Het wijzigen en vergroten van het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ en het vergroten van het 
daarin aangegeven bouwvlak; 

3. Het herbestemmen van de bedrijfswoning 
4. De agrarische gronden op een juiste wijze herbestemming ten behoeve van het 

gebruik van de inrit en het parkeren.  
 
Ad 1. Landschappelijke inpassing 
Het perceel aan Het Nieuwe Achterom 1 is een bestaand bedrijfsperceel, gelegen aan de 
zuidkant van de kern Est. Ingevolge het bestemmingsplan geldt voor het grootste deel van het 
perceel reeds de bestemming ‘Bedrijf’ (bestemmingsvlak bedraagt 12.022 m2). Tevens geldt 
voor een deel de bestemming ‘Agrarisch’. Binnen deze agrarische bestemming zijn deels de 
inrit en de parkeerplaats gesitueerd. Gelet op de ligging van de locatie, aan de zuidelijke rand 
van het dorp Est, alsmede gelet op de grootte van het bedrijfsgebouw, is een goede 
landschappelijke inpassing van groot belang.  
Aan de westkant (achterzijde) van het bedrijf ligt bovendien de begraafplaats, de geplande 
uitbreiding daarvan en een bedrijf. Om een goede overgang te waarborgen tussen de 
begraafplaats en het bedrijf is het van belang dat de groenstrook aan de achterzijde van het 
bedrijfspand blijft. Dit geldt ook voor het deel tussen de woningen aan de Dreef en de 
bedrijfslocatie. Ook daar is een goede landschappelijke overgang gewenst, tussen het 
bedrijfsperceel en de woonpercelen.  
 
Door de landschappelijke inpassing langs Het Nieuwe Achterom 1 een meer permanent te 
geven (door de bestemming ‘Groen’), kan het vlak met de bedrijfsbestemming naar voren 
geschoven worden (richting de weg Het Nieuwe Achterom) en tevens worden uitgebreid 
richting de Dreef (in noord-oostelijke richting).  
 
Ad 2.  Wijzigen bestemming Bedrijf 
Het bestemmingsvlak bedraagt op dit moment 12.022 m2. Het huidige bouwvlak bedraagt 
6.311 m2. In de nieuwe situatie wordt het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ aan de zuid-oostzijde 
uitgebreid, alsook aan de noord-oostzijde. Datzelfde geldt voor het bouwvlak.  Met dit 
bestemmingsplan wordt onder meer de uitbreiding mogelijk gemaakt van het 
bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ en van het daarbinnen vallende bouwvlak. Voorts is de uitbreiding 
van de bedrijfsbestemming noodzakelijk vanwege de aanwezigheid van een parkeerplaats en 
de inrit (zie hieronder, Ad 4.). 
 
De uitbreiding van de bouw- en gebruiksmogelijkheden is noodzakelijk geworden vanwege de 
groei van het bedrijf. Groda is een familiebedrijf dat is opgericht begin 1971, als eenmanszaak. 
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Het bedrijf heeft sindsdien een groei doorgemaakt en heeft nu 20 vaste medewerkers in 
dienst. Het bedrijf is zowel in het binnen- als in het buitenland actief. Het heeft een groot 
netwerk van aan fruit gerelateerde partners, waarmee zaken wordt gedaan. Vanwege de 
doorgemaakte groei, de veranderende markt en de daardoor in de toekomst te verwachten 
groei, dient het pand aan de Het Nieuwe Achterom 1 te worden uitgebreid wil het bedrijf zijn 
huidige positie en rol in de keten te kunnen vasthouden.  
 
Ad 3. Herbestemmen bedrijfswoning 
De op het perceel aanwezige bedrijfswoning wordt bewoond door de eigenaar c.q. oprichter 
van het bedrijf. De situatie is ontstaan dat vanuit het bedrijf geen behoefte meer bestaat aan 
deze bedrijfswoning, nu de opvolger aan de oostzijde van het bedrijf, langs de Dreef, een 
woning heeft gebouwd. Om deze reden is het wenselijk om de bedrijfswoning een gewone 
woonbestemming te geven.  
 
Ad 4. Herbestemmen inrit en parkeren 
Voorts valt, zoals opgemerkt, een deel van de parkeerplaats en de inrit binnen de agrarische 
bestemming. Weliswaar is het binnen deze bestemming mogelijk om verharding en 
parkeervoorzieningen te realiseren, echter formeel enkel ten dienste van een agrarisch bedrijf. 
Nu de parkeerplaats en inrit wordt gebruikt ten dienste van de bedrijfsbestemming is het ook 
van belang dat deel van het perceel de bestemming ‘Bedrijf’ te geven.  
 
Het voorgaande heeft geleid tot onderstaand ‘vlekkenplan’ (als onderlegger voor de bij dit 
bestemmingsplan behorende verbeelding). 
 

 
Fig. 3.1   Vlekkenplan nieuwe situatie  
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Fig. 3.2   Legenda vlekkenplan nieuwe situatie  
 

3.1.2  Cumulatie met andere projecten 
Er is geen sprake van cumulatie met andere projecten. 

3.1.3  Gebruik natuurlijke hulpbronnen 
De ontwikkeling van de voorziene activiteiten legt geen bijzonder beslag op natuurlijke 
hulpbronnen. Tijdens de bouwwerkzaamheden is grondverzet nodig. Tijdens de gebruiksfase 
zal gas, elektriciteit en water nodig zijn. 

3.1.4  Productie van afvalstoffen 
Tijdens de realisatiefase en gebruiksfase vindt er geen productie van stoffen plaats die leiden 
tot gevaarlijke of milieubelastende (afval)stoffen. Bij zowel de aanleg als bij de ingebruikname 
de woningen, zijn ten aanzien van de productie van afvalstoffen voornamelijk de aspecten 
bodem, geluid en luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden nader beschreven in 
hoofdstuk 4. 

3.1.5  Verontreiniging en hinder 
De ontsluiting van het perceel vindt plaats via Het Nieuwe Achterom en via de Esterweg. De 
ontsluiting aan Esterweg mag echter niet bedrijfsmatig gebruikt worden. Hiertoe wordt een 
voorschrift voor in het bestemmingsplan opgenomen.  
De realisatie van de uitbreiding zal naar verwachting een toename van maximaal 10 
vrachtwagenbewegingen met zich meebrengen op en rond de locatie. Deze toename is echter 
zodanig laag dat de overlast voor de omgeving beperkt zal zijn. Zowel tijdens de bouw als 
daarna zijn de aspecten waterhuishouding, bodem, verkeer, geluid, ecologie, archeologie en 
luchtkwaliteit van belang. Deze aspecten worden in hoofdstuk 4 nader beschreven. 

3.1.6  Risico van ongevallen en veiligheid 
Het beoogde plan zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden naar 
huidig inzicht geen extra gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Op de 
planlocatie neemt de bebouwde oppervlakte toe. De huidige brandweervoorzieningen in het 
gebied zijn voldoende voor de bestrijding ingeval van calamiteiten. In hoofdstuk 4 wordt nader 
ingegaan op aspecten omtrent externe veiligheid.  
 

3.2  De plaats van het project 
Het plangebied is gelegen aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est, op de hoek van Het Nieuwe 
Achterom en de Esterweg. De percelen, kadastraal bekend gemeente Est en Opijnen, sectie E, 
nummers 447, 448, 449, 451, 605, 606 en 825 zijn gelegen aan de rand van het dorp Est. Het 
plangebied grenst aan de zuid-oostzijde aan het buitengebied.  
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 Fig. 3.3    Ligging plangebied Het Nieuwe Achterom 1 te Est 
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4.  MILIEU- en OMGEVINGSASPECTEN 
 
 

Dit hoofdstuk bevat een verantwoording van de milieu(hygiënische) aspecten die voor het 
bouwplan aan Het Nieuwe Achterom 1 te Est relevant kunnen zijn. Daarbij wordt ook 
ingegaan op de milieutechnische consequenties die verwezenlijking van het project zowel 
binnen het projectgebied als daarbuiten kan hebben. 
 

4.1 Water  
Op de leggerkaart van het waterschap is ten noorden-westen van het perceel een zogenaamde 
B-watergang aanwezig en ten zuid-westen en ten zuid-oosten een zogenaamde A-watergang. 
Met de ontwikkelingen ten behoeve van dit bestemmingsplan blijven deze watergangen 
ongemoeid. Er wordt niet gebouwd binnen de beschermingszones van deze watergangen. 
 
Vanwege de toename van de verharding wordt voorzien in extra waterberging. Uit de 
compensatieberekening blijkt dat 202,96 m3 waterberging nodig. Dat komt overeen met een 
wateroppervlak van circa 677 m2 op zomerwaterpeil (202,96 m3/ 0,3m peilstijging). Dit 
wateroppervlak kan worden gerealiseerd binnen het perceel, bijvoorbeeld ter plaatse van de 
groenstrook tussen de woningen aan de Dreef en de bedrijfsbebouwing. Tevens is het mogelijk 
om de ten noord-westen van het perceel gelegen watergang te verbreden. Binnen de 
planregels wordt onder de bestemming ‘Groen’ ook de functie ‘water’ meegenomen.  

 
De ontwikkeling brengt voorts geen wijzigingen met zich met wat betreft de aansluiting op het 
rioleringssysteem.  
 
Het hemelwater wordt ter plaatse in het watersysteem gebracht, overeenkomstig de huidige 
situatie. 
 
In het plangebied is geen kern- en beschermingszone van een waterkering gelegen. 
 
In het plan worden in beginsel geen uitlogende materialen toegepast die als verontreinigend 
zijn aangemerkt (lood, zink, koper), om zo negatieve effecten op de waterkwaliteit en de 
ecologie te voorkomen. Voor zover dat wel wordt gedaan, worden de materialen voorzien van 
een beschermende coating.  
 
Conclusie 
Onderhavige ontwikkeling heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten 
aanzien van het aspect water. 
 

4.2  Bedrijven en zonering 
De scheiding van milieubelastende en milieugevoelige functies is noodzakelijk in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening. Op die manier wordt voorkomen dat bij nieuwe 
ontwikkelingen sprake kan zijn van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies 
en wordt voldoende zekerheid geboden aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 
De milieuhinder van bedrijven dient te worden geanalyseerd op hun invloed op mogelijke 
ontwikkelingen. Indien milieubelastende functies in het plangebied mogelijk worden gemaakt, 
dient de invloed op de omgeving inzichtelijk te zijn. Om te beoordelen of de afstanden tussen 
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de milieubelastende activiteit en de milieugevoelige functie acceptabel is, kan worden 
aangesloten bij de richtafstanden zoals opgenomen in de VNG-brochure (‘Bedrijven en 
Zonering’). 
 
Een groothandel voor fruit valt in het algemeen in milieucategorie 3, waarvoor een 
richtafstand van 50 meter ten opzichte van een rustige woonwijk geldt. Het thema gevaar is 
daarbij maatgevend. Het aspect gevaar is echter slechts relevant wanneer gebruik wordt 
gemaakt van een koelsysteem met 1.500 kg of meer ammoniak en dat is in onderhavige 
situatie niet aan de orde. Daarmee wordt geluid de maatgevende milieufactor, met een 
algemene richtafstand van 30 meter in geval van omgevingstype ‘rustige woonwijk / rustig 
buitengebied’, respectievelijk een richtafstand van 10 meter in geval van omgevingstype 
‘gemengd gebied’. 
 
Hoewel vanwege Het Nieuwe Achterom een zekere geluidsbelasting aanwezig is, wordt in 
onderhavige situatie uitgegaan van het omgevingstype ‘rustige woonwijk / rustig 
buitengebied’. Dat betekent dat uitgegaan moet worden van een richtafstand van 30 meter. 
Binnen deze 30 meter is enkel de woning aan de Esterweg 7 te Est gelegen. Deze woning wordt 
omgezet van bedrijfswoning naar ‘burgerwoning’. Om die reden is het van belang om te 
onderzoeken in hoeverre het aspect ‘geluid’ een belemmering vormt voor de uitbreiding van 
de bedrijfsbestemming. In onderstaande paragraaf (4.4) wordt nader ingegaan op dit 
onderwerp. Daaruit blijkt dat de woning aan de Esterweg 7 geen belemmering vormt, mits de 
aan deze woning verbonden aan- en uitbouwen voor zover gelegen buiten het bouwvlak geen 
woonfunctie of –bestemming hebben. Hiermee is rekening gehouden bij de situering van het 
bouwvlak op de verbeelding van het bestemmingsplan. Tevens is dit in de planregels van het 
bestemmingsplan nader geborgd.  
 
Conclusie 
Deze ontwikkeling heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten aanzien van 
het aspect bedrijven en milieuzonering. 
 

4.3 Geluid 
Wat betreft het onderwerp geluid is het voor dit plan van belang te onderzoeken in hoeverre 
de uitbreiding van de bedrijfsbestemming gevolgen heeft voor omliggende geluidsgevoelige 
bestemming. Van Kooten Akoestisch Advies heeft naar dit aspect een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd (Akoestisch Advies, Het Nieuwe Achterom 1 en Esterweg 7 in Est, 20 februari 2018).  
Voor wat betreft wegverkeerslawaai en de omzetting van de bestemming bedrijfswoning naar 
burgerwoning geldt dat er in het kader van deze bestemmingsplanwijziging geen onderzoek 
nodig is. Op basis van art. 76 lid 3 Wgh hoeft de geluidsbelasting van een aanwezige weg (waar 
geen wijzigingen optreden) op bestaande woningen niet getoetst te worden aan de 
grenswaarden. Hieronder valt ook het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een 
(burger)woning. 
 
Voor wat betreft de gevolgen van de uitbreiding voor geluidsgevoelige effecten is het van 
belang rekening te houden met de woning aan de Esterweg 7. Dit betreft de bedrijfswoning 
die wordt omgezet naar ‘burgerwoning’.  
 
De woning Esterweg 7 ligt ten zuiden van het bedrijfspand van Groda AGF. Tussen de woning 
(de hoofdbebouwing daarvan) en het bedrijfspand zijn ruimten in gebruik als garage en/of 
opslag. Uit het geluidsonderzoek blijkt dat deze ruimten niet voor bewoning kunnen worden 
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gebruikt vanwege een te hoge geluidsbelasting. Dat betekent dat de aan deze woning 
verbonden aan- en uitbouwen voor zover gelegen buiten het bouwvlak geen woonfunctie of –
bestemming kunnen hebben. Hiermee is rekening gehouden bij de situering van het bouwvlak 
op de verbeelding. Tevens is dit in de planregels nader geborgd.  
 
Uit het onderzoek van Van Kooten Akoestisch Advies blijkt dat het bedrijf Groda AGF, met in 
achtneming van het voorgaande, kan voldoen aan de normen langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau en piekniveau ter plaatse van de woning Esterweg 7. De immissieniveaus 
zijn tevens zodanig dat ingevolge de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering kan worden 
gesproken van een aanvaardbare situatie. Voor een nadere motivering wordt verwezen naar 
hoofdstuk 4 van het betreffende geluidsrapport.  
 
Conclusie 
Deze ontwikkeling heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten aanzien van 
het aspect geluid. 

 

4.4 Externe veiligheid 
Het plan voorziet zelf niet in de oprichting van een Bevi-inrichting of een andere stationaire 
risicobron. Uit de regionale signaleringskaart externe veiligheid blijkt verder dat het 
plangebied niet ligt binnen: 

§ het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Bevi; 
§ de veiligheidsafstanden van andere stationaire risicobronnen; 
§ het invloedsgebied van een relevante buisleiding voor het transport van gevaarlijke 

stoffen; 
§ het invloedsgebied van een relevante transportweg of een basisnetroute voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor, de weg en het water. 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid is relevant vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
Betuweroute, over het spoor Meteren-Den Bosch en door een hogedruk aardgasleiding. Gelet 
op de hiervoor genoemde overwegingen zijn er in het plangebied voldoende mogelijkheden 
voor de zelfredzaamheid bij een zwaar ongeval op deze transportroute. Dit is niet het geval  bij 
een calamiteit met de hogedruk aardgasleiding. De voorgenomen veranderingen zijn echter 
niet van invloed op de persoonsdichtheid in het plangebied. 
Mede omdat het aantal personen in het plangebied niet toeneemt en de aanwezige personen 
beschermd zijn in een gebouw, wordt het restrisico door het bevoegd gezag geaccepteerd. 
In het kader van het aspect externe veiligheid hoeven geen nadere eisen aan het plan te 
worden gesteld. 
 

4.5 Bodemkwaliteit  
Voor de locatie zijn voor de twee onderdelen van dit bestemmingsplan (namelijk het wijzigen 
van de bestemming van de bedrijfswoning naar burgerwoning en het uitbreiden van de 
bebouwingsmogelijkheden voor het bedrijf) twee onderzoeken uitgevoerd.  
 
Woning Esterweg 7 te Est 
Door Lawijn Advies & Management is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend bodemonderzoek, Esterweg 1 te Est, Kenmerk 17.3269-A1, d.d. 12 april 2018). 
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Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende 
geconcludeerd: 
 

§ In de bovengrond van de locatie zijn lichte verontreinigingen met cadmium, nikkel, 
lood, zink en organochloorbestrijdingsmiddelen (DDE, hexachloorbenzeen) 
aangetroffen. Zintuiglijk is plaatselijk zwakke bijmenging van puinresten en sporen 
grind waargenomen in de bovengrond. 

§ In de zwak puinhoudende laag in de bovengrond op het noordwestelijk gedeelte van 
de locatie is, zowel visueel als analytisch, geen verontreiniging met asbest 
geconstateerd. 

§ In de ondergrond van de locatie zijn analytisch lichte verontreinigingen met nikkel en 
zink aangetroffen. Zintuiglijk is geringe bijmenging van sporen grind waargenomen 
ondergrond. 

§ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is een licht verhoogde 
concentratie barium gemeten, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een 
verhoogde achtergrondwaarde. 

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet 
bodembescherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven 
geen milieutechnische bezwaren voor de voorgenomen bestemmingswijziging van de locatie. 
Indien bij eventuele graafwerkzaamheden op de locatie grond zal vrijkomen, dient er rekening 
mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. De 
toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden bepaald 
aan de hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de 
Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Neerijnen (regio Rivierenland). 
 
Bedrijfsbebouwing Het Nieuwe Achterom 1 te Est 
Door Lawijn Advies & Management is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
(Verkennend bodemonderzoek, Het Nieuwe Achterom 1 te Est, Kenmerk 18.3486-A1, d.d. 13 
april 2018). Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het 
volgende geconcludeerd: 
 

§ In de kleiige laag in de bovengrond verspreid over de onderzoekslocatie is sprake van 
een lichte verontreinigingen met organochloorbestrijdingsmiddelen (DDE). 

§ Hiernaast is in de bovengrond op het noordoostelijk gedeelte van de locatie een lichte 
verontreiniging met zink aangetroffen, en is in de bovengrond op het westelijk 
gedeelte van de locatie een lichte verhoogd nikkelgehalte gemeten, welke 
vermoedelijk kan worden beschouwd als een verhoogde achtergrondwaarde. 
Zintuiglijk is plaatselijk geringe bijmenging van sporen grind waargenomen in de 
bovengrond. 

§ In de zandige bovenlaag onder de terreinverharding op het noordwestelijk gedeelte 
van de locatie is een lichte verontreiniging met kobalt aangetroffen. Zintuiglijk is 
zwakke bijmenging van puinresten en sporen grind waargenomen in de zandige 
bovenlaag. 

§ In de ondergrond van de locatie zijn, zowel zintuiglijk als analytisch, geen 
verontreinigingen geconstateerd. 

§ In het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie is sprake van een licht 
verhoogde concentratie barium, welke vermoedelijk kan worden beschouwd als een 
verhoogde achtergrond- waarde. 
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§ In het grondwater uit de peilbuis bij de bovengrondse dieselolie-installatie, op het 
terreindeel ten zuidwesten van het bedrijfsgebouw, is geen verontreiniging met 
minerale olie en/of vluchtige aromaten aangetroffen. 

 
Op basis van de verkregen onderzoeksresultaten bestaat, conform de richtlijnen van de Wet 
Bodembescherming, geen aanleiding tot nader onderzoek. De verkregen resultaten geven 
geen milieutechnische bezwaren voor het afgeven van een omgevingsvergunning. 
Indien bij de herinrichting van de locatie grond of verhardingsmateriaal zal vrijkomen, dient er 
rekening mee te worden gehouden dat hiervoor beperkte hergebruikmogelijkheden bestaan. 
De toepassingsmogelijkheden voor dit materiaal op een andere locatie dienen te worden 
bepaald aan de hand van de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en/of de 
Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Neerijnen (regio Rivierenland). 
 
Conclusie 
Deze ontwikkeling heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten aanzien van 
het aspect bodemkwaliteit. 

 

4.6 Luchtkwaliteit 
De Wet milieubeheer bevat de regelgeving met betrekking tot luchtkwaliteit. In artikel 5.16 is 
bepaald dat bestuursorganen bevoegdheden, zoals het vaststellen van een bestemmingsplan 
of het verlenen van een omgevingsvergunning, mogen uitoefenen wanneer sprake is van één 
van de volgende gevallen: 
a. er is geen sprake van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden; 
b. de concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft 
 tenminste gelijk; 
c. het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de     
 desbetreffende stoffen in de buitenlucht; 
d. de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het 
 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
 
Een uitwerking van de regelgeving met betrekking tot het begrip ‘niet in betekende mate’ is 
vastgelegd in het ‘Besluit niet in betekende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ en de 
‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’. 
 
Voor ontwikkelingen die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging is 
een toets aan de grenswaarden niet nodig. In dit geval is sprake van de uitbreiding van een 
bedrijventerrein. Deze uitbreiding heeft te maken van een autonome groei van het 
betreffende bedrijf. Uitgegaan kan worden van een toename van vervoersbewegingen van 
ongeveer 10 per dag. Met deze geringe toename kan worden geconcludeerd dat de invloed op 
de luchtkwaliteit verwaarloosbaar is. Een specifiek luchtkwaliteitonderzoek hoeft daarom niet 
te worden uitgevoerd.  
 
Conclusie 
Deze ontwikkeling heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten aanzien van 
het aspect luchtkwaliteit. 
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4.7 Flora en fauna 
Vanuit de huidige natuurwetgeving is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op 
de hoogte te zijn van de in het projectgebied mogelijk voorkomende beschermde 
natuurwaarden. Het plan dient aan de Wet Natuurbescherming getoetst te worden.  
 
Door Ecoresult is een natuurtoets uitgevoerd (Natuurtoets, In het kader van de Wet 
natuurbescherming en Verordening ruimte, Plangebied: Het Nieuwe Achterom 1, Est, d.d. 26 
januari 2018) waarbij onderzocht is of er beschermde natuurwaarden en / of flora en fauna op 
het perceel aanwezig zijn. Hieronder volgt een overzicht van de conclusies en aanbevelingen 
uit dit rapport: 
 

§ Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt 
voorhand uit te sluiten dat de activiteiten de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-
gebieden zullen aantasten. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Het aanvragen 
van een ontheffing of vergunning is niet nodig. 

 
§ Op basis van de afstand tot het plangebied en de aard van de werkzaamheden valt op 

voorhand uit te sluiten dat de activiteiten negatieve effecten hebben op het Gelders 
Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone (GO). Aanvullend onderzoek is 
niet noodzakelijk. Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. 

 
§ Aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten in het plangebied is uitgesloten. 

Aanvullend onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 
 

§ Het plangebied is geschikt voor voortplantingsplaatsen van algemene vogelsoorten 
waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn en algemene vogels. In gebruik zijnde 
nesten mogen in principe nooit worden verstoord. Dit is te voorkomen door onder 
andere buiten het broedseizoen (grofweg 15 maart – 15 augustus) te werken. 

 
§ Binnen het plangebied wordt de aanwezigheid van vaste rust en of verblijfplaatsen en 

essentieel functioneel leefgebied van Habitatrichtlijnsoorten uitgesloten. Aanvullend 
onderzoek is niet nodig. Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden. 

 
§ Het plangebied is potentieel geschikt voor Nationaal beschermde faunasoorten 

waarvoor in de provincie Gelderland een vrijstellingsbesluit van kracht is. Voor deze 
soorten is er geen ontheffing vereist en aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk. Wel 
geldt voor deze soorten de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat indien mogelijk 
schadelijk effect op soorten zoals gewone pad, bruine kikker, egel en muizen zoveel 
mogelijk dient te worden voorkomen. Te denken valt aan het verplaatsen van dieren 
naar veilige locaties buiten het werkgebied indien zij aangetroffen worden tijdens de 
werkzaamheden. 

 
Conclusie 
Deze ontwikkeling heeft geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten aanzien van 
het aspect natuur. 
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5.  CONCLUSIE 
 
 

Uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen sprake is van bijzondere 
omstandigheden ten aanzien van de kenmerken en locatie van onderhavig plan die zouden 
kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse.  
 
Voor de aan de orde zijnde milieuaspecten geldt dat er geen nadelige effecten optreden, dan 
wel dat deze effecten met mitigerende maatregelen worden beperkt, zodat wordt voldaan aan 
de geldende wet- en regelgeving. 
 
Geconcludeerd kan worden dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is. 
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Samenvatting 

In opdracht van Legalexion heeft Transect in januari 2018 een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd in een plangebied aan Het Nieuwe Achterom 1 in Est (gemeente Neerijnen). De aanleiding 
voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de 
bedrijfsloods in het plangebied. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, 
waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het 
gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied is volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan echter sprake van een hoge 
archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen 
archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Op basis van het archeologisch vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een hoge 
archeologische verwachting heeft op de aanwezigheid van nederzettingsresten uit de periode IJzertijd 
– Late Middeleeuwen. Deze verwachting hangt samen met de ligging van het plangebied op de oevers 
van de Esterweg stroomrug in combinatie met het aantreffen van een cultuurlaag en vondstmateriaal 
uit die periode. Ze bevinden zich op een diepte vanaf circa 30 cm -Mv. Het is niet uitgesloten dat 
eventuele sporen in het plangebied samenhangen met een nederzettingsterrein, zoals ook tijdens de 
aanleg van het Nieuwe Achterom is gedocumenteerd. De kans dat in het plangebied bewoningssporen 
aanwezig zijn, is dus groot. Alleen voor het gebied, dat als gevolg van de aanwezigheid van 
betonverharding niet onderzocht kon worden, is onzeker of dezelfde archeologische verwachting 
geldt. Voor de periode Neolithicum-Bronstijd en de Nieuwe tijd zijn in het plangebied geen 
aanwijzingen gevonden. Hierop is de verwachting laag.  
 
Advies 
Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachting. Vanaf een diepte van 30 cm –Mv zijn in 
het plangebied intacte archeologische resten te verwachten. Vanwege de hoge archeologische 
verwachting adviseren wij in het kader van de planvorming rekening te houden met de aanwezigheid 
van archeologische resten. Wanneer in het plangebied graafwerkzaamheden worden gepland, die 
dieper reiken dan 30 cm –Mv, verdient het de aanbeveling om archeologisch vervolgonderzoek uit te 
voeren. Bij voorkeur kan dit in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Voor dergelijk 
vervolgonderzoek is op voorhand een Programma van Eisen (PvE) nodig, waarin de eisen en 
onderzoeksvoorschriften voor onderhavig onderzoek zijn verwoord. Dit PvE dient op voorhand te 
worden goedgekeurd door het bevoegd gezag, de gemeente Neerijnen. 
 
De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 
geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 
eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 
(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties behoort hier tot de mogelijkheden. Wanneer de 
funderingen met bodemingrepen tot 30 cm -Mv gerealiseerd kunnen worden, zullen eventueel resten 
in de ondergrond bewaard blijven onder de nieuwbouw. 
 
Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 
bevoegd gezag (de gemeente Neerijnen) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 
met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
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1. Aanleiding 

In opdracht van Legalexion heeft Transect1 in januari 2018 een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd in een plangebied aan Het Nieuwe Achterom 1 in Est (gemeente Neerijnen). De aanleiding 
voor het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de 
bedrijfsloods in het plangebied. Bij de voorgenomen werkzaamheden zal grondverzet plaatsvinden, 
waardoor de oorspronkelijke bodem en daarmee eventueel aanwezige archeologische resten in het 
gebied kunnen worden verstoord. 

In het plangebied is volgens het (nu) vigerende bestemmingsplan echter sprake van een hoge 
archeologische verwachting. Dit betekent dat gezien de omvang van de voorgenomen bodemingrepen 
archeologisch vooronderzoek nodig is. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 4.0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Transect b.v. voldoet aan de eisen zoals gesteld in de kwaliteitsnorm ‘BRL SIKB 4000’, versie 4.0, en is gecertificeerd door 
middel van een procescertificaat. Transect b.v. is certificaathouder van de volgende protocollen: ‘KNA Protocol 4001 Programma 
van Eisen’, ‘KNA Protocol 4002 Bureauonderzoek’, ‘Protocol 4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Overig’, ‘Protocol 
4003 Inventariserend Veldonderzoek, variant Proefsleuven’ en ‘Protocol 4004 Opgraven’, en staat geregistreerd bij het RCE en 
de SIKB. 
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2. Aard en doel van het archeologisch vooronderzoek 

Het archeologisch vooronderzoek bestaat uit een gecombineerd onderzoek, te weten een 
archeologisch Bureauonderzoek (BO) en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO), karterende fase. 

Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is het specificeren van de archeologische 
verwachting, dat wil zeggen het aan de hand van beschikbare en nieuwe informatie over de 
archeologie, cultuurhistorie, geomorfologie, bodemkunde en grondgebruik, bepalen van de kans dat 
binnen het plangebied archeologische resten kunnen voorkomen. Hiervoor is onder andere het 
centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
geraadpleegd, waarin de Archeologische MonumentenKaart (AMK) en de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) zijn opgenomen. Aanvullende (cultuur)historische informatie is 
verkregen uit divers voorhanden historisch kaartmateriaal. Om inzicht te krijgen in de opbouw en 
ontwikkeling van het landschap zijn onder andere de bodemkaart en beschikbaar geologisch-
geomorfologisch kaartmateriaal geraadpleegd. Deze gegevens zijn eventueel aangevuld met relevante 
informatie uit achtergrondliteratuur en van lokale amateurs of verenigingen. 

Het doel van het inventariserend veldonderzoek is het toetsen en waar mogelijk bijstellen van de 
gespecificeerde archeologische verwachting, door het verzamelen van informatie over de feitelijke 
bodemopbouw, bodemreliëf en bodemintactheid in het plangebied. Hiermee ontstaat inzicht in de 
landschapsvormende processen en landschappelijke eenheden uit het verleden. Op basis hiervan kan 
een oordeel worden gegeven over waar, wanneer en in hoeverre het gebied in het verleden geschikt 
was voor de mens. Ook poogt het onderzoek vindplaatsen die zich door een vondstlaag of een hoge 
concentratie aan vondstmateriaal op te sporen. Het inventariserend veldonderzoek is uitgevoerd in de 
vorm van een booronderzoek (IVO-O). 

Het onderzoek probeert hiermee aan de hand van feitelijke informatie antwoord te geven op de 
volgende vragen: 
• Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 
• Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 

hoe diep liggen deze? 
• In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 
• Zijn er archeologische indicatoren aanwezig? 
• Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 

differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 
 

Het resultaat van het archeologisch vooronderzoek is dit rapport met een conclusie omtrent het risico 
dat eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied worden verstoord als gevolg van 
de voorgenomen plannen. Op basis van dit rapport neemt het bevoegd gezag een beslissing in het 
kader van de vergunningverlening of planprocedure. Het rapport bevat waar mogelijk gegevens over 
de – verwachte – aan- of afwezigheid, aard, omvang, ouderdom, gaafheid, conservering en (relatieve) 
kwaliteit van archeologische waarden. Het bureauonderzoek is uitgevoerd conform protocol 4002 van 
de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.0 (KNA 4.0). Het inventariserend veldonderzoek 
is uitgevoerd conform protocol 4003 van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 4.0 (KNA 
4.0). 
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3. Afbakening van het plan- en onderzoeksgebied 

Gemeente Neerijnen 

Plaats Est 

Toponiem Het Nieuwe Achterom 1 

Kaartblad 39CD 

Centrumcoördinaat 149.984 / 429.045 

 

Binnen het archeologisch bureauonderzoek is onderscheid gemaakt in het plangebied en het 
onderzoeksgebied. Het plangebied is het gebied waarin de geplande bodemingrepen zullen 
plaatsvinden. Het onderzoeksgebied omvat het plangebied en een deel van het direct omringende 
gebied en wordt bij het onderzoek betrokken om tot een beter inzicht te komen in de archeologische, 
(cultuur)historische en bodemkundige situatie in het plangebied. Het onderzoeksgebied beslaat in dit 
geval een straal van circa 500 meter rond het plangebied. 

Het plangebied omvat het bedrijfsterrein van fruitteler Groda b.v. aan Het Nieuwe Achterom 1 in Est 
(gemeente Neerijnen). De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1. Het plangebied 
bestaat hier uit twee delen, te weten gebieden waarbinnen de bestaande bedrijfshal zal worden 
uitgebreid. De begrenzing bestaat zodoende volledig uit de toekomstige bouwplannen. Er vinden geen 
sloopwerkzaamheden plaats. Het plangebied heeft in totaal een oppervlak van circa 3.000 m2. 

 

 

 

Figuur 1: Ligging van het plangebied (met rode lijnen aangegeven). 
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4. Planvorming en consequenties toekomstig gebruik 

Kader Omgevingsvergunningsaanvraag 

Planvorming Uitbreiding bestaande loods 

Bodemverstorende werkzaamheden Graafwerkzaamheden 

 

Het voornemen bestaat om in het plangebied de bestaande bedrijfsloods uit te breiden. Dit vindt 
zowel plaats aan de noordzijde als aan de zuidoostzijde van het pand. De toekomstige situatie in het 
plangebied is weergegeven in figuur 2. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden 
aangevraagd, die deze herontwikkeling juridisch-planologisch mogelijk moet maken. De verwachting is 
dat de werkzaamheden van impact zijn op de bestaande archeologische waarde van het gebied. Hoe 
diep voor de uitbreidingen van het bestaande pand ontgraven zal worden is vooralsnog niet bekend, 
maar deze werkzaamheden kunnen hiermee een bedreiging vormen voor het potentieel aanwezige 
archeologische bodemarchief in het gebied. 
 

 
 

Figuur 2: Tekening van de toekomstige situatie in het plangebied. 
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5. Beleidskader 

Onderzoekskader Omgevingsvergunningsaanvraag 

Beleidskader Bestemmingsplan Kern Est 
Onderzoeksgrens 100 m2 en dieper dan 50 cm –Mv 

 
 
In 1992 heeft Nederland het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed 
ondertekend; ook wel het Verdrag van Malta of Valletta genoemd, naar het eiland en de plaats waar 
het is ondertekend. Het Verdrag is in 1998 geratificeerd en op 1 september 2007 via de Wet op de 
Archeologische Monumentenzorg (Wamz) geïmplementeerd. De Wamz is een wijzigingswet en omvat 
een wijziging van de Monumentenwet 1988, de Wet Milieubeheer, de Ontgrondingenwet en de 
Woningwet, op grond waarvan overheden onder andere bij bodemingrepen verplicht rekening 
moeten houden met het behoud van archeologische waarden. Met ingang van juli 2016 (Erfgoedwet) 
zal  het behoud en beheer van het Nederlandse erfgoed worden geregeld door één integrale 
Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet 
worden geregeld, die (naar verwachting) in 2019 in werking zal treden. 
 
Het archeologiebeleid van de gemeente Neerijnen is opgenomen in het bestemmingsplan Kern Est. 
Deze vertaalslag heeft plaatsgevonden aan de hand van de gemeentelijke archeologische 
verwachtingskaart. Op de verwachtingskaart is per zone vastgelegd welke archeologische verwachting 
een gebied heeft. Het plangebied ligt op de archeologische beleidskaart van Neerijnen in een gebied 
met een hoge verwachting. In het bestemmingsplan zijn aan deze zone planregels geformuleerd. Bij 
ingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 50 cm –Mv is sprake van een aantasting van de 
archeologische waarde van het gebied. Als bodemingrepen hierbinnen blijven, is dit echter niet het 
geval. Omdat de voorgenomen ingrepen naar verwachting de planregels van het gebied overschrijden, 
geldt op basis van het bestemmingsplan een archeologische onderzoeksplicht.  
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6. Landschap, geomorfologie en bodem 

Archeoregio Midden-Nederlands rivierengebied 

Geomorfologie Oeverwal op stroomrug 

Maaiveld 3,5 m +NAP 

Bodem Ooivaaggronden 

Grondwater GWT VII 

 
Landschap 
Het plangebied ligt in het zuidelijk deel van de Betuwe en maakt deel uit maakt van het Midden-
Nederlandse rivierengebied. Landschappelijk ligt het plangebied aan de zuidkant van het oude, 
pleistocene rivierdal van de Rijn, dat zich tussen circa 40.000 en 20.000 jaar geleden heeft kunnen 
vormen (Cohen e.a., 2012). Toentertijd lag er een brede riviervlakte, waarbinnen de riviergeulen in 
een verwilderd (‘vlechtend’) patroon verspreid lagen. Door de riviergeulen werd in het dal grof zand 
en grind afgezet, dat geologisch gezien wordt gerekend tot het Formatie van Kreftenheije (De Mulder 
e.a., 2003). De aanwezigheid van grof zand en grind wijst op hoge stroomsnelheden en sterke variaties 
in de (piek)afvoer (als gevolg van grote hoeveelheden (smelt)water). Op andere momenten lag de 
bedding van de riviervlakte langere perioden droog. 
 
Vanaf 15.000 jaar geleden begon dit beeld enigszins te veranderen aangezien toen het klimaat 
geleidelijk begon te verbeteren. In eerste instantie was sprake van enkele relatief kortdurende 
warmere perioden (respectievelijk het Bølling- en Allerød-interstadiaal, circa 13.000 tot 12.000 jaar 
geleden en 11.500 tot 11.000 jaar geleden). Gedurende deze oplevingen nam de vegetatie toe en 
werd de afvoer van rivierwater beter verdeeld. De riviergeulen begonnen te kronkelen (meanderen) 
en sneden zich in de riviervlakte in, waardoor langzamerhand een “getrapt” rivierdal ontstond. In het 
dal werd tijdens overstromingen zogenaamd ‘Hochflutlehm’ afgezet, ook wel bekend als het 
Laagpakket van Wijchen (De Mulder e.a., 2003; Bennema en Pons, 1952). Pas vanaf circa 10.000 jaar 
geleden, in het Holoceen, zetten de verbeterde klimaatomstandigheden definitief door, waardoor de 
toenemende vegetatie de verstuivingen van rivierzand aan banden legde en de oevers van de rivieren 
door de alsmaar kleiner wordende verschillen in afvoer zich stabiliseerden. Door de stabiele oevers 
traden de rivieren alleen nog bij hoogwater buiten de oevers. De klei die bij hoogwater buiten de 
rivieren werd afgezet wordt eveneens gerekend tot het Laagpakket van Wijchen. 
 
De zich insnijdende meanderende rivieren gingen onder invloed van een voortdurend stijgende 
zeespiegel in het Holoceen over in accumulerende meanderende rivieren, die meermalen hun loop 
verlegden en daardoor verschillende stroomgordels ontwikkelden. Hierdoor vond in het grootste deel 
van het rivierengebied afzetting plaats van zand (beddingafzettingen), zandige klei (oeverafzettingen) 
en zware klei (komafzettingen), die werden afgewisseld door veen. Daarbij werden de oudere 
afzettingen door jongere begraven. Het moment waarop dit optreedt, hangt af van de ligging van de 
zogenaamde terrassenkruising (Berendsen en Stouthamer, 2001). De terrassenkruising is het punt 
waarop de netto insnijding overgaat in een netto accumulatie van sediment (Berendsen, 2005). De 
ligging van dit punt ligt niet vast maar is afhankelijk van het debiet, de sedimentlast van een rivier en 
de stijging c.q. daling van de zeespiegel. Berendsen en Stouthamer (2001) vermoeden dat de 
terrassenkruising rond 4.000 v. Chr. in de omgeving van Tiel heeft gelegen (Neolithicum). Daarna 
raakten de Laat-Pleistocene en Vroeg-Holocene afzettingen afgedekt met holocene rivierafzettingen 
en kon het oude rivierenlandschap verdrinken, wanneer ze verder van een rivier verwijderd lagen. Op 
die punten trad door de aanhoudende stijging van het grondwater op grote schaal veenvorming op. 
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Geomorfologie 
De omgeving van het plangebied heeft vanaf het passeren van de terrassenkruising onder directe 
invloed gestaan van de Est, de Esterweg en de Deil stroomrug (Cohen e.a., 2012; Berendsen en 
Stouthamer, 2001; bijlage 2). De Esterweg en de Deil stroomrug bevinden zich ter plekke van het 
plangebied, de Est stroomrug ten noordwesten ervan. De rivieractiviteit is vermoedelijk ontstaan met 
het ontstaan van de Deil stroomrug. Deze is als rivier actief geworden tussen 4.600 v. Chr. en 4.300 v. 
Chr., vermoedelijk in de periode dat de terrassenkruising net deze plek passeerde. De rivier zou 
zodoende vermoedelijk de eerste accumulerende rivier in het gebied zijn die vlak boven de 
vroegholocene een rivierbedding vormde met oevers en overstromingsafzettingen (komafzettingen). 
Verder is echter weinig bekend van de stroomrug. Dit hangt mogelijk samen met latere erosie van de 
afzettingen van deze rivier als gevolg van jongere rivieractiviteit. Deze jongere rivier, de Esterweg 
stroomrug, is actief geweest van 3.600 v. Chr. en 2.400 v. Chr. (Neolithicum). Deze rivier heeft tijdens 
haar vorming vermoedelijk delen van de oudere Deil stroomrug gevolgd en opgeruimd. Van deze rivier 
is echter ook slechts een restant over. Tot slot is ten noordwesten van het plangebied de Est 
stroomrug ontstaan. Deze volgt op de activiteit van de Esterweg stroomrug en volgt nagenoeg 
hetzelfde verloop, op een meer noordelijk gelegen deel van de stroomrug onder de bebouwde kom 
van Est na. De Est stroomrug is als actief geweest tot 175 na Chr.; dit was tevens de laatste 
rivieractiviteit bij het plangebied. De ligging van de stroomruggen is aan de hand van het Actueel 
Hoogtebestand Nederland ook waar te nemen door een relatief hogere ligging van het maaiveld (AHN; 
bijlage 3). 
 
De Esterweg en de Deil stroomruggen zullen ter plaatse van het plangebied bestaan uit een 
zandlichaam van enkele meters dikte (beddingafzettingen). Op basis van de zanddieptegegevens en 
verhangcijfers uit Cohen e.a. (2012) van deze stroomrug, liggen de beddingafzettingen op een diepte 
van respectievelijk circa 2,4 m NAP en 0,3 m NAP. Aan de hand van deze gegevens ligt de top van het 
beddingzand naar verwachting op 1,0 tot zelfs 3,0 m –Mv. Ter plaatse van het plangebied zijn 
beddingafzettingen te verwachten, maar ook oever- en crevasse-afzettingen. Beide laatstgenoemde 
afzettingen bestaan uit zandige klei. Oevers ontstaan direct aan een rivier en konden onder invloed 
van variaties in waterstanden in de geul opslibben tot relatief hoger gelegen wallen. De 
oeverafzettingen zijn vermoedelijk uiteindelijk begraven onder overstromingssediment van latere 
rivieren. Crevasse-afzettingen zijn afzettingen als gevolg van een natuurlijke oever(wal)doorbraak. 
Hierbij stroomt rivierwater met zand en zandige klei voorbij de oevers de overstromingsvlakte in waar 
zich een waaier met een complex van geulen en hoger gelegen delen vormt. 
 
Archeologisch gezien vormen de oeverwallen van een rivier en de hoger gelegen delen van een 
crevasse een aantrekkelijke vestigingsplaats voor (pre-)historische samenlevingen. Dit heeft mede te 
maken met de relatief hogere ligging in het landschap en de nabijheid van transportmogelijkheden en 
vis- en vers drinkwater. Ook op het moment dat een rivier inactief geworden is, blijft deze als hoger 
gelegen ruggen in het landschap achter. Dit biedt eveneens mogelijkheden voor bewoning in het over 
het algemeen vochtig en laag gelegen rivierenlandschap. 
 
Bodem 
Op de bodemkaart ligt het plangebied in een zone, waar ooivaaggronden worden verwacht 
(bodemkaartcode Rd10A; bijlage 4). De ooivaaggronden bestaan hier voornamelijk uit kalkhoudende 
zware zavel en lichte klei (zandige klei). Deze gronden zijn over het algemeen kleigronden met een 
weinig donker gekleurde bovengrond. Tevens zijn ze tot een relatief grote diepte homogeen bruin  
gekleurd. Roestvlekken komen daarbij pas vanaf 50 cm –Mv voor. De homogene kleur is het gevolg 
van een hoge en langdurige biologische activiteit. Dit is alleen mogelijk wanneer er geen vernatting 
optreedt in dit deel van het profiel, waardoor leven in de bodem wordt verstoord. Ooivaaggronden 
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komen met name in het oostelijke deel van het Nederlandse rivierengebied voor (de Bakker e.a., 
1966). Omdat in het gebied bebouwing aanwezig is, kan echter het oorspronkelijk bodemprofiel 
gedeeltelijk of geheel aangetast zijn. 
 
Ook valt op dat ten noordwesten van het plangebied, onder de kern van Est, een omvangrijke oude 
woongrond staat gekarteerd (|Terp, bijlage 4). Deze gronden zijn vaak representatief voor plaatsen 
van oude bewoning. Dergelijke gronden kenmerken zich door de aanwezigheid van een donkergrijze 
humeuze klei- of cultuurlaag, waarin houtskool- en botresten aanwezig zijn alsmede aardewerk, 
fosfaat en andere archeologische indicatoren (Garrison en Herz, 2007). Het voorkomen van deze lagen 
wijst op intensieve nederzettingsactiviteit in en rondom een bepaalde plek.  
 
Grondwatertrap 
De grondwatertrap in het plangebied is VII. Dit betekent over het algemeen dat er sprake is van 
relatief hoger en droger gelegen gronden, waarbij de gemiddeld hoogste grondwaterstand beneden 
80 cm –Mv wordt aangetroffen en de gemiddeld laagste grondwaterstand zelfs dieper dan 180 cm –
Mv. Vanuit archeologisch oogpunt betekenen dergelijke grondwaterstanden dat zowel organische 
(zaken als leer, hout) als anorganische resten goed in de bodem geconserveerd kunnen zijn gebleven. 
Voor wat betreft organische resten moet wel het voorbehoud worden gemaakt, dat door 
schommelingen in de grondwaterstand en door oxidatie (als gevolg van de relatief hoge 
grondwaterstand) deze enigszins kunnen zijn aangetast.  
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7. Archeologische verwachting en bekende waarden 

Wettelijk beschermd monument Nee 

AMK terrein Nee 

Verwachting gemeentelijke kaart Hoog 

Archeologische waarden en/of informatie Nee 

 
 
Archeologische verwachting 
Het plangebied heeft volgens het centraal archeologisch informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geen archeologisch wettelijk beschermde status en is ook niet 
opgenomen op de Archeologische MonumentenKaart (AMK). Op zowel de gemeentelijke 
verwachtingskaart als de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) kent het terrein een 
hoge archeologische verwachting (bijlage 1). Deze hangt samen met de ligging van het plangebied op 
een stroomrug waarop bewoonbare oeverafzettingen aanwezig zijn.  
 
Bekende waarden 
In het plangebied zelf heeft niet eerder archeologisch (veld)onderzoek plaatsgevonden. Wel maakt het 
gebied deel uit van een eerdere bureaustudie, die is uitgevoerd in het kader van het opstellen van het 
bestemmingsplan Est, waar het plangebied deel van uit maakt. Dit behandelt de verwachting echter in 
algemene zin en richt zich niet specifiek op de aanwezigheid van resten ter plaatse van het plangebied. 
Deze theoretische studie wordt daarom niet besproken. In de omgeving van het plangebied zijn wel 
eerder onderzoeken uitgevoerd, waar ook enkele waarnemingen zijn gedaan. 
• Grenzend aan het plangebied heeft in het kader van de aanleg van Het Nieuwe Achterom een 

archeologisch vooronderzoek plaatsgevonden in 2006. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel 
van proefsleuven (onderzoeksmelding 2044637100). Het rapport was niet via Archis3 of Dans Easy 
in te zien, maar op basis van beschikbare beschrijvingen over het onderzoek valt af te leiden dat 
tijdens het onderzoek op diverse plekken vindplaatsen zijn vastgesteld uit de Romeinse tijd en de 
Middeleeuwen. Waar exact op het traject deze bevinden is onduidelijk. 

• Ook op circa 100 m ten noordoosten van het plangebied, ter plaatse van de bedrijfsterreinen ten 
westen van Het Nieuwe Achterom, is archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek, 
uitgevoerd in de vorm van boringen, is vastgesteld dat ook in dit gebied vindplaatsen aanwezig 
zijn. Ze lijken een voortzetting te zijn van resten, die tijdens het hierboven beschreven onderzoek 
ter plaatse van Het Nieuwe Achterom zijn gevonden. Verhelst (2007) vermoedt op basis van de 
resultaten van deze onderzoeken dat zich aan weerszijden van de Karnheuvelsestraat een 
omvangrijke nederzetting gelegen is. Deze strekt zich in ieder geval uit vanaf het Nieuwe 
Achterom tot in de kern van Est. Vondsten suggereren een ouderdom in de Late IJzertijd-
Romeinse tijd, maar er zijn ook sporen van bewoning in de Middeleeuwen (Verhelst, 2007, 
onderzoeksmelding 2154010100). 

• Op circa 100 m ten noordoosten van het plangebied liggen de resten van Het Huis te Est, een 
kasteelterrein met een laatmiddeleeuwse oorsprong. Verdere specifieke informatie over dit huis 
ontbreekt (vondstmelding 2785797100). 

• Tot slot zijn tijdens veldkarteringen op verschillende plekken in het onderzoeksgebied door 
amateur-archeologen fragmenten aardewerk opgeraapt uit de periode IJzertijd-Middeleeuwen. 
Deze liggen verspreid rondom de dorpskern van Est (zie bijlage 5). Op het bedrijfsterrein, waar het 
plangebied op ligt, zijn in 1992 direct ten oosten van het plangebied diverse ruwwandige scherven 
opgeraapt die vermoedelijk een datering in de IJzertijd hebben (vondstmelding 3103485100).  
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Resumerend kan op basis van bovenstaande informatie gesteld worden dat in de omgeving van het 
plangebied nederzettingsresten aanwezig kunnen zijn in de periode IJzertijd-Middeleeuwen. Van al 
deze perioden zijn immers resten gedocumenteerd. De resten bevinden zich naar verwachting in de 
top van de oeverafzettingen van stroomruggen die zich ook in de ondergrond van het plangebied 
kunnen bevinden.  
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8. Historische situatie, huidig gebruik en bodemverstoringen 

Historische bebouwing Nee 

Historisch gebruik Agrarisch 

Huidig gebruik Bedrijfsterrein, boomgaard 

Bodemverstoringen Als gevolg van landbewerking 

 
 
Historische situatie 
Het plangebied grenst aan de historische kern van Est, maar maakt geen deel uit van het 
oorspronkelijke dorp. Het plangebied is op vroeg historisch kaartmateriaal namelijk in gebruik als 
landbouwgrond en is volledig onbebouwd. Net buiten het plangebied, aan de Esterweg, staat wel een 
boerderij. Dit beeld blijft binnen het plangebied onveranderd tot in het midden van de 20e eeuw. Wel 
verschijnt tegen het eind van de 19e eeuw een boerderij ten zuiden van het plangebied (“Ouders Zorg” 
genaamd). Deze boerderij vormt de basis van het bedrijf dat thans in het plangebied aanwezig is. 
Vanaf het midden van de 20e eeuw vindt sterke ruilverkaveling plaats, waardoor de perceelopzet 
rondom het plangebied wijzigt. Ook verdwijnt veel oude bebouwing langs de Esterweg. Het plangebied 
en haar directe omgeving blijven onbebouwd. Deze situatie blijft in ieder geval tot zo tot 2010 (bron: 
bagviewer.kadaster.nl). Dan verschijnt het huidige bedrijfspand. Het plangebied wordt dan gedeeltelijk 
omgevormd tot erf, maar in de rest van het plangebied verandert het grondgebruik niet.. 

De ontwikkeling van het plangebied op historisch kaartmateriaal is weergegeven in figuren 3 tot en 
met 8. 

Bodemverstoringen 
Het plangebied is altijd onbebouwd geweest en in gebruik als boomgaard. Zodoende zijn geen 
bodemingrepen bekend, waardoor de oorspronkelijke ondergrond verstoord is geraakt. Er hebben 
verder in het verleden geen saneringen of ontgrondingen plaatsgevonden (www.bodemloket.nl). Het 
vermoeden bestaat echter dat het rooien van bomen in het verleden en andere vormen van 
landbewerking wel impact kunnen hebben gehad. Ook is de vraag in hoeverre de aanleg van de 
bebouwing grenzend aan het plangebied heeft geleid tot vergraving. Dit kan echter alleen met behulp 
van booronderzoek worden vastgesteld.  
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Figuur 3: Uitsnede van de kaart van het Hoogheemraadschap van het Land van 
Woerden (uit 1690). Het plangebied is met rode lijnen weergegeven. 

Figuur 4: Uitsnede van de kadastrale Minuut uit 1811-1832. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 
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Figuur 5: Uitsnede van een topografische kaart uit 1870. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 

Figuur 6: Uitsnede van een topografische kaart uit 1900. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 
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Figuur 7: Uitsnede van een topografische kaart uit 1975. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 

Figuur 7: Uitsnede van een topografische kaart uit 1955. Het plangebied is met rode 
lijnen weergegeven. 

Figuur 8: Uitsnede van een topografische kaart uit 1995. Het plangebied is met rode lijnen 
weergegeven. 



 

15 

 

9. Gespecificeerde archeologische verwachting 

Kans op archeologische waarden Hoog 

Periode Neolithicum – Nieuwe tijd 

Stratigrafische positie Cultuurlagen, de top van oever of 
crevasseafzettingen 

Diepteligging Vanaf een diepte van circa 50 cm –Mv 

 

In de ondergrond van het plangebied liggen oever- en/of crevasseafzettingen begraven die afkomstig 
zijn van de Deil, de Esterweg en zo mogelijk de Est stroomrug (Cohen e.a., 2012). Op de oevers van 
deze rivier is theoretisch gezien bewoning mogelijk geweest vanaf het Neolithicum, de periode waarin 
de activiteit van de Deil stroomrug begon. Eventuele oever- of crevasse-afzettingen van deze rivier 
zullen begraven liggen onder jongere afzettingen. Door de gefaseerde rivieractiviteit ten noorden van 
het plangebied is het de verwachting dat archeologische resten zich op meerdere niveaus kunnen 
bevinden. Uiteindelijk werd de Est stroomrug als rivier in de loop van de Romeinse tijd inactief, maar 
bleef het altijd een hoger gelegen plek in het landschap. Hierdoor was bewoning in het gebied tot in 
de Late Middeleeuwen mogelijk. Ook de aanwezigheid van vruchtbare, zandige kleigronden maakten 
het gebied aantrekkelijk voor bewoning. Dit blijkt onder meer uit het voorkomen van diverse 
vindplaatsen in de omgeving van het plangebied, die tijdens eerder onderzoek aan het licht zijn 
gekomen. Het plangebied kent hierom een hoge archeologische verwachting op de aanwezigheid van 
archeologische resten uit de periode Neolithicum-Late Middeleeuwen. Voor wat betreft de Nieuwe 
tijd geldt een lage archeologische verwachting. Er is op historisch kaartmateriaal geen historische 
bebouwing aanwezig sinds de 18e eeuw. Zodoende bestaat het vermoeden dat de kans op oudere 
bebouwingsresten tot in de 16e eeuw toe laag is. 
 
Stratigrafische positie 
Het archeologisch niveau begint al direct onder het maaiveld en wordt gevormd door de eventueel 
aanwezige cultuurlagen en de top van oever- of crevasseafzettingen van de Deil, de Esterweg en de Est 
stroomrug. De aanwezigheid van donker gekleurde cultuurlagen in de top van de oever- of 
crevasseafzettingen is indicatief voor zowel de aanwezigheid en diepteligging van archeologische 
resten als de mate van intactheid ervan. Hoe ouder een cultuurlaag, hoe minder uitgesproken (lees: 
donkergekleurd) deze zal zijn.  
 
Complextypen 
In het plangebied worden nederzettingsterreinen, sporen van landgebruik en grafvelden verwacht. 
Nederzettingsterreinen in het rivierengebied zouden zich kunnen kenmerken door een cultuurlaag of 
dichte vondstenstrooiing, hetgeen met name te danken is aan de lengte van de bewoningsduur van 
bewoning op een bepaalde plek. In een vochtige omgeving als die van het rivierengebied was de 
bewegingsruimte voor nederzettingen namelijk niet al te groot, waardoor bewoning vaak 
geconcentreerd bleef op vaste plekken. Daarentegen zullen sporen van landgebruik (waaronder ook 
grafvelden) zich juist kenmerken door grondsporen en verkleuringen in de bodem en in veel mindere 
mate door de aanwezigheid van vondstmateriaal. 
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Derhalve kan over de aanwezigheid van laatstgenoemde complexen enkel uitspraken gedaan worden 
op basis van de mate van intactheid van de bodem. Deze is naar verwachting in delen van het 
plangebied door de bomenteelt lokaal aangetast of mogelijk tijdens de afbraak en nieuwbouw van de 
schuur, maar in hoeverre daardoor eventueel aanwezige archeologische resten verdwenen zijn, is niet 
bekend. De bodemopbouw in het plangebied dient hierom met behulp van veldonderzoek te worden 
getoetst. 
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10. Resultaten veldonderzoek 

Onderzoeksmethodiek 
Het doel van het booronderzoek is het toetsen van de gespecificeerde archeologische verwachting in 
het plangebied, zoals deze is opgesteld in Hoofdstuk 9. Hiertoe is in het plangebied een verkennend 
booronderzoek uitgevoerd. De boringen zijn daarbij gebruikt om zowel de mate van intactheid van de 
bodem te bepalen als om de bodemopbouw vast te stellen. Ook is gepoogd met behulp van de 
boringen vindplaatsen op te sporen die zich kenmerken door een cultuur- of vondstlaag. In totaal zijn 
in het plangebied 6 boringen gezet (boring 1 tot en met 6; zie bijlagen 7 en 8). 

De boringen hebben een diepte tot maximaal 350 cm -Mv en zijn handmatig gezet met behulp van een 
Edelmanboor met een diameter van 7 cm. Beneden de grondwaterspiegel is met geboord met een 3 
cm steekguts. De boringen zijn beschreven volgens de NEN5104 en de Archeologische Standaard 
Boorbeschrijvingsmethode (ASB; SIKB 2008). De monsters zijn na beschrijving door middel van 
verbrokkeling onderzocht op de aanwezigheid van archeologische indicatoren (zoals bot, aardewerk, 
baksteen, bewerkt vuursteen en houtskool). Deze beschrijvingen zijn terug te vinden in bijlage 8. 

De boringen zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de onbebouwde gebiedsdelen van het terrein. 
De boorpunten zijn ingemeten met behulp van een meetlint, de hoogteligging ten opzichte van NAP 
van de boorpunten is afgeleid van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN, www.ahn.nl). 

Veldwaarnemingen 
Het plangebied bestaat uit een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Het noordelijk deel omvat een 
boomgaard en groenstrook langs de bestaande bebouwing. Ook valt een deel van de tuin om het pand 
in dit gebied. Aan het maaiveld zijn in dit deel van het plangebied geen reliëf-verschillen waar te 
nemen op grond waarvan uitspraken te doen zijn over de archeologische of landschappelijke 
ondergrond in het plangebied. Wel is net ten noorden van het bedrijfsterrein in dit deel van het 
plangebied een wal of dijkje aanwezig. Het vermoeden bestaat echter dat deze recent is (aangezien op 
historisch kaartmateriaal de wal niet is waar te nemen. Het zuidelijk deel van het plangebied is ten 
tijde van het veldonderzoek volledig verhard met beton. Hier was het niet mogelijk om de geplande 
boring (6) uit te voeren. Deze is daarom vervallen. Zodoende zullen er voor dit zuidelijke deel 
uitspraken gedaan worden op grond van de resultaten van de boringen in de rest van het plangebied. 
 
Enkele foto’s van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek zijn in figuur 10 weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: Foto's van het plangebied ten tijde van het veldonderzoek. 
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Lithologie en bodemopbouw 
De bodemopbouw in het plangebied kent een vierdeling (zie bijlage 7 voor foto’s): 
1) Bouwvoor. De top van het bodemprofiel bestaat uit een circa 30 cm dik pakket sterk humeuze 

klei. De klei is donkergrijsbruin van kleur en kenmerkt zich onder meer door wortelresten en 
fragmenten rood baksteen. 

2) Cultuurlaag Tussen 30 en 80 cm –Mv bevindt zich een bruingrijze tot donkergrijze, sterk tot uiterst 
siltige klei. Dit pakket is matig stevig en kenmerkt zich door het voorkomen van baksteenresten en 
wortels. De donkere kleur doet vermoeden dat het hier om een oude cultuurlaag gaat, zo mogelijk 
een oude woongrond. In dit pakket zijn in verschillende boringen archeologische indicatoren 
gevonden. Deze zullen in de volgende paragraaf nader worden toegelicht. 

3) Oeverafzettingen. Onder de omgewerkte klei zijn oeverafzettingen van de Esterweg stroomrug 
aanwezig vanaf circa 85 cm -Mv. Deze oeverafzettingen bestaan uit een uiterst siltige of zwak tot 
matige zandige klei, die kalkrijk is en zich kenmerkt door de aanwezigheid van veel gley-
verschijnselen (roestvlekken). De roestvorming heeft daarbij veelal langs oude wortelgangen 
plaatsgevonden (boringen 1, 2, 3).  

4) Beddingafzettingen. Aan de basis van de oeverafzettingen bevindt zich goed tot slecht gesorteerd, 
bruingrijs-gekleurd zand. Het zand is zeer fijn tot matig grof, kalkrijk en is vanaf een diepte van 90 
tot 130 cm –Mv aangetroffen. Dit zand is geïnterpreteerd als beddingafzetting van de Esterweg 
stroomrug. 

 
Boring 3 en 4 wijken iets af van bovengenoemde bodembeschrijving. Hier is het vaste beddingzand pas 
op een diepte van 190 tot 320 cm -Mv waargenomen. Daarbovenop ligt een (gelaagd) pakket klei en 
een pakket goed gesorteerd zand. Het dieper voorkomen van beddingafzettingen en de gelaagdheid 
doet vermoeden dat hier sprake is van een restgeulopvulling. Waarschijnlijk betreft het hier een 
nevengeul (kronkelwaardgeul) of een crevasse-geul getuige de geringe omvang ervan. Riviergeulen als 
onderdeel van de hoofdstroom van een rivier (van de Rijn) hebben veel grotere dimensies. Op een 
diepte tussen 85 en 155 cm –Mv (in boring 5) en tussen 220 en 305 cm -Mv zijn in de klei zandlagen 
aanwezig. De aanwezigheid van (een afwisseling van) zandlagen ontstaat als gevolg van een reactivatie 
van een verlandende geul als gevolg van een plotselinge toename in afvoer. 
 
Archeologische indicatoren 
Er zijn op diverse plekken archeologische indicatoren waargenomen. Deze zijn alle afkomstig uit de 
(donker)bruingrijze tot donkergrijze cultuurlaag die zich vlak onder de bouwvoor bevindt (tussen 40 en 
80 cm -Mv). 
• In boring 1 zijn twee fragmenten aardewerk gevonden. Het eerste fragment betreft een zwak 

verbrand, zwartgekleurd fragment middeleeuws aardewerk, vermoedelijk Paffrath. Het tweede 
fragment is witbakkend maar niet nader te duiden. Het dateert vermoedelijk in de periode 
Romeinse Tijd-Middeleeuwen. 

• In boring 2 is een fragment gesleten kogelpot-aardewerk gevonden, dat vermoedelijk dateert in 
de Late Middeleeuwen. De scherf is lichtgrijs van kleur en handgevormd. Een tweede fragment 
aardewerk doet ouder aan. Het is oxiderend maar relatief hard gebakken (op hoge temperatuur). 
Het vermoeden bestaat dat deze in de Vroege Middeleeuwen te plaatsen is, mogelijk 7e of 8e 
eeuw en dat het een randfragment Badorf-aardewerk betreft. 

• In boring 3 is uitsluitend een fragment geglazuurd keramiek gevonden, dat dateert in de Late 
Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Hiervan bestaat het vermoeden dat het als gevolg van bemesting in 
het plangebied terecht is gekomen. 

• In boring 4 is een fragment handgevormd aardewerk gevonden met een organische magering. De 
scherf is sterk gesleten. Vermoedelijk dateert het fragment uit de Late IJzertijd-Romeinse tijd. Ook 
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is in dezelfde laag in deze boring een fragment bot en een stuk niet nader determineerbaar 
metaal gevonden (circa 1 bij 1 cm). 

• In boring 5 zijn meerdere kleine fragmenten aardewerk gevonden. Twee betreffen een donkergrijs 
dunwandig keramiek dat te duiden is als Romeins aardewerk. Ook zijn twee stukken handgevormd 
middeleeuws aardewerk gevonden. Tot slot is er een fragment witbakkend Romeins aardewerk, 
dat aan twee zijden met blauw vernis of verf is afgewerkt. Vermoedelijk betreft het een stuk van 
een drinkbeker (1e of 2e eeuw na Chr., figuur 9). Tevens is in de laag dierlijk bot gevonden. 

 
Gezien de grote hoeveelheid vondstmateriaal en de aanwezigheid van een donkere cultuurlaag direct 
onder de bouwvoor is in het plangebied hoogstwaarschijnlijk sprake van een vindplaats. Deze lijkt op 
grond van de vondsten te dateren in de periode Late IJzertijd -Late Middeleeuwen. Of de resten 
samenhangen met een nederzettingsterrein of een vorm van landgebruik is op basis van de vondsten 
niet te zeggen. 
 
Archeologische interpretatie  
Uit het veldonderzoek blijkt dat het plangebied een hoge archeologische verwachting heeft op de 
aanwezigheid van resten uit de IJzertijd-Late Middeleeuwen. Deze is gebaseerd op het aantreffen van 
oeverafzettingen van de Esterweg stroomrug waar in de top een oude cultuurlaag aanwezig is met 
fragmenten aardewerk uit de genoemde periode. De cultuurlaag en de vondsten wijzen mogelijk op de 
aanwezigheid van nederzettingsactiviteiten ter plaatse van het plangebied uit die tijd. Dit is overigens 
niet vreemd, aangezien tijdens eerder uitgevoerde onderzoeken in de omgeving ook resten uit de 
IJzertijd, de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen zijn aangetoond. Het vermoeden bestaat dat de 
vondst van de resten samenhangt met de geul, die in boring 3 is waargenomen. Mogelijk is deze ten 
tijde van de bewoning watervoerend geweest, aangezien opvallend genoeg in deze boring juist geen 
archeologische resten gevonden zijn. Aanwijzingen op resten uit oudere dan wel jongere perioden 
ontbreken. 
 
 

Figuur 9: Gevernisd of Geverfd Romeins aardewerk uit boring 5. 
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11. Beantwoording onderzoeksvragen 

1. Hoe heeft het plangebied oorspronkelijk in het natuurlijk landschap gelegen? 
Het plangebied bevindt zich op de Esterweg stroomrug, waarvan hoofdzakelijk 
oeverafzettingen en beddingafzettingen aanwezig zijn. In boring 3 en 4 zijn oude 
restgeulafzettingen gevonden, vermoedelijk als onderdeel van een nevengeul van de eerder 
genoemde rivier. 
 

2. Zijn er binnen de bodemopbouw archeologisch relevante bodemniveaus te onderscheiden en 
hoe diep liggen deze? 
Direct onder de bouwvoor is een oude cultuurlaag aanwezig, waarin diverse archeologische 
indicatoren aanwezig zijn. Dit betreft vermoedelijk een oude woongrond. Onder deze laag zijn 
in de meeste boringen oeverafzettingen aanwezig, waarvan de top intact is gebleven. Zowel de 
woongrond als de top van de oeverafzettingen vormt binnen het plangebied het archeologisch 
relevante niveau.  

 
3. In hoeverre zijn de archeologisch relevante bodemniveaus nog intact (verstoring, erosie, 

afdekkend substraat)? 
De bodemopbouw in het plangebied is vanaf een diepte van 30 cm –Mv nog archeologisch 
gezien als intact te beschouwen. 
 

4. Wat is de archeologische verwachting van het plangebied en in hoeverre is deze te 
differentiëren in laag, middelhoog en hoog? 
Op grond van de resultaten van het veldonderzoek is in het plangebied over het algemeen 
sprake van een hoge archeologische verwachting op resten uit de periode IJzertijd-Late 
Middeleeuwen. Uit deze periode zijn immers in diverse boringen vondsten gedaan en in de 
omgeving van het plangebied zijn ook reeds eerder bewoningssporen uit die tijd waargenomen. 
De kans dat bewoningssporen in het plangebied aanwezig zijn, is hiermee groot. Alleen voor 
het gebied, dat als gevolg van de aanwezigheid van betonverharding niet onderzocht kon 
worden, is onzeker of dezelfde archeologische verwachting geldt. Dit zal echter door 
aanvullend onderzoek moeten worden getoetst. 
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12. Conclusie en Advies 

Conclusie 
Op basis van het archeologisch vooronderzoek is vastgesteld dat het plangebied een hoge 
archeologische verwachting heeft op de aanwezigheid van nederzettingsresten uit de periode IJzertijd 
– Late Middeleeuwen. Deze verwachting hangt samen met de ligging van het plangebied op de oevers 
van de Esterweg stroomrug in combinatie met het aantreffen van een cultuurlaag en vondstmateriaal 
uit die periode. Ze bevinden zich op een diepte vanaf circa 30 cm -Mv. Het is niet uitgesloten dat 
eventuele sporen in het plangebied samenhangen met een nederzettingsterrein, zoals ook tijdens de 
aanleg van het Nieuwe Achterom is gedocumenteerd. De kans dat in het plangebied bewoningssporen 
aanwezig zijn, is dus groot. Alleen voor het gebied, dat als gevolg van de aanwezigheid van 
betonverharding niet onderzocht kon worden, is onzeker of dezelfde archeologische verwachting 
geldt. Voor de periode Neolithicum-Bronstijd en de Nieuwe tijd zijn in het plangebied geen 
aanwijzingen gevonden. Hierop is de verwachting laag.  
 
Advies 
Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachting. Vanaf een diepte van 30 cm –Mv zijn in 
het plangebied intacte archeologische resten te verwachten. Vanwege de hoge archeologische 
verwachting adviseren wij in het kader van de planvorming rekening te houden met de aanwezigheid 
van archeologische resten. Wanneer in het plangebied graafwerkzaamheden worden gepland, die 
dieper reiken dan 30 cm –Mv, verdient het de aanbeveling om archeologisch vervolgonderzoek uit te 
voeren. Bij voorkeur kan dit in de vorm van een proefsleuvenonderzoek. Voor dergelijk 
vervolgonderzoek is op voorhand een Programma van Eisen (PvE) nodig, waarin de eisen en 
onderzoeksvoorschriften voor onderhavig onderzoek zijn verwoord. Dit PvE dient op voorhand te 
worden goedgekeurd door het bevoegd gezag, de gemeente Neerijnen. 
 
De noodzaak van een gravend (vervolg)onderzoek wordt mede bepaald door de aard en diepte van de 
geplande ingrepen in relatie tot de diepteligging van de archeologische niveaus. Dit laat ruimte om 
eventueel aanwezige archeologische resten in te passen op een archeologievriendelijke manier. Het 
(beperkt) ophogen van de te bebouwen locaties behoort hier tot de mogelijkheden. Wanneer de 
funderingen met bodemingrepen tot 30 cm -Mv gerealiseerd kunnen worden, zullen eventueel resten 
in de ondergrond bewaard blijven onder de nieuwbouw. 
 
Bovenstaande vormt een advies. Op grond van de resultaten van het rapport en het advies zal het 
bevoegd gezag (de gemeente Neerijnen) een selectiebesluit nemen over de daadwerkelijke omgang 
met eventueel aanwezige archeologische waarden binnen het plangebied. 
 
.
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Bijlage 1: Archeologische verwachtingskaart van de gemeente Neerijnen 
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Bijlage 2: Stroomruggenkaart 
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Bijlage 3: Hoogtekaart 
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Bijlage 4: Bodemkaart 
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Bijlage 5: Archeologische waarden 
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Bijlage 6: Boorpuntenkaart 
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Bijlage 7: Foto’s van de boringen 

Hieronder volgen opnames van boring 1. De boorkernen op onderstaande foto’s zijn van rechts naar links uitgelegd, waarbij de 
onderkanten van de boringen naar boven wijzen (per 50 cm). De onderkant van de guts vormt het diepst gelegen niveau per steek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto van boring 1. Let op de donkergrijze cultuurlaag tot circa 80 cm -Mv 

Foto van boring 5. Ook hier is in de top een donkergrijze cultuurlaag aanwezig. 
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Bijlage 8: Boorbeschrijvingen 



1

boring: EST-1
beschrijver: LAVS, datum: 22-1-2018, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Transect, opmerking: 0 - 65 bemonsterd

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig stevig, veel wortelresten, kalkloos

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, bruin, matig stevig, kalkloos

30 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, matig stevig, spoor wortelresten, kalkloos

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, matig siltig, lichtbruin, matig stevig, kalkloos

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruin, matig slap, kalkrijk

130 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, witbruin, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: GG

 Einde boring op 180 cm -Mv

boring: EST-2
beschrijver: LAVS, datum: 22-1-2018, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Transect, opmerking: 0 - 65 bemonsterd

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkerbruin, matig stevig, veel wortelresten, kalkloos

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruin, stevig, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

45 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijsbruin, matig stevig, kalkloos
Bodemkundig: enkele Fe-vlekken
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

65 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, lichtbruin, stevig, kalkrijk

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, zwak grindig, lichtbruin, matig grof, kalkrijk
Opmerking: SG

 Einde boring op 165 cm -Mv



2

boring: EST-3
beschrijver: LAVS, datum: 22-1-2018, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Transect, opmerking: 0 - 75 bemonsterd

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, matig humeus, bruingrijs, matig stevig, veel wortelresten, kalkrijk

15 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, matig stevig, kalkrijk

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, zwak zandig, grijs, matig stevig, kalkrijk
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteenspikkels

60 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, matig slap, kalkrijk

90 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, bruingrijs, slap

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, witgrijs, slap

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, grijs, slap, spoor plantenresten, kalkloos
Opmerking: zandlaagjes van 210 - 220

220 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: GG

240 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, zeer slap, kalkloos

250 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: GG

260 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, slap, kalkloos

290 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig grof, kalkrijk
Opmerking: SG

305 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtgrijs, matig slap, kalkloos

320 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, matig fijn, kalkrijk
Opmerking: MSG, loopt uit guts

 Einde boring op 350 cm -Mv



3

boring: EST-4
beschrijver: LAVS, datum: 22-1-2018, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Transect, opmerking: 20 - 85 bemonsterd

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig slap, weinig wortelresten, kalkloos

10 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, matig fijn, kalkrijk
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: GG

20 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, zwak humeus, donkergrijs, matig stevig, kalkrijk
Archeologie: enkele spikkel houtskool, enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

40 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, lichtbruin, matig stevig, kalkrijk
Archeologie: fragmenten bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteen

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruin, enkele zandlagen, matig slap, kalkrijk

105 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtbruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Opmerking: GG

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, grijs, zeer fijn, kalkrijk
Opmerking: GG

155 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, grijs, enkele zandlagen, matig slap, kalkloos
Bodemkundig: veel Fe-vlekken
Opmerking: laklagen?

190 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, bruingrijs, zeer fijn, kalkrijk
Opmerking: GG, loopt uit boor

 Einde boring op 230 cm -Mv

boring: EST-5
beschrijver: LAVS, datum: 22-1-2018, provincie: Gelderland, gemeente: Neerijnen, opdrachtgever: Particulier, uitvoerder: Transect, opmerking: 0 - 70 bemonsterd

0 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: abrupt (<0,3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, sterk humeus, donkergrijsbruin, matig slap, weinig wortelresten, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteenspikkels

35 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, sterk siltig, bruingrijs, matig slap, kalkloos
Archeologie: enkel fragment bouwpuin (onbepaald)
Opmerking: baksteenspikkels

85 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm), aard ondergrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: klei, uiterst siltig, lichtbruingrijs, slap, kalkrijk

140 cm -Mv
Algemeen: aard bovengrens: geleidelijk (0,3-3 cm)
Lithologie: zand, zwak siltig, lichtgrijs, zeer fijn, kalkrijk
Opmerking: GG, loopt uit boor

 Einde boring op 180 cm -Mv
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Nota beantwoording inspraakreacties VOBP ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’

1. Inleiding

In dit document wordt verslag gedaan van de ingekomen inspraakreacties op het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’. Het 
voorontwerp-bestemmingsplan heeft van 24 augustus 2018 t/m 4 oktober 2018 voor 
eenieder ter inzage gelegen op het gemeentehuis van Neerijnen. Eveneens was het 
plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. 
In het volgende hoofdstuk zijn de inspraakreacties samengevat maar de beantwoording
in zijn geheel meegenomen. De inspraakreacties zijn, voor zover mogelijk als bijlage 
toegevoegd.
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Nota beantwoording inspraakreacties VOBP ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’

2. Overzicht inspraakreacties en vooroverleg

In onderstaand overzicht worden de reclamanten vermeld die reacties hebben ingediend.

Inspraakreacties

Nr Naam

1 -

Vooroverleg

Nr Naam

1 Provincie Gelderland, Arnhem, 28 augustus 2018

2 Waterschap Rivierenland, Tiel, 2 oktober 2018
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Nota beantwoording inspraakreacties VOBP ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’

3. Inspraakreacties

Nr. Inspreker Reactie Antwoord Doorwerking

1 -

4. Reacties vooroverleg

Het  vooroverleg heeft  plaatsgevonden bij  het  voorontwerpbestemmingsplan.  De ingebrachte
reacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Nr. Overlegpartner Reactie Antwoord Doorwerking

1 Provincie 

Gelderland

Er valt wel wat te zeggen over 

het concentreren van de 

fruitverwerkers, maar dat is nu 

geen kapstok om deze 

uitbreidingsbehoefte tegen te 

houden.

De lokale verkeersdrukte zal ten

gevolge van deze uitbreiding 

wel toenemen.

Ik heb daar waarschijnlijk 

overheen gelezen, Er is geen 

reden om vanuit de provincie 

tegen dit voorstel ook maar iets 

in te willen brengen.

Kennis van genomen Geen

2 Waterschap 

Rivierenland

De bestemming ‘Water’mist in 

de regels. Deze bestemming 

staat wel correct op de 

verbeelding.

De regels voor de ebstemming 

‘water’ toevoegen.

Plan aanvullen.

Op pagina 19 wordt gesteld dat 

‘Voor plannen met meer dan 

500 m2 extra verharding in 

stedelijk gebied en meer dan 

1.500 m2 verharding in 

landelijk gebied is 

compenserende waterberging 

nodig. Om te voorkomen dat 

particulieren voor kleine 

voorzieningen zoals serres, 

tuinschuurtjes een enkele 

woning, moeten compenseren 

geldt voor particulieren een 

eenmalige vrijstelling van de 

compensatieplicht van 500 m2 

voor stedelijk gebied en 1.500 

Deze tekst als volgt aan te passen: 

ook voor plannen met een toename 

van verhard oppervlak kleiner dan 

500 m2 in stedelijk gebied en 1.500 

m2 in landelijk gebied geldt de 

compensatieplicht. Particuliere 

initiatieven kunnen hierop een 

eenmalige vrijstelling krijgen.

Plan aanpassen
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Nota beantwoording inspraakreacties VOBP ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’

m2 voor landelijk gebied.’

Wij adviseren positief over het 

plan mits onze opmerkingen in 

het plan worden verwerkt. Wij 

verzoeken u aan te geven op 

wwelke wijze onze 

opmerkingen worden verwerkt 

in het plan.

Kennis van genomen Geen.

Waterschap 

informeren

Voor de uitvoering van het plan 

is een watervergunning van het 

waterschap vereist.

Kennis van genomen Geen.

Watervergunnin

g t.z.t. anvragen

5. Verslag hoorzitting

Hoorzitting 

Er is geen hoorzitting geweest. 

6. Reactie initiatiefnemer op de inspraak- en vooroverlegreacties

Overleg

-

Bijlage – inspraak- en vooroverlegreacties

1.  Waterschap Rivierenland 4 oktober 2018

2. Publicatie Staatscourant Nr. 48148 van 23 augustus 2018

3. Publicatie Gemeenteblad Nr. 181577 van 23 augustus 2018
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Nota beantwoording inspraakreacties VOBP ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’

Bijlage 1
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Nota beantwoording inspraakreacties VOBP ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’
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Nota beantwoording inspraakreacties VOBP ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 
 

Artikel 1  Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 
 
1.1 plan: 
het bestemmingsplan ‘Kern Est, herziening Het nieuwe Achterom 1’ van de gemeente Neerijnen. 
  
1.2 bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0304.BPEstHetnAchterom1-1801BP met de bijbehorende regels en bijlagen. 
  
1.3 aanbouw: 
een aan het hoofdgebouw gebouwd gebouw, bestaande uit één bouwlaag – gemeten vanaf het peil – 
dat bouwkundig ondergeschikt is aan het hoofdge-bouw 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 
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, ont-werptechnisch, 
kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf dat, in een woonruimte wordt uitgeoefend, 
inclusief ondergeschikte productiegebonden detailhandel. 
  
1.6 agrarische activiteiten: 
activiteiten gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of 
het houden van dieren, met uitzondering van intensieve veehouderij. 
  
1.7 archeologisch deskundige: 
De provinciaal of gemeentelijk archeoloog of een andere door het college van burgemeester en 
wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van archeologie. 
  
1.8  archeologisch monument: 
Terrein dat op basis van de Erfgoedwet is aangewezen als beschermd archeologisch monument. 
  
1.9 archeologisch onderzoek: 
Onder archeologisch onderzoek wordt verstaan het verrichten van een archeologische opgraving, 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 
vergunning als bedoeld in de Erfgoedwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse 
Archeologie (KNA). 
  
1.10 bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. 
  
1.11 bebouwingspercentage: 
een op de verbeelding of in de planregels aangegeven percentage, dat de grootte aangeeft van het 
deel van het bouwperceel, dat ten hoogste mag worden bebouwd. 
  
1.12 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; 
  
 
 



1.13 bedrijfswoning: 
een woonruimte in of bij een gebouw of op een terrein kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden 
van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is. 
  
1.14 bedrijfsgebouw: 
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf. 
  
1.15 bestaand bouwwerk: 
een bouwwerk dat: 
a          op het moment van ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan bestaat of in 
 uitvoering is; 
b          na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, waarvoor de 
 bouwaanvraag voor dat tijdstip is ingediend. 
  
1.16 bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak. 
  
1.17 bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 
  
1.18 bijgebouw: 
een niet voor bewoning bestemd, vrijstaand of aangebouwd gebouw, dat zowel bouwkundig als 
functioneel ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en ten dienste staat van het hoofdgebouw. 
  
1.19 bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een 
standplaats. 
  
1.20 bouwlaag: 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke bouwhoogte 
liggende vloeren is begrensd. 
  
1.21 bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 
  
1.22 bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 
  
1.23 bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke hetzij direct of 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
  
1.24 detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen het uitstallen ten verkoop, het verkopen of 
bewaren van goederen aan diegenen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; dienstverlening door een 
horecabedrijf wordt hieronder niet begrepen. 
  
1.25 extensieve dagrecreatie: 
recreatieve activiteit, zoals het bewandelen van hazenpaadjes, die plaats vindt binnen een periode 
van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang. 
  
1.26 dienstverlening: 
het bedrijfsmatig verlenen van diensten, niet zijnde het exploiteren van een mobiele seksinrichting, 
escortbedrijf, prostitutiebedrijf of enige andere vorm van prostitutie. 
  



1.27 dienstwoning/bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op/bij een terrein, kennelijk slechts bestemd voor (het huishouden 
van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming of het feitelijk gebruik van het 
gebouw of terrein, noodzakelijk c.q. gewenst is. 
  
1.28 gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
  
1.29 hoofdgebouw: 
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn ligging, constructie, afmetingen en functie dan wel gelet 
op de bestemming als het belangrijkste gebouw valt aan te merken. 
  
1.30 overkapping: 
een bouwwerk zonder eigen wanden dat aan tenminste een deel van één zijde een gesloten wand 
kent. 
  
1.31 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. 
  
1.32 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 perifere detailhandel: 
detailhandel in auto’s, boten en caravans, tuincentra, bouwmarkten, keukens en sanitair alsmede 
woninginrichting, die vanwege de omvang en de aard van de artikelen een groot ruimtebeslag nodig 
hebben en leiden tot een grote verkeersaantrekkende werking. 
  
1.34 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. 
  
1.35 woning: 
een gebouw of een gedeelte van en gebouw, geschikt en bestemd voor de zelfstandige huisvesting 
van een huishouden. 
  
1.36 gevellijn: 
de op de verbeelding aangegeven figuur, en de in het verlengde daarvan te trekken denkbeeldige lijn, 
die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze regels toegelaten 
afwijkingen. 
  
1.37 voortuin: 
de gronden van een bouwperceel, behorende bij een woning, voor zover gelegen voor (het verlengde 
van) de voorgevel. 
  
1.38 wet: 
de genoemde wettelijke regeling zoals deze luidt op het tijdstip van tervisielegging van het plan. 
  
1.39 zijgevel: 
een al dan niet aangebouwde gevel van een hoofdgebouw, niet zijnde een voor- of achtergevel. 
  
1.40 zijtuin: 
de gronden van een bouwperceel, behorende bij een woning, voor zover gelegen tussen de zijgevel 
van het hoofdgebouw en de zijdelingse perceelsscheiding van het bouwperceel alsmede tussen de 
voor- en achtergevel. 



Artikel 2  Wijze van meten 
 
 
2.1  Algemeen 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 
 
2.1.1 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. 
 
2.1.2 bebouwd oppervlak van een bouwperceel: 
de oppervlakte van alle op een bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen. 
 
2.1.3 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. 
 
2.1.4 breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelijke 
scheidingsmuren. 
 
2.1.5 goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daar-mee 
gelijk te stellen constructiedeel. 
 
2.1.6 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. 
 
2.1.7 bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil verticaal tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar 
de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.1.8 oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts ge-
projecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk. 
 
2.1.9 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. 
 
 
2.2  Ondergeschikte bouwdelen 
Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 
bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, 
liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing 
gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 
 

Artikel 3 Wonen 
 
3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 
b. aan-huis-verbonden beroepen; 
c. aan-huis-verbonden bedrijven ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf aan huis’; 
d. tuinen, erven en verhardingen; 
e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

 
3.2  Bouwregels 
3.2.1  Hoofdgebouwen 
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. Ter plaatse van de aanduiding ‘aaneengebouwd’, ’twee-aaneen’, ’vrijstaand’ mogen 
uitsluitend de aangeduide type(n) worden gebouwd. 

b. Hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. 
c. De voorgevel moet worden gesitueerd in of maximaal 2,5 m achter de ‘gevellijn’. 
d. De goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan ter plaatse van 

de aanduiding ‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven. 
e. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen ter plaatse van de 

specifieke aanduiding: 
1. ‘vrijstaand’ mag aan beide zijden niet minder dan 3 m bedragen; 
2. ‘twee-aaneen’ mag aan één zijde niet minder dan 2,5 m bedragen; 
3. ‘aaneengebouwd’ mag alleen bij de eindwoningen: niet minder dan 2,5 m bedragen. 

 
3.2.2  Aan- en uitbouwen en bijgebouwen 
Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen gelden de volgende 
bepalingen: 

a. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd. 

b. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de 
‘gevellijn’ te worden gebouwd. 

c. Bij hoekwoningen mogen geen aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd vóór het 
verlengde van de voorgevelrooilijn van de om de hoek gelegen hoofdgebouwen. 

d. De gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag niet meer bedragen 
dan: 
1. 40 m², indien het bouwperceel kleiner is van 160 m²; 
2. 25% van de oppervlakte van het bouwperceel, indien het bouwperceel een oppervlakte 

heeft van meer dan 160 m² en minder dan 240 m²; 
3. 60 m², indien het bouwperceel groter is dan 240 m²; 
4. 75 m², indien het bouwperceel groter is dan 1.500 m²; en met dien verstande, dat de 

bovengenoemde maten niet mogen worden overschreden, met uitzondering van een 
hobbykas van maximaal 6 m² en onder de voorwaarde dat achter de woning een eigen 
buitenruimte aanwezig moet blijven van minimaal 25 m². 

e. De goothoogte van een vrijstaand bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3 m. 
f. De goothoogte van een aanbouw of aangebouwd bijgebouw mag niet meer bedragen dan de 

hoogte van de begane-grondlaag van het hoofdgebouw. 
g. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de woning. 
h. De afstand van een vrijstaand bijgebouw tot de woning mag niet minder bedragen dan 3 m. 
i. In afwijking van het bepaalde onder a en b, mag op de gronden behorende tot de voortuin per 

woning één aanbouw, zoals een portaal of erker worden gebouwd, met dien verstande dat: 
1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan maximaal 6 m²; 
2. de diepte niet meer mag bedragen dan 1,5 m; 
3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m. 

j. Voor zover de bestaande aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij woningen, ten tijde van het 
ter inzage leggen het ontwerp van dit bestemmingsplan, groter zijn dan deze regels maximaal 
toelaten, gelden de bestaande maten als maximale maten. 



 
3.2.3  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden 
gebouwd. 

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de ‘gevellijn’ 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; 
5. de bouwhoogte van bedrijfsinstallaties niet meer dan 8 m mag bedragen. 

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, vóór de ‘gevellijn’ 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. 
 
3.3  Afwijken van de bouwregels 
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken: 

a. van het bepaalde in lid 3.2.2 onder b voor bouwen van een aanbouw, bijgebouw of 
overkapping tot op minder dan 3 m van de ‘gevellijn’ dan wel geheel of gedeeltelijk vóór de 
‘gevellijn’, met dien verstande dat: 
1. de aanbouw en/of het bijgebouw of de overkapping wat betreft de situering en afmetingen 

past in de stedenbouwkundige opzet van het gebied; 
2. door de bouw van het aanbouw en/of bijgebouw of de overkapping geen onevenredige 

gronden aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden. Dit betekent onder andere dat de bezonning van het uitzicht van de 
naastgelegen percelen niet onevenredig mogen worden geschaad; 

3. de aanbouw en/of bijgebouw of de overkapping is verbonden met het hoofdgebouw aan 
de voorgevel respectievelijk zijgevel dan wel met de voorgevel respectievelijk de zijgevel 
van het hoofdgebouw één geheel vormt; 

4. de oppervlakte van de aanbouw en/of bijgebouw of de overkapping ten hoogste 20 m² 
bedraagt; 

5. de goothoogte van de aanbouw en/of bijgebouw of de overkapping ten hoogste 2,75 m 
bedraagt; 

6. het gedeelte van het gebouw dat voor de ’gevellijn’ wordt gebouwd (geheel of nagenoeg 
geheel) gesloten wanden mag hebben; 

7. de afstand tot de weg, indien de bouwgrens overschreden wordt, minimaal 3 m bedraagt; 
 

b. van het bepaalde in lid 3.2.2 onder e voor een goothoogte tot maximaal 5 m, met 
inachtneming van de volgende voorwaarden: 
1. er mag geen tweede bouwlaag ontstaan; 
2. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen mogen niet 

onevenredig worden aangetast; 
3. van het bepaalde in lid 3.2.2 onder d voor het vergroten van de gezamenlijke oppervlakte 

van aanbouwen en bijgebouwen tot maximaal: 
4. 55 m², indien het bouwperceel kleiner is van 160 m²; 
5. 35% van de oppervlakte van het bouwperceel, indien het bouwperceel een oppervlakte 

heeft van meer dan 160 m² en minder dan 240 m²; 
6. 75 m², indien het bouwperceel groter is dan 240 m²;  
7. 90 m², indien het bouwperceel groter is dan 1.500 m²; 

c. van het bepaalde in lid 3.2.2 onder h voor een afstand van en vrijstaande bijgebouw tot het 
hoofdgebouw tot minder dan 3 m, met dien verstande dat de gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en gebouwen niet onevenredig worden aangetast. 

 
3.4  Specifieke gebruiksregels 

a. Voor zover de onder lid 3.2.2 genoemde aan- en uitbouwen en bijgebouwen buiten het 
 bouwvlak worden gebouwd, mogen deze niet worden gebruikt voor de woonfunctie.  



 
b. 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: 

1. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de bebouwing. 

2. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer 
en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

3. Detailhandel is niet toegestaan. 
4. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

 
c. Binnen de bestemming ‘Wonen’ is de uitoefening van aan-huis-verbonden bedrijven 

 toegestaan als nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende 
 bepalingen van toepassing zijn: 

1. Een aan huis verbonden bedrijf is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
‘bedrijf aan huis’. 

2. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de bebouwing. 

3. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer 
en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

4. Detailhandel is niet toegestaan. 
5. 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. 
6. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

 
d. Het is niet toegestaan de ontsluiting van het perceel aan de Esterweg bedrijfsmatig te 
gebruiken. 

 
 
3.5  Afwijken van de gebruiksregels 
a. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 onder c voor het 
toestaan van lichte bedrijvigheid als nevengeschikte activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende 
bepalingen van toepassing zijn: 
 

1. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke 
vloeroppervlakte van de bebouwing. 

2. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer 
en mag geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken. 

3. Detailhandel is niet toegestaan. 
4. 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. 
5. De activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner. 

 
b. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.4 onder a voor het 
gebruiken van aan- of uitbouwen buiten het bouwvlak ten behoeve van de woonfunctie, mits dit uit 
milieuhygiënisch oogpunt geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat van de 
woning.  
 
 
3.6 Parkeren / parkeernormen 
Bij het verwezenlijken van resp. het gebruiken van gronden in overstemming met de bestemming 
‘Bedrijf’ resp. de functies die op de voor deze bestemming aangewezen gronden op grond van artikel 
3.1 zijn toegestaan, dient binnen het plangebied te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid 
conform het ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan geldende parkeerbeleid van de 
gemeente Neerijnen en, indien dit parkeerbeleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, conform 
dat gewijzigde parkeerbeleid. 



Artikel 4  Bedrijf 
 
4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

a. bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 van de staat van bedrijfsactiviteiten; 
b. ter plaatse van de aanduiding ‘groothandel’: een groothandelsbedrijf; 
c. tuinen, erven en verhardingen; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. groenvoorzieningen; 
f. nutsvoorzieningen in de vorm van bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

 
 
4.2 Bouwregels 
 
4.2.1  Bedrijfsgebouwen 
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 
b. De goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven. 
c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale 

bouwhoogte’ is aangegeven. 
 
4.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 
 

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak 
worden gebouwd. 

b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de 'gevellijn' 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 kinderspeelwerktuigen niet meer dan 3 m mag bedragen; 
3. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet meer dan 

5 m mag bedragen; 
4. de bouwhoogte van bedrijfsinstallaties niet meer dan 8 m mag bedragen. 

c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de 'gevellijn' mag niet 
meer dan 1 m bedragen, met dien verstande dat: 

1. de bouwhoogte van pergolas niet meer dan 2,5 m mag bedragen; 
2. de bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, antennes en vlaggenmasten niet meer dan 5 

m mag bedragen. 
 
 
4.3 Specifieke gebruiksregels 
Het is niet toegestaan de ontsluiting van het perceel aan de Esterweg bedrijfsmatig te gebruiken. 
 
 
4.4  Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het 
bepaalde in lid 4.1 voor het toestaan van een ander bedrijf dan ter plaatse is toegestaan, mits: 
 

a. het bedrijf voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt 
gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de categorieën 1 of 2 van de staat 
van bedrijfsactiviteiten; 

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden. 

 
 
 



4.5 Parkeren / parkeernormen 
Bij het verwezenlijken van resp. het gebruiken van gronden in overstemming met de bestemming 
‘Bedrijf’ resp. de functies die op de voor deze bestemming aangewezen gronden op grond van artikel 
4.1 zijn toegestaan, dient binnen het plangebied te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid 
conform het ten tijde van vaststelling van dit bestemmingsplan geldende parkeerbeleid van de 
gemeente Neerijnen en, indien dit parkeerbeleid gedurende de planperiode wordt gewijzigd, conform 
dat gewijzigde parkeerbeleid. 
  



Artikel 5 Groen 
 
5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 

a. groenvoorzieningen; 
b. speelvoorzieningen; 
c. fiets- en voetpaden; 
d. verhardingen voor in- en uitritten; 
e. parkeervoorzieningen; 
f. nutsvoorzieningen; 
g. water en waterhuishoudkundige doeleinden. 

 
 
5.2  Bouwregels 
 
5.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: 
 

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. 
b. De goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 

‘maximale goot- en bouwhoogte’ is aangegeven. 
c. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximale 

bouwhoogte’ is aangegeven. 
 
5.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 
 

a. De bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen. 
b. De bouwhoogte van speeltoestellen mag niet meer bedragen dan 5 m. 
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 

dan 4 m. 
 
5.3 Specifieke gebruiksregels 
Ter plaatse van de specifieke aanduiding ‘landschappelijke inpassing’ dient sprake te zijn van een 
landschappelijke inpassing. De landschappelijke inpassing dient na realisatie in stand te worden 
gehouden. 
 
  



Artikel 6 Water 
 
 
6.1  bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Water’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 
a. waterstaatkundige doeleinden ten behoeve van waterbeheersing en waterberging; 
b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; alsmede daaraan ondergeschikt: 
c. groenvoorzieningen. 
 
 
6.2  Bouwregels 
 
6.2.1  Gebouwen 
Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 
 
 
6.2.2  Bouwwerken geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling: 
a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 4 m. 
 
 
  



Artikel 7  Waarde - Archeologie 1 
 
 
7.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor ‘Waarde – Archeologie 1’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van archeologische waarden. 
 
7.2  Bouwregels 

1. Op deze terreinen mogen ten behoeve van de in lid 7.1 bedoelde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd die voor aanvullend of definitief 
archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn; 

2. Bouwwerken ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemmingen zijn op 
deze gronden slechts toelaatbaar, indien daarvoor een omgevingsvergunning door 
burgemeester en wethouders is verleend. Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien 
mede op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 
archeologische waarden door de bouwactiviteiten niet onevenredig worden of kunnen worden 
geschaad. 

3. Een omgevingsvergunning, zoals bedoeld in lid 2, is niet vereist, indien: 
a. Op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat 
 op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 
b. Het bouwplan betrekking heeft op wijziging of vervanging van bestaande bebouwing, 
 waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande fundering wordt benut; 
c. De bodemingreep kleiner is dan 100 m² en minder diep dan 30 cm. 

4. Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in lid 2 winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologische 
deskundige omtrent de vraag of de archeologische waarden niet onevenredig worden of 
kunnen worden geschaad en de eventueel te stellen voorwaarden verbonden aan de 
omgevingsvergunning. 

5. In geval van de verlening van een omgevingsvergunning is het aan de gemeente Neerijnen of 
een daarvoor aangewezen partij het is toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten 
tijde van de bouwwerkzaamheden. 

 
 
7.3  Omgevingsvergunning uitvoeren van een werk of van werkzaamheden 
 
7.3.1  Verbodsbepaling 
Het is verboden op of in de in het plangebied gelegen gronden, zonder of in afwijking van een 
schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, of werkzaamheden uit te voeren: 

a. Grondwerkzaamheden dieper dan 50 cm en over een oppervlakte groter dan 100 m², waartoe 
worden gerekend het ophogen, afgraven (ook ten behoeve van het verwijderen van 
bestaande funderingen) woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden, 
alsmede het vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het 
aanleggen van drainage; 

b. Het verlagen van het waterpeil; 
c. Het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
d. Het aanleggen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en 

daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur; 
e. Het werken met opsporingsapparatuur (waaronder vallen metaaldetectoren, grondradar en 

andere detectieapparatuur) gevolgd door het opgraven van archeologische vondsten en 
relicten. 

 
7.3.2  Toelaatbaarheid 
De werken of werkzaamheden, waarvoor het verbod van lid 7.3.1 geldt, zijn slechts toelaatbaar, indien 
mede op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad. 
 
7.3.3  Uitzonderingen 
Het verbod, zoals in lid 7.3.1 bedoeld, is niet van toepassing, indien: 



a. het gaat om onderhouds- en vervangingswerkzaamheden van bestaande bestratingen en 
beplantingen en werkzaamheden binnen bestaande tracés van kabels en leidingen; 

b. op basis van aanvullend en/of definitief archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de 
betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn; 

c. de werken en werkzaamheden: - reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht 
worden van het plan; - mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. de werken en werkzaamheden op aanvullend of definitief archeologisch onderzoek zijn 
gericht. 

 
7.3.4  Advies 
Alvorens burgemeester en wethouders beslissen over het verlenen van een vergunning als bedoeld in 
lid 7.3.1 winnen zij schriftelijk advies in bij de archeologische deskundige omtrent de vraag of de 
archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden geschaad en de eventueel te 
stellen voorwaarden. 
 
7.3.5  Waarneming 
In geval van het verlenen van een vergunning is het aan de gemeente Neerijnen of een daardoor 
aangewezen partij het is toegestaan archeologische waarnemingen te doen ten tijde van het uit te 
voeren werk. 
 
 
 
 
 
  



Hoofdstuk 3  Algemene regels 
 

Artikel 8  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 9  Algemene bouwregels 
 
 
9.1  Hoogteregels 
a. Voor de ten hoogste toelaatbare hoogte van gebouwen dienen - onverminderd hetgeen in 
 hoofdstuk 2 van de regels is bepaald, de met de maatvoeringsaanduiding aangegeven 
 hoogten in acht genomen te worden. 
b. De ten hoogste toelaatbare hoogten mogen uitsluitend worden overschreden door 
 (schotel)antenne-installaties, schoorstenen, liftkokers, trappenhuizen en andere 
 ondergeschikte bouwdelen, tenzij in hoofdstuk 2 van de regels anders is geregeld. Voor zover 
 met de maatvoeringsaanduiding of in sub c de goothoogte is aangegeven, mag de ten 
 hoogste toelaatbare hoogte tevens worden overschreden door hellende dakvlakken, topgevels 
 en dakkapellen. 
c. Voor zover noch op de verbeelding noch in de regels zijn opgenomen ten aanzien van de 
 afdekking van gebouwen, mogen de gebouwen zowel met een kap als plat worden afgedekt. 
 Voor zover een platte afdekking wordt toegepast, geeft de met de maatvoeringsaanduiding 
 aangegeven goothoogte de ten hoogste toelaatbare hoogte van het boeibord van het platte 
 dak aan. 
 
9.2 Toegelaten bouwwerken met afwijkende maten 
a. Voor een bouwwerk, dat krachtens een omgevingsvergunning op het tijdstip van
 inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan 
 worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de 
 bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de 
 maatvoeringsbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat: 
 1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 
  als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
 2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen 
  als ten minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. In geval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op 
 dezelfde plaats plaatsvindt. 
 
9.3  Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van de verbeelding en 
hoofdstuk 2 uitsluitend worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 
 funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding niet meer 
 dan 2,5 meter bedraagt; 
b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding niet meer dan 2 meter 
 bedraagt; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1,5 
 meter bedraagt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 10 Algemene gebruiksregels 
Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken in strijd met het 
bestemmingsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Artikel 11 Algemene afwijkingsregels 
 
11.1  Algemeen 
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd -tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds kan 
worden afgeweken van het bestemmingsplan- door middel van een omgevingsvergunning af te wijken 
van de bepalingen in het plan voor: 
a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van 
 belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks 
 noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen 
 mogen echter niet meer dan 3 meter bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% 
 worden vergroot. 
 
11.2  Voorwaarden 
De omgevingsvergunning wordt niet verleend indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 12 Algemene wijzigingsregels 
 
Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te 
wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 
voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen 
echter niet meer dan 3 meter bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden 
vergroot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Artikel 13 Algemene procedureregels 
 
 
13.1  Afwijkingsbevoegdheid 
 Bij een afwijking van het bestemmingsplan, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
 voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet algemene 
 bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 
 
13.2  Wijzigingsbevoegdheid 
 Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid ingevolge dit plan, is de uniforme openbare 
 voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
 
13.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 
 of van werkzaamheden. 
 Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
 bouwwerken zijnde, en werkzaamheden, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 
 voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in artikel 3.9 van de Wet algemene 
 bepalingen omgevingsrecht van toepassing. 
  



Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 
 

Artikel 14  Overgangsrecht 
 
14.1  Overgangsrecht bouwwerken 
 
14.1.1  Algemeen 
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 
 de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop 
 het bouwwerk is teniet gegaan. 
 
14.1.2  Afwijking 
Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde in artikel 14.1.1 een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
artikel 14.1.1 met maximaal 10%. 
 
14.1.3  Uitzondering 
Artikel 14.1.1 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 overgangsbepalingen van dat plan. 
 
 
14.2  Overgangsrecht gebruik 
 
14.2.1  Algemeen 
Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
 
14.2.2  Strijdig gebruik 
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 14.2.1, 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. 
 
14.2.3  Onderbroken gebruik 
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 14.2.1, 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. 
 
14.2.4  Uitzondering 
Artikel 14.2.1 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 overgangsbepalingen van dat plan. 
 
  
  



Artikel 15  Slotregel 
Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald als bestemmingsplan 'Kern Est, herziening Het nieuwe 
Achterom 1' van de gemeente Neerijnen. 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van d.d. ………………. 
 
 
 
De voorzitter,     De griffier, 
 
  
  
 



DEEL C  VERBEELDING
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