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Nota van beantwoording inspraakreacties

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom, Woudenberg
Het voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 15 maart tot en met 25
april 2017. Gedurende de periode van ter inzage legging zijn er ruim 100 inspraakreacties ingediend. In deze Inspraaknotitie
voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom zijn de inspraakreacties samengevat en voorzien van een antwoord. Tevens zijn de reacties
van de formele instanties verwerkt in dit document.
Algemene toelichting vooraf
Inbreiding
In diverse inspraakreacties wordt gevraagd om het mogelijk te maken één of meerdere extra woningen te bouwen. Zowel het provinciaal
als gemeentelijk beleid is gericht op inbreiding binnen de bestaande rode contour (zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke
Verordening). Daar waar het ruimtelijk gezien passend is hebben wij daarom als reactie opgenomen dat wij mee willen werken aan het
toestaan van extra woningen. Er zijn ook enkele verzoeken ingediend voor het toestaan van extra woningen buiten de rode contour.
Omdat dit in strijd is met de Provinciale Ruimtelijke Verordening hebben wij besloten hieraan geen medewerking te verlenen.
Wijzigingsbevoegdheden
In het voorontwerpbestemmingsplan zitten verschillende wijzigingsbevoegdheden waarmee we door ons gewenste en voorziene
ontwikkelingen willen faciliteren. Dit betreft bijvoorbeeld de wijzigingsbevoegdheid naar wonen voor bedrijven binnen woongebieden maar
ook wijzigingsbevoegdheden die voortkomen uit de in de Structuurvisie Woudenberg 2030 opgenomen ontwikkelingslocaties. Ook uit deze
inspraaknotitie komen nog een aantal wijzigingsbevoegdheden naar voren. Dit betreffen initiatieven waaraan wij mee willen werken maar
die nog niet zo concreet zijn dat wij ze rechtstreeks kunnen/willen opnemen in het ontwerpbestemmingsplan. Verschillende leden van de
gemeenteraad hebben in de raadscommissie van 9 mei echter hun bedenkingen over het opnemen van de door ons voorgestelde
wijzigingsbevoegdheden geuit. Daar waar wij in deze inspraaknotitie hebben opgenomen dat wij voornemens zijn een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen berichten wij in de week van 12 juni of wij definitief dit standpunt aanhouden. Hierover is eerst nog
nader intern overleg noodzakelijk.
Openbare en nog niet openbare versie van inspraaknotitie
Omdat nog niet alle initiatieven op dit moment (juni 2017) naar buiten kunnen worden gebracht (omdat initiatiefnemers eerst overleg
willen/moeten voeren met omwonenden) worden/zijn deze inspraakreacties uit de openbare versie gehaald. Bij de ter inzage legging van
het ontwerpbestemmingsplan worden deze inspraakreacties wel toegevoegd zodat het op dat moment voor iedereen inzichtelijk is welke
initiatieven aangevraagd zijn en wat onze overwegingen zijn.
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Nr.
1.

Betreft
Burgwal 143-145 en
Middenstraat 70

2.

Dorpsstraat 23

3.

De Maat 2

4.

De Bosrand 15-17

Inspraakreactie
Verzocht wordt om het mogelijk te
maken om in plaats van de bestaande
drie woningen een
appartementengebouw te realiseren
met een oppervlakte van 750 m2. Het
betreft een volledig
levensloopbestendig gebouw met een
onderkeldering ten behoeve van
parkeren en bergingen.
Bestaande zware horeca aanduiding
behouden. Op termijn aan voorzijde
eetcafé.
Voorkeur meer terras aan de voorzijde.
Verzoek groenstrook naast De Maat 2
te bestemmen met groen, ipv Verkeer,
voor de breedte van de geluidwal met
scherm.
Verzocht wordt om een uitbreiding van
het bouwvlak t.b.v. de bouw van een
extra hal van 22 meter bij 38 meter en
kleedkamers.
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Antwoord
Wij zijn bereid om ten behoeve van deze ontwikkeling een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Het betreft een locatie dicht bij
het centrum en is daarom geschikt voor levensloopbestendige
appartementen. Omdat er nu nog sprake is van bestaande woningen
en het plan verder moet worden uitgewerkt is het rechtstreeks
bestemmen volgens ons niet opportuun. Zodra het plan verder is
uitgewerkt kunnen wij daar door middel van een
wijzigingsbevoegdheid relatief eenvoudig aan meewerken.
Bestaande horecabestemming komt weer op de verbeelding. Binnen
deze bestemming is een eetcafé toegestaan. Regels over terrassen is
geen beleidsonderdeel dat in het bestemmingsplan wordt geregeld.
De wal vormt een eenheid met de rest van de gronden die wel een
groenbestemming hebben. Wij zullen dit verzoek overnemen.
Gelet op de groei van het inwoneraantal, onze keus om de
sportvoorzieningen te concentreren en het belang van sporten
kunnen wij ons in principe vinden in een uitbreiding van het
bouwvlak voor de bouw van een extra hal. Aandachtspunt hierbij zijn
wel de geluidsbelasting als gevolg van verkeersbewegingen (op en
naar de parkeerplaats) en de parkeercapaciteit. De gevolgen op het
gebied van parkeercapaciteit moeten eerst goed onderbouwd
worden. Deze onderbouwing moet gebaseerd worden op de
parkeerkentallen van het CROW en er moet rekening worden
gehouden met de verdeling van parkeerdruk per dagdeel
(piekbelasting). Randvoorwaarde is dat extra parkeerdruk vanwege
een nieuwe hal opgevangen moet worden op het parkeerterrein bij
de Camp. Er mag geen sprake zijn van overbelasting. Daarnaast zal
er door middel van een geluidsonderzoek aangetoond moeten
worden dat de extra parkeer- en verkeersbewegingen qua geluid
mogelijk zijn. Wij zijn bereid om in het bestemmingsplan een
wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de uitbreiding onder
genoemde voorwaarden. Voor de volledigheid willen wij opmerken
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Nr.

Betreft

Inspraakreactie

Antwoord
dat het opnemen van deze wijzigingsbevoegdheid niets zegt over
een eventuele financiële bijdrage van de gemeente voor de bouw
van de extra hal. De gemeenteraad heeft uiteindelijk het
budgetrecht.

5.

De Bosrand 19

a. Uitbreiding bouwvlak
b. Wijziging goothoogte tot 4 meter
c. Toevoegen punt aan voorzijde t.b.v.
verkeerscirculatie niet betaalde
onderdelen milieustraat.

a. T.b.v. flexibiliteit indeling functies bouwvlak over totale terrein
zullen wij het bouwvlak uitbreiden.
b. De gevraagde goothoogte sluit aan bij bestaande en omgeving,
wij zijn daarom bereid de goothoogte naar 4 meter te verhogen.
c. De flexibiliteit vraagt t.b.v. belangen van omwonenden nog wel
nadere kaders , welke zullen blijken uit het geluidonderzoek. De
kaders zullen bestaan uit een regeling t.a.v. omvang en mogelijk ook
situering van de containers van de milieustraat en andere functies.
Gelet op de minimale afstand tot de school lijkt deze punt geen
onderdeel uit te kunnen maken van de bestemming. Terwijl deze wel
wenselijk is voor het een goede scheiding van het gratis en betaald
inzamelen van afval.
Op basis van de uitkomsten van het nadere onderzoek zal in het
ontwerpplan een definitief bouwvlak en nadere indeling bepaald
worden.

6.

Frans Halslaan 21,
Maranathakerk

Gelet op de groei van het aantal
kerkleden en kerkgangers wordt
verzocht een uitbreiding van het
kerkgebouw mogelijk te maken in het
bestemmingsplan. Daarnaast wordt
verzocht een toren/landmark (zonder
klokken) mogelijk te maken.

Gelet op de groei van het aantal kerkleden vinden wij het wenselijk
mee te werken aan een uitbreiding van het kerkgebouw. De
gevraagde uitbreiding is relatief klein en vindt aan de westzijde
plaats waardoor voor omwonenden weinig impact ontstaat door de
uitbreiding. Aandachtspunt is wel dat er door de uitbreiding
parkeerplaatsen verdwijnen en dat tegelijk het aantal
parkeerplaatsen uitgebreid moet worden aangezien er meer
kerkgangers tegelijktijdig in het gebouw kunnen. Voordat wij de
uitbreiding opnemen in het ontwerpbestemmingsplan zal dan ook
aangetoond moeten worden dat er in voldoende parkeerplaatsen kan
worden voorzien.
Naast de beoogde uitbreiding wordt er gevraagd om een toren of
landmark (zonder klokken) mogelijk te maken naast het gebouw. Wij
zien geen redenen om hieraan niet mee te werken en zullen de
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Betreft
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Antwoord
mogelijkheid opnemen in het ontwerpplan.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Hierover
vindt nader overleg plaats.
Verbeelding aanpassen ten behoeve van de uitbreiding onder
voorwaarde dat aangetoond wordt dat er kan worden voorzien in
voldoende parkeerplaatsen. Indien niet op tijd kan worden
aangetoond dat er in voldoende parkeerplaatsen kan worden
voorzien dan nemen wij de uitbreiding in een wijzigingsbevoegdheid
op.
Een bouwvlak van 3x3 met een hoogte van 12 meter opnemen ten
behoeve van een toren/landmark.

7.

Ekris 16A

Verzocht wordt de woonbestemming
naast de woning te verbreden van 2
naar 3,5 meter zodat er een blokhut
kan komen te staan.

Gelet op de gewenste ruimtelijke kwaliteit vinden wij het onwenselijk
om de woonbestemming te verbreden naar 3,5 meter. Er is nu een
strook van ongeveer 3 meter breed vanaf het openbaar gebied
voorzien van een tuinbestemming. Het plaatsen van een blokhut op
de strook die wij vanuit ruimtelijke kwaliteit graag vrij van
bebouwing willen houden is onwenselijk.

8.

Geeresteinselaan 1

Bebouwingslijn staat strak om een
gedeelte van het pand, graag ruimere
bebouwingslijn, zodat het hele perceel
bebouwd mag worden.
De achterkant van het perceel is al
deels bebouwd en dat is niet
aangegeven.

Deels meewerken aan het verzoek en het bouwvlak trekken langs de
bestaande bebouwing. Ongewenst om mogelijkheid te bieden gebied
100% te bebouwing.

Tevens verzoek om niet alleen een
kantoor bestemming maar de oude
bredere bestemming Kantoor, horeca,
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Gelet op de omliggende percelen is opname in centrumbestemming
mogelijk, echter alleen op vergelijkbare wijze als panden ’t Schilt,
dus zonder detailhandel omdat een toegang vanaf de zijde
Voorstraat hier niet te realiseren is. Daarmee wordt bestemming
ruimer dan de oude bestemming.
Tevens wordt nutsgebouw ten noorden van dit perceel op de juiste
wijze bestemd.
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Nr.

Betreft

Inspraakreactie
winkels en wonen op te nemen.
Verzocht wordt het bouwvlak van de
woning te vergroten zodat de huidige
bebouwing binnen het bouwvlak valt.
Dit om onnodige beperkingen in de
toekomst te voorkomen.
a. Verzocht wordt om op basis van de
uitgewerkte bouwplannen bouwvlakken
op te nemen en aan te sluiten bij de
regeling voor de rest van de bebouwde
kom. De goot- en nokhoogtes zijn
afgestemd met omwonenden (en zijn
grotendeels lager het recente
vastgestelde bestemmingsplan).
b. Ten aanzien van de kavels aan de
rand van de locatie wordt wel een
aparte regeling wenselijk geacht. Dit
gelet op de gewenste verbijzondering in
de architectuur van de woningen.

Antwoord

9.

Geeresteinselaan 28

10.

Griftdijk 3-5

11.

Griftdijk 27

Verzocht wordt de bouwhoogte van 7
meter voor de woningen aan de
Griftdijk 25 en 27 te verhogen naar 8
meter.

Wij zijn, gelet op ons uitgangspunt dat wij flexibeler willen omgaan
met bouwhoogtes zolang dit niet het gevarieerde straatbeeld niet
aantast en past in de omgeving, bereid om mee te werken aan een
verhoging van de maximale bouwhoogte. Door de goothoogte op 3
meter te handhaven zijn wij van mening dat een bouwhoogte van 8
meter past in de lint van de Griftdijk.

12.

Griftdijk 28

a. Er is verschil tussen staat van
bedrijven en aanduiding op de
verbeelding. Verzoek op verbeelding op
te nemen bedrijven tot cat.3.2. en
teven in artikel 4 lid 1k.
b. Bij recht is op locatie momenteel
reguliere detailhandel toegestaan,
artikel 4 lid 1s aanpassen, de
detailhandel is namelijk niet

a Het verschil in aanduidingen wordt aangepast, waarbij wordt
aangesloten bij de aanduiding cat. 3.2 van de staat van bedrijven,
ook al is die anders dan in geldende bestemmingsplan Dorp.
b. Het geldende bestemmingsplan Dorp kent aan het perceel geen
reguliere detailhandelsbestemming toe, wel is ondergeschikte
detailhandel toegestaan. Met de regel van artikel 4 lid 1s is m.u.v.
groothandel, gepoogd een vergelijkbare doch duidelijker omschreven
op te nemen. Wij zullen de formulering bezien. Het is niet wenselijk
om onder 4 lid 1k handel te wijzigen in detailhandel.
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Een deel van de woning aan de noordzijde, voorzien van een
dwarskap, is niet in het bouwvlak opgenomen. Omdat dit deel wel
tot het hoofdgebouw behoord zullen wij het bouwvlak vergroten
zodat het hele hoofdgebouw er binnen komt te liggen.
a. Wij vinden het logisch om voor dit gebied dezelfde regeling als
voor de rest van de bebouwde kom op te nemen. Nu de inrichting
definitief is kunnen de bouwvlakken van de woningen ingetekend
worden en kan dezelfde regeling van toepassing worden verklaard.
En een ander past binnen het vastgestelde bestemmingsplan
Griftdijk 3-5 – Slappedel 4-4a en Meent ong.
b. Gelet op de overgangszone naar het buitengebied en de
beeldkwaliteitseisen voor deze zone kunnen wij ons hier in vinden.
De goothoogte voor deze zone wordt verlaagd naar 3 meter. Om een
verbijzondering in het woningontwerp mogelijk te maken, zoals het
bouwen voor de voorgevelrooilijn, wordt voor deze strook een
specifieke afwijkingsmogelijkheid opgenomen.
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ondergeschikt 30 % klanten is
particulier. Ook geen productie
gebonden verkoop maar regulier.
Verzoek artikel 4 lid 1k te wijzigen van
handel in detailhandel.
c. Voeg alle eigendommen toe aan dit
bestemmingsplan.
d. Behoefte aan uitbreiding: grotere
opslag/magazijn/ stallingruimte en
kantoor. Principe besluit 2014
uitbreiding met 300 m2.
e. De grens tussen agrarisch en
bedrijven is gekunsteld en onwerkbaar,
daarbij behoefte aan parkeerruimte.
Ruimtelijke grens buitengebied ligt ten
noorden van bedrijfsgebouw van 100
m2.
f. Uitbreiding aan voorzijde is
bedrijfseconomisch niet haalbaar en
verantwoord, bouwkosten hoger,
tijdelijke voorzieningen nodig, terwijl
ruimtelijk passend is naast bestaande
bedrijf te bouwen. (streng toetsen aan
PRV, daarbij waarom doet met niets
met de verdieping)
g. Bereid vast te leggen dat met deze
uitbreiding grens aan groei op locatie
bereikt is.
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c. Er bestaat geen verplichting om alle eigendommen in 1
bestemmingsplan om te nemen. Uitgangspunt is een ruimtelijk
logische grens. Daar waar in het bestemmingsplan een correctie
plaatsvindt betreft het gronden in de rode contour. Het opnemen in 1
bestemmingsplan houdt ook niet in dat de percelen eenzelfde
bestemming krijgen.
Indien het bedrijf kan instemmen met medewerking aan de
ruimtebehoefte zoals verwoord onder d, zullen wij de grens van de
bestemming met die omvang meenemen. Anders blijft de grens op
de rand van de rode contour.
d. De behoefte aan uitbreiding is bekend, hier is veel over
gesproken. Verzoek is nu groter dan hetgeen waar in 2014
overeenstemming is bereikt. De onderbouwing vergelijkbaar, situatie
op perceel, de omgeving en het beleid zijn niet gewijzigd. Daarbij
worden de mogelijkheden voor benutting van de bovenverdieping
niet meegenomen. Wederom wordt gevraagd om de
bedrijfseconomische meest eenvoudige oplossing, vergroten door
een pand naast het bestaande gebouw. Er zijn grenzen aan de
omvang en ruimtelijke invulling van dit perceel. Er is geen aanleiding
voor wijziging van ons standpunt uit het verleden. Wij zijn bereid
om, onder voorwaarden sloop gebouw van 100 m2 en passende
landschappelijke inrichting, mee te werken aan een kleine
overschrijding van de rode contour.
e. Ruimtelijk is geen sprake van een onduidelijke of onlogische
bestemming. Het aankopen van grond van de buurman is geen
directe aanleiding om de ruimtelijke structuur van een gebied te
veranderen. De bestemming agrarisch en bedrijven zijn hier ook niet
kunstmatig aanwezig, maar sluiten aan de ruimtelijke indeling van
het gebied. Het perceel Griftdijk 28 vorm de natuurlijke afsluiting
van de bebouwing naar het buitengebied en niet de kavel waarop de
schuur van 100 m2 staat. Dat gebied heeft ruimtelijke nog steeds de
uitstraling van de aanleiding van de oprichting namelijk agrarische
veldschuur. Bekend is hoe dit pand aan de huidige
bedrijfsbestemming komt, maar ook hoe beperkend dat is in het
gebruik.
f. In de ruimtelijke overwegingen voor het gebied blijft compact
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bouwen het meest wenselijk. Het verwijderen van de schuur van 100
m2 kan nieuwe doorzichten naar het buitengebied doen ontstaan,
maar het rechtvaardigt ruimtelijk niet de bedrijfseconomisch meest
eenvoudige uitbreiding naast het bestaande pand. In 2014 hebben
wij aangegeven bereid te zijn om mee te werken aan een beperkte
herziening, indien de schuur van 100 m2 gesloopt wordt en de
mogelijkheden voor uitbreiding op het voorterrein maximaal benut
worden is een beperkte herziening van de agrarisch bestemming
t.b.v. parkeren en een stukje bebouwing bespreekbaar. Geheel
realiseren van de uitbreidingsbehoefte met parkeren op de
agrarische bestemming buiten de rode contour past niet.
g. Het bedrijf erkent de grenzen aan de groeimogelijkheden op deze
locatie, maar heeft ons niet overtuigd van de meerwaarde voor de
ruimtelijke uitstraling van het gebied van de nu gevraagd groei. De
grens is al bereikt

13.

Het Groene Woud

Verzocht wordt om:
a. Geen gestapelde woningbouw
mogelijk te maken in het nog te
ontwikkelen deel in Het Groene Woud
(fase 4) of in ieder geval niet binnen 50
meter van de woningen aan de
Rozensingel 19 en 21.
b. De wijkontsluiting te overwegen. De
rozensingel wordt een van de
belangrijkste wijkontsluitingswegen van
Het Groene Woud maar is daar qua
inrichting niet geschikt voor. Een extra
wijkontsluiting is met de toekomstige
planuitbreidingen noodzakelijk.

a In het bestemmingsplan Het Groene Woud 2013 is inderdaad voor
het gebied achter de Lindenlaan gestapelde woningbouw uitgesloten.
Dit betreft de zone waar alleen gebouwd kan worden indien de
hindercirkels van de bedrijven vanaf de Nijverheidsweg zijn
opgeheven. De planvorming voor dit gebied is inmiddels verder
gevorderd en er wordt ondermeer gedacht aan de realisatie van
beneden-boven woningen. Hiervoor is de aanduiding gestapeld
opgenomen. Door de maximale goot- en bouwhoogte van 6 en 10
meter behouden deze woningen, indien ze gerealiseerd worden, de
uitstraling van eengezinswoningen. Wij begrijpen dat gestapelde
woningbouw voor insprekers minder wenselijk is maar willen ons op
dit moment niet te veel beperken in de mogelijkheden.
b. De huidige Magnoliasingel en toekomstige Rozensingel worden en
zijn zo ingericht dat deze wegen het verkeer vanuit de wijk het
Groene Woud goed kunnen verwerken. Er is sprake van een
voldoende brede weg, parkeren vindt plaats in de vakken en niet op
de rijbaan en voetpaden.

14.

Het Groene Woud
Wijzigingsgebied 2

a. Er wordt achter de toekomstige
woning gestapelde bouw mogelijk

a. Zie antwoord onder 13.
b. De Rozensingel is met circa 5,3 meter voldoende breed voor het
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gemaakt. Ten tijde van de koop was dit
niet het geval, verzocht wordt dit aan
te passen.
b. Graag het langsparkeren aan de
Rozensingel laten vervallen, de weg is
zo te smal als wijkontsluitingsweg.
Bouwvlak Heinelaan 3 en 5 staat foutief
op de verbeelding.
De opgenomen bouwhoogte van 9
meter is onjuist, dit moet 10 meter
zijn.
Verzocht wordt om in plaats van de
huidige twee vrij liggende bouwkavels
één bouwvlak voor twee woningen in
het bestemmingsplan op te nemen. Zie
tekeningen voor situatievoorstel.

Antwoord
verwerken van het verkeer in twee richtingen. Aangezien parkeren
op de rijbaan niet is toegestaan, zijn langsparkeervakken
aangebracht. Deze parkeervakken passen bij het karakter van een
wijkontsluitingsweg binnen een woonwijk en 30 km zone. De breedte
van 5,3 meter is bewust gekozen om te hard rijden te voorkomen.

15.

Heinelaan 3 en 5

16.

Hoefblad 20

17.

Juliana van Stolberglaan
3 en 5

18.

Jozef Israëlslaan 2

Aanpassing tuinbestemming naar
wonen tbv dubbele garage.

Wij zijn niet bereid mee te werken aan het vergroten van de
woonbestemming om deze tweede garage mogelijk te maken. De
betreffende strook grond grenst aan het openbaar gebied en wij
hebben de keuze gemaakt om hierbij voor zijtuinen een
tuinbestemming op te nemen. Dit in verband met het gewenste
groene en open karakter die bepalend is voor de ruimtelijke
kwaliteit. Inspreker heeft bij de inspraakreacties diverse voorbeelden
gevoegd van garages en bijbehorende bouwwerken in zijtuinen. Wij
vinden deze voorbeelden in de omgeving van de woning van
inspreker (bijna allemaal) afbreuk doen aan de ruimtelijke kwaliteit
van de wijk.

19.

Klein Landaas 1

Verzoek om de bestemming van de
bedrijfswoning, gelijk aan Stationsweg
Oost 158 te wijzigen in burgerwoning.

De dringende noodzaak voor deze wijziging ontbreekt. Gelet op de
korte afstand tussen bedrijf en woning kan de woning uitsluitend als
bedrijfswoning gebruikt worden. De gebruiks- of
bebouwingsmogelijkheden voor het bedrijf kunnen ook niet toe

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom

Aanpassen conform feitelijke situatie.
Gelet op de feitelijke situatie wordt de bouwhoogte van 10 meter
opgenomen.
Het gevraagde bouwvlak ligt te dicht op één van de naastgelegen
percelen en daarnaast is het bouwvlak wel erg diep. Hierdoor is er
door de twee diepe woningen en de bijbehorende bouwwerken
sprake van het te vol bouwen van het perceel. Wij zijn wel bereid om
een bouwvlak voor twee aaneengebouwde woningen op te nemen
maar dan verschoven (zodat het bouwvlak in het midden komt te
liggen) en ingekort (van ruim 22 meter naar 16).
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Antwoord
nemen door de gevraagde aanpassing.

20.

Klein Landaas 3

Verzoek vergroten maximaal oppervlak
bouwperceel van 2.300 naar 2.800.
Doel van deze regeling Kleinschaligheid
is achterhaald door de huidige invulling
van het terrein.

Het bestemmingsplan stelt 2300 m2, als maximale omvang, gelijk
aan het oude bestemmingsplan. De doelstelling kleinschaligheid is
nog steeds aan de orde. Verdere vergroting van maximale perceel
omvang per bedrijf is niet gewenst, gelet op karakter van het
gebied.

21.

Klein Lichtenberg 54

De aangekochte strook grond heeft nu nog per abuis de bestemming
verkeer. Dit wordt gewijzigd in Tuin. Een wijziging naar Wonen,
zodat er een schuur kan worden geplaatst, is in verband met de
gewenste ruimtelijke kwaliteit niet wenselijk.

22.

Wijzigingsbevoegdheid
8: Koningin Julianaplein
/ Prinses Christinastraat

Zie schetsplan 24 maart 2017. Verzoek
aangekocht perceel te voorzien van
passende bestemming zodat
erfscheiding en schuur kunnen worden
geplaatst.
Verzocht wordt om, gelet op de
geschikte ligging voor een centraal
gelegen huisartsenpraktijk:
a. het bouwvlak van de Prinses
Christinastraat 2 aan de achterzijde uit
te breiden tot aan de erfgrens (oost);
b. Het bouwen van een extra etage
mogelijk te maken voor het pand aan
de Prinses Christinastraat 2;
c. In de wijzigingsbevoegdheid voor het
Julianaplein extra regels op te nemen
om de privacy van de bezoekers van de
huisartsenpraktijk te garanderen.

23.

Wijzigingsbevoegdheid
8: Koningin Julianaplein
/ Prinses Christinastraat

a. Gelet op de groei van het aantal
patiënten en omdat er steeds meer
disciplines aanwezig zijn in de praktijk
wordt een uitbreiding van de praktijk
voorzien. Verzocht wordt uitbreiding
van de praktijk mogelijk te houden /
maken. Ook bij een eventuele

a. Zie beantwoording onder 22.
b. In de wijzigingsbevoegdheid voor het Koningin Julianaplein is
opgenomen dat de parkeerbalans niet onevenredig verstoord dient te
worden. Alvorens er door ons wordt meegewerkt aan een
herontwikkeling zal er eerst een parkeerdrukonderzoek moeten
plaatsvinden. Hierbij wordt de bezetting van de bestaande
parkeerplaatsen op verschillende momenten over de week verspreid

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom

a en b. Wij zijn bereid om het bouwvlak naar de achterzijde uit te
breiden maar willen voor dit deel de bouwhoogte, vanwege de
overgang naar het achterliggende groen, op 3 meter houden. Voor
het bestaande bouwvlak zijn wij bereid om voor een gedeelte een
bouwhoogte van 7 meter op te nemen. Vanaf de noordelijke
bestaande bouwgrens wordt over de hele lengte een strook van 3
meter op de huidige bouwhoogte vastgelegd. Dit om te voorkomen
dat de woningen ten noorden van het gebouwen geen lichtinval meer
hebben. Met beide verruimingen ontstaat er ons inziens voldoende
uitbreidingsruimte.
c. Privacy wordt in principe geregeld door de bepalingen in het
Burgerlijk Wetboek en niet door een bestemmingsplan. Wij zullen in
overleg met onze adviseur en de eigenaar van het pand aan de
Koningin Julianaplein 1 bezien of wij toch extra regels in de
wijzigingsbevoegdheid kunnen opnemen.
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herontwikkeling van het Julianaplein,
dit i.r.t. de benodigde privacy voor de
praktijk.
b. Daarnaast zijn er zorgen over het
aantal parkeerplaatsen bij de doorgang
van de herontwikkeling van het
Julianaplein. Voor de praktijk zijn
minstens 10 parkeerplaatsen nodig.
Indien het aantal openbare
parkeerplaatsen minder is zijn er
daarnaast een drietal gereserveerde
parkeerplaatsen voor artsen nodig.

Antwoord
in beeld gebracht. Afhankelijk van de parkeerdruk dienen er voor de
herontwikkeling extra parkeerplaatsen aangelegd te worden. Indien
de praktijk uitbreidt geldt in principe hetzelfde principe. Voor de
uitbreiding dient in voldoende parkeercapaciteit te worden voorzien.

24.

Wijzigingsbevoegdheid
8: Koningin Julianaplein

Verzocht wordt de
wijzigingsbevoegdheid te beperken tot
de maatschappelijke en
kantoorbestemming. De parkeerplaats
en de markt graag behouden.

Gelet op de gewenste flexibiliteit om de beoogde herontwikkeling
mogelijk te maken willen wij ons niet beperken tot de contouren van
de bestaande bebouwing. Om omwonenden zekerheid te geven over
ons uitgangspunt dat het bebouwd oppervlak niet onevenredig
vergroot wordt zullen wij hier in het ontwerpbestemmingsplan een
maximum aan stellen.
De huidige bebouwing heeft een grondoppervlak van ongeveer 900
m2. Om enige uitbreidingsmogelijkheid te bieden, om de
herontwikkeling mogelijk te maken, willen wij in de
wijzigingsbevoegdheid een maximum van 1.200 m2 aan bebouwd
oppervlak opnemen. Daarnaast zullen wij het wijzigingsgebied zoals
weergegeven op de verbeelding wat verkleinen. Aan de noord- en de
westzijde wordt het gebied ingekort.
Ten aanzien van het parkeren verwijzen wij naar de beantwoording
onder 23. Een verplaatsing van de markt is voor ons eventueel
bespreekbaar (indien dit wenselijk is in het kader van de
herontwikkeling).

25.

Wijzigingsbevoegdheid
8: Koningin Julianaplein

Verzocht wordt het Julianaplein vrij te
houden van bebouwing, het groen en
de parkeerruimte te behouden en de
speeltuin op te waarderen.

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom

Zie beantwoording onder 24. Ten aanzien van het opwaarderen van
de speellocatie is in het Actieplan Spelen opgenomen dat de
speelplaats is aangewezen als bovenwijkse buurt speel- en
sportplek. Uitgangspunt is het verbeteren van de sportmogelijkheden
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en spelen voor de jeugd (leeftijdscategorie 6-18 jaar). Aan de hand
van het speelruimteplan is het de bedoeling dat we met de
buurtbewoners per wijk in gesprek gaan over de speellocaties. Naar
verwachting zal er in het najaar van 2017 meer inzicht zijn in de
planning en wanneer de verschillende wijken aan de beurt zijn.

26.

Wijzigingsbevoegdheid
8: Koningin Julianaplein

Verzocht wordt de parkeerplaatsen op
het Julianaplein te behouden. Het is
onwenselijk om de parkeerplaatsen
naar de achterzijde te verplaatsen
(onzichtbaar voor winkelpubliek).
Daarnaast zorgen om het aantal
parkeerplaatsen gelet op de beoogde
toevoeging van 15 woningen.

Het eerdere idee in de Structuurvisie Woudenberg 2030 om de
parkeerplaatsen naar achter te verplaatsen en de speelplek naar het
Koningin Julianaplein vinden wij niet langer wenselijk. Dit omdat in
het Actieplan Spelen het speelterrein is opgenomen als
omvormingslocatie. Uitgangspunt is omvorming naar een
speellocatie voor de leeftijd 6-18 jarigen. Hierbij is medegebruik
door de kinderen van de Julianaschool mogelijk, verplaatsing van de
speellocatie naar het plein is daarom wat ons betreft niet langer aan
de orde. Zie verder de beantwoording onder 23.

27.

Wijzigingsbevoegdheid
8: Koningin Julianaplein
en

a. Gelet op de bezettingsgraad van de
parkeerplaatsen op het Julianaplein lijkt
het inspreker zeer onwenselijk om in
het kader van de herontwikkeling van
de bibliotheek het aantal
parkeerplaatsen op het plein te
verminderen.
b. Graag een woonbestemming voor
het kantoorpand aan de Koningin
Julianaplein 4 opnemen wegens
verwachte beëindiging activiteiten in
het pand. Verzocht wordt de realisatie
van appartementen mogelijk te maken.
Beperk de wijzigingsbevoegdheid tot
maatschappelijk en kantoor. Markt en
parkeerplaatsen dienen te worden
behouden.
A. Klopt interpretatie van de regel ten
aanzien van erfafscheiding.
b. Goot en nokhoogte gelijk maken aan

a. Zie de beantwoording onder 23.
b. Gelet op de woningbehoefte en het provinciale beleid ten aanzien
van kantoren zijn wij bereid mee te werken aan een wijziging van de
kantoorbestemming naar wonen. Omdat op dit moment het plan nog
niet is uitgewerkt en het gebouw nog in gebruik is als kantoor nemen
wij hiertoe een wijzigingsbevoegdheid op.

Koningin Julianaplein 4

28.

Wijzigingsbevoegdheid
8: Koningin Julianaplein

29.

Koningin
Wilhelminastraat 7

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom

Zie beantwoording onder 23 en 24.

a. Ja de interpretatie van de regel klopt.
b. Een hogere woning dan de bestaande woning is op deze
hoeklocatie, gezien op de prominente liggen, passend. Wij zijn dus
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die van de buren 6 en 9 meter.
c. Splitsing kavel tbv extra woning.

Antwoord
bereid een hoogte van respectievelijk 6 en 9 meter op te nemen.
c. Gelet op de grootte van de kavel en de hoekligging is het
realiseren van een extra woning ruimtelijk gezien mogelijk. Omdat
de plannen voorlopig nog niet concreet genoeg zijn willen wij een
wijzigingsbevoegdheid opnemen waarmee een tweede woning
mogelijk wordt gemaakt.

30.

Wijzigingsbevoegdheid
Koningin Julianaplein

In de wijzigingsbevoegdheid is
opgenomen dat op het Koningin
Julianaplein tot 10 meter hoog
gebouwd mag worden. Verzocht wordt
dit onmogelijk te maken, inspreker
heeft liever de eerder beoogde
speeltuin op het plein.

Zie beantwoording onder 23 t/m 25.

31.

Laagerfseweg 7

Verzoek opnemen
wijzigingsbevoegdheid Wonen en tuin,
ten behoeve van 2 vrijstaande
woningen.

Wij vinden dit stedenbouwkundig gezien een passende opvulling van
het lint. Er is wel nader onderzoek naar parkeren, uitritten en
woon/leefklimaat nodig. Daarom willen wij de gevraagde
wijzigingsbevoegdheid met deze voorwaarden opnemen. Onderzoek
naburig perceel toont aan dat als gevolg van wetwijziging het
oprichten woningen tegenwoordig juridisch mogelijk is en dat de
rechtelijke uitspraken uit het verleden niet meer van toepassing zijn.

32.

Laagerfseweg 30

a Wijziging bouwvlak schuur zodat
schuur op redelijke afstand van de
woning geplaatst kan worden.
b Tevens bedrijventemming t.b.v.
woonwerk.

a Schuren bij de woning vallen onder de woonbestemming en
hebben geen eigen bouwvlak. Hier is sprake van een schuur die
onder de bestaande maten regeling valt. Regels aanpassen om
overal deze verplaatsing toe te staan is niet wenselijk. In specifieke
situatie kan middels hardheidsclausule medewerking verleend
worden. Wij zijn daartoe in dit geval bereid. Wij zullen wel de grens
van het bestemmingsplan op dit perceel en de buren aanpassen en
alle gronden die binnen de rode contour als tuin worden gebruikt
toevoegen aan dit bestemmingsplan en de bestemming wonen.
b Gelet op omvang gebouwen en het bedrijf past een
woonbestemming niet, er wordt een bedrijfsbestemming opgenomen
tot max categorie 2, situering bouwvlak houdt rekening met afstand
tot buren.

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom
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33.

Wijzigingsgebied Laan
van Lichtenberg 4-6

Ten behoeve van de beoogde
herontwikkeling is een concrete plan
opgesteld, verzocht wordt dit
rechtstreeks op te nemen in het
ontwerpbestemmingsplan.

Wij kunnen ons vinden in het voorliggende ontwerp. Er wordt, met
uitzondering van het aantal woningen, voldaan aan de
stedenbouwkundige uitgangspunten zoals opgenomen in de
Structuurvisie Woudenberg 2030 en er is sprake van een gevarieerd
woningbouwprogramma passend binnen de Woonvisie. Aan onze
opmerkingen op een eerder ingediend principeverzoek is ingespeeld
door te kiezen voor een ruimere opzet. In de denkrichting in de
Structuurvisie is een aantal van 8 woningen opgenomen, het
ingediende ontwerp gaat uit van 10 woningen. Echter door de opzet
en de keuze voor senioren en rijwoningen in het binnenhof en 2^1kap langs de Laan van Lichtenberg ontstaat een plan dat past
binnen de stedenbouwkundige structuur van de omgeving. De
parkeerbalans is solide (op basis van CROW). De 1,6 pp per
seniorenwoning is akkoord mede vanwege de ruimte kentallen voor
de andere woningtypes. Bij de uitwerking moet er nog nadrukkelijk
aandacht zijn voor de openbare ruimte (mits het terrein wordt
overgedragen aan de gemeente).
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief onderzoeken (bodem
etc.) aangeleverd te worden. Hierover vindt nader overleg plaats.

34.

Landaasweg 10

35.

Larikslaan 8-10-12

Verzoek afstand van 30 meter te
behouden tussen bouwvlak Lewo en
perceel Landaasweg 10.
a. De gezamenlijke toegangsweg van
de woningen is privé, graag aanpassen.
b. De garage op het perceel Larikslaan
12 is niet aangegeven het bouwvlak ligt
strak om het huis. Graag uitbreiden tot
maximum. De achtertuin is aangeduid
als woongebied terwijl het tuin is,
graag aanpassen.
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Tussen bouwvlak Lewo en bedrijfswoning Landaasweg 10 is sprake
van een afstand van 30 meter.
a. De privé-weg voor de woningen aan de Larixlaan 8-12 wordt
voorzien van de bestemming Tuin. Zie ook de beantwoording onder
67.
b. De garage is inderdaad niet in het bouwvlak opgenomen. De
garage behoort tot de bijbehorende bouwwerken en is daarom
opgenomen in het woongebied. De bestemming Tuin is alleen
bedoeld voor voor- en zijtuinen wij waar geen bijbehorende
bouwwerken, anders dan erkers, wenselijk zijn.
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36.

Betreft
Lindelaan locatie tweede
kerkgebouw

Inspraakreactie
a. Verzocht wordt de
dubbelbestemming wonen op te nemen
conform bestemmingsplan Het Groene
Woud 2008.
b. De hindercirkel is niet correct
opgenomen, graag aanpassen.
c. Het perceel tussen de
Wartburgschool en de locatie van de
Hervormde gemeente Woudenberg
heeft een groenbestemming. Verzocht
wordt hier een maatschappelijke
bestemming aan te geven zodat de
beide functies goed op elkaar
aangesloten kunnen worden.
d. Gelet op het gebruik voor een
mogelijk tweede kerkgebouw wordt
verzocht een hoogte accent mogelijk te
maken (ten behoeve van toren of
landmark).

Antwoord
a. Door middel van de aanduiding woongebied is in het voorontwerp
opgenomen dat er naast maatschappelijke voorzieningen ook
aaneengebouwde grondgebonden woningen zijn toegestaan. In
artikel 14.2.1 lid h is bepaald dat dit er maximaal 20 mogen zijn. Een
en ander conform het bestemmingsplan Het Groene Woud 2008.
b. Wij zullen de hindercirkel correct opnemen.
c. Wij zijn bereid de bestemming groen te wijziging en
maatschappelijk zodat het perceel multifunctioneler gebruikt kan
worden. Binnen de maatschappelijke bestemming is ook groen
toegestaan.
d. Wij zijn bereid een hoogteaccent of landmark toe te staan en
zullen hiertoe een regeling in het ontwerpbestemmingsplan
opnemen. Wij wijzen erop dat het plaatsen van een kerkklok gelet op
het geluid en de nabijheid van woningen waarschijnlijk niet mogelijk
is (en ook onwenselijk is).

37.

Panden aan
Maarsbergseweg 2-8 en
’t Schilt 14 en 16

Al sinds 1996 geldt het uitgangspunt dat detailhandel gesitueerd
moet zijn aan Voorstraat en Dorpsstraat, de Nota van
Uitgangspunten voor dit bestemmingsplan heeft dit ook weer
vastgelegd. Zie verder ook de reactie van DES. Gelet op de
ontwikkelingen van de Retail wordt geen toename van de behoefte
aan winkelruimte verwacht.

38.

Maarsbergseweg 13

Maak einde aan onderscheidt binnen
bestemming centrumdoeleinden en
geef ook deze panden de mogelijkheid
te gebruiken voor detailhandel. Zodat
de kantoor en publieksgerichte functies
op termijn ook ingevuld kan worden
met winkels.
Verzocht wordt om een bouwvlak voor
de bouw van een extra woning op te
nemen.

Gelet op het provinciale en gemeentelijke beleid om zoveel mogelijk
woningen binnen de rode contouren te realiseren om in te kunnen
spelen op de woningbehoefte staan wij in beginsel positief tegenover
het toevoegen van woningen. De beoogde locatie vinden wij
daarnaast geschikt voor de bouw van een woning. De beoogde
woning kan zich qua oriëntatie en ontsluiting op de Prangelaar
richten. Wij zijn daarom bereid een bouwvlak op te nemen.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom
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dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief eventuele
onderzoeken aangeleverd te worden.

39.

Maarsbergseweg 17 en
17a

Woning met kapschuren ontwikkelingen
t.b.v. huisvesting vitale (kwetsbare)
ouderen en jongeren. Daartoe
vergroten bouwblok en mogelijkheid
schuren te slopen en nieuw te bouwen.
Hiertoe wordt verzocht om een
wijzigingsbevoegdheid vergelijkbaar
met 2 en 3 (artikel 34.3 en 34.4) op te
nemen.

Wij staan in principe positief ten op zichtte van het initiatief voor het
ontwikkelen van woningen voor ouderen met een lage zorgvraag
en/of jongeren met een beperking. De grootte van het perceel en de
gunstige ligging ten opzichte van het centrum maken dat de locatie
geschikt is voor de beoogde doelgroepen. Wij zijn daarom bereid om
de gevraagde wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Wij kunnen ons in
principe vinden in de beoogde nieuwbouw van de schuren maar
willen daarvoor wel een afstand van minimaal 3 meter tot aan de
perceelgrenzen aanhouden. Daarnaast zal de hoogte van de schuren
beperkt worden. Aandachtspunt voor de herontwikkeling is
daarnaast het parkeren, er zal op eigen terrein in voldoende
parkeerplaatsen moeten voorzien. Hiertoe zal een bepaling in de
wijzigingsbevoegdheid opgenomen worden. Gelet op de
mogelijkheden van de bestaande boerderij en de grootte van de
schuren willen wij een maximum van 10 wooneenheden vastleggen
in de wijzigingsbevoegdheid.

40.

Maarsbergseweg 25 –
25a

Het aantal parkeerplaatsen voor de
DORCAS schiet tekort waardoor er
gevaarlijke situaties ontstaan. Verzocht
wordt het mogelijk te maken het
huidige hobby-weiland te gebruiken ten
behoeve van parkeren.

Wij zijn bereid om voor deze grond een bedrijfsbestemming op te
nemen zonder bouwmogelijkheden en met de aanduiding parkeren.

41.

Maarsbergseweg 25a en
31

a. Verzocht wordt om een uitbreiding
van het bestemmingsvlak van de
woning aan de Maarsbergseweg 31.
b. Graag de schuur in boomgaard 31
bestemmen op een wijze dat
verplaatsing binnen het perceel
mogelijk is.

a. Wij zijn, gelet op het huidige en historische gebruik, bereid de
gevraagde woonbestemming op te nemen.
b. De schuur valt onder de bestaande maten regeling wat betekent
dat de schuur alleen op dezelfde plaats mag worden herbouwd. De
gewenste nieuwe locatie ligt precies naast de nieuw gevraagde
uitgebreide woonbestemming. Wij zijn niet bereid om precies naast
de woonbestemming een nieuwe schuur mogelijk te maken. De
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c. Waarom nummer 31 van Wonen
naar bedrijven -1 past toch niet in
dorpskern.
d. Er is sprake van veel geluidsoverlast
bij het huidige gebruik, past dat wel in
B1.
e. Er is aan de zuidzijde van het perceel
een kantoor/vergader ruimte
gesitueerd met direct zicht op het
perceel van insprekers via grote ramen.
Insprekers betwijfelen of dit in
overeenstemming is met de huidige en
voorgestelde bestemming.
f. Piekbelasting verkeer op de
parallelweg, situatie ter plekke is
gevaarlijk en aanpassing gewenst.

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom
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schuur kan op de huidige locatie herbouwd worden of er kan, indien
dit mogelijk is binnen het toegestane aantal m2 aan bijbehorende
bouwwerken, een nieuwe schuur op de grond met de
woonbestemming gebouwd worden.
c. Met de wijziging van de bestemming Wonen naar Bedrijven-1
wordt de in 2012 verleende omgevingsvergunning voor het gebruik
als kringloopcentrum in het bestemmingsplan vastgelegd. In het
bestemmingsplan Dorp had het perceel de bestemming Wonen met
de nadere aanduiding
"opslag (op)": opslagdoeleinden. Reeds in 2005 is door ons
toestemming verleend om goederen te sorteren. Bij het verlenen van
de omgevingsvergunning in 2012 hebben wij overwogen dat de
verkoop van goederen, gezien de activiteiten die reeds op het
perceel waren toegestaan (opslag op grond van het
bestemmingsplan en het sorteren van goederen conform de
toestemming uit 2005), aanvaardbaar is. Dit met name omdat de
openingstijden beperkt zijn. Wij zullen in het bestemmingsplan
opnemen dat een kringloopwinkel slechts beperkte openingstijden
heeft zodat de overlast beperkt wordt.
d. In het bestemmingsplan is door middel van aanduidingen
opgenomen dat er op het perceel alleen bedrijven in de categorie 1
en een kringloopbedrijf zijn toegestaan. Het kringloopbedrijf valt in
principe onder detailhandel (en heeft daarom de aanduiding
“specifieke vorm van detailhandel – kringloopwinkel”).
Detailhandelsbedrijven zijn, met uitzondering van bouw-en
tuinmarkten, aan te merken als categorie 1 bedrijven. In dit geval
zal de kringloopwinkel een categorie 1 of 2 bedrijf zijn (dit laatste
dan met name vanwege de verkeersbewegingen). Voor categorie 2
bedrijven geldt een richtafstand van 30 meter vanaf de bestemming
tot aan een geluidsgevoelig object (de woning van inspreker). Indien
er sprake is van een gemengd gebied (een gebied waar al sprake is
van een hogere geluidsbelasting door bijvoorbeeld drukke wegen)
kan er qua richtafstand een categorie lager aangehouden worden. Er
geldt dan een afstand van 10 meter. Gelet op de ligging aan de
provinciale weg is er sprake van een gemengd gebied. De woning
van inspreker ligt op zo’n 28 meter van de bedrijfsbestemming. Wij
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Antwoord
zijn daarom van mening dat er voldoende afstand tot de woning
wordt aangehouden.
De kringloopwinkel dient te voldoen aan de bepalingen uit het
Activiteitenbesluit ten aan zien van geluid etc. Indien inspreker
hinder ondervindt dan kan dit eventueel gemeld worden bij ons
milieuklachtenpunt, tel.: 0800-0225510. Wij raden overigens aan om
eerst in overleg te treden met de kringloopwinkel over de overlast
die ervaren wordt.
e. Ondergeschikte kantoor- of vergaderruimte is binnen de
bestemming toegestaan. Ten aanzien van bepalingen voor wat
privacy verwijzen wij naar hetgeen is bepaald in het Burgerlijk
Wetboek. Wij raden inspreker aan in overleg te treden over deze
kwestie.
f. Door de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen, zie
beantwoording onder 41, verwachten wij dat de verkeerssituatie
verbeterd.

42.

Maarsbergseweg 29

Toevoegen woning i.v.m. omvang
perceel.

Zoals al eerder aan inspreker is aangegeven is het oprichten van een
tweede losstaande woning, in strijd met het provinciale beleid
aangezien het perceel buiten de rode contour is gelegen. Wij vinden
het ongewenst om in strijd met het provinciale beleid mee te werken
aan het verzoek. Zoals ook eerder is aangegeven zijn er wel
mogelijkheden voor mantelzorgwoningen of eventueel inwoning
(door of bij dochter).

43.

Middenstraat 2-4

Verzoek bestemming van perceel
achter Middenstraat 2-4 op te nemen in
de detailhandel bestemming van de
hoofdfunctie. Door terrein als
parkeerterrein te kunnen benutten
ontlasting van de Middenstraat.

Betreffende grond is de laatste jaren niet gebruikt en is bestemd als
wonen zonder bouwvlak en zonder bijbehorende woning. Gelet op de
verkeerstructuur van de Middenstraat is het wenselijk dat personeel
en bezoekers van Hofland niet op de openbare weg parkeren. Wij
zullen daarom de grond toevoegen aan de bestemming van
Middenstraat 2-4, zonder bouwvlak met de nadere aanduiding
parkeren (p).

44.

Kerk gebouw
Middenstraat

a. Verruiming van het bouwvlak om
kerkgebouw gereed te maken voor de
toekomst en een nieuwe functie te

a. Historische gebouwen zijn door de eeuwen heen aangepast aan de
eisen van die tijd, daar moet ook ruimte voor zijn. De fysieke ruimte
voor de gevraagde uitbreiding van 500 m2 is ook aanwezig. De
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Betreft

Inspraakreactie
geven in de maatschappij. Uitbreiding
bebouwing ca. 500 m2.
b. Alleen het formele monumentale
deel alszodanig benoemen.

Antwoord
feitelijke uitvoering vraagt echter om een zorgvuldig en passend
ontwerp ten einde de prominente uitstraling van het gebouw en de
toren te behouden. Ook zonder een formele monumentale status. Nu
nog geen sprake is van concrete plannen en een nadere uitwerking
op basis van nader onderzoek archeologie, maar ook beeldkwaliteit
en architectuur mogelijk tot andere inzichten leidt is het passender
om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor een uitbreiding met
maximaal 500 m2, dan om nu het bouwvlak aan te passen.
b. De monumentale aanduiding heeft in het bestemmingsplan geen
formele status en slechts een signaleringsfunctie. Technisch wordt
bezien of dit beperkt kan worden tot het formeel aangewezen
monument.

45.

Verenigingsgebouw
Eben Haezer
Schoutstraat 8a en
woning Middenstraat 6

a. Monumentale aanduiding beperken
tot het aangewezen monument.
b. Omdat op termijn behoefte aan
kosterwoning met verbinding naar
verenigingsgebouw vervalt verzoek
woning als regulier woning te
bestemmen.

a. De monumentale aanduiding heeft in het bestemmingsplan geen
formele status en slechts een signaleringsfunctie. Technisch wordt
bezien of dit beperkt kan worden tot het formeel aangewezen
monument.
b. Gelet op het monumentale karakter van de kosterwoning samen
met het verenigingsgebouw en het ruimtelijke effect van het apart
bestemmen van het pand als reguliere woning is het ongewenst. Een
functieverandering van het pand van bedrijfswoning naar onderdeel
van het verenigingsgebouw ligt meer voor de hand. Bij een separate
woonbestemming ontstaan van rechtswege mogelijkheden tot het
oprichten van aan – en bijgebouwen, welke afbreuk kunnen doen
aan het totaal beeld. Daarbij zijn de plannen nog niet concreet, geen
medewerking.

46.

Parallelweg 22 en 26
Hoek Nort

Voornemen uitbreiding bedrijf, op
nieuwe locatie. Verzoek aanpassing
bestemmingsplan ten behoeve hiervan,
betreft:
a. Toestaan dat op deze locatie een
Bevi-inrichting gevestigd wordt.
b. Overeenstemming over passendheid
milieucategorie.
c. Aanpassing bouwhoogte tot 20 meter

De voorziene uitbreiding van het bedrijf kan een goede bijdrage
leveren aan de werkgelegenheid in Woudenberg en kan ook
bijdragen aan de verbetering van de ruimtelijke structuur van het
bedrijventerrein. Het bedrijf heeft in basis de plannen gereed, maar
is nog bezig met de uitwerking. Daarom wordt flexibiliteit gevraagd.
Voor de reguliere bedrijfsvoering kan men uit de voeten met een
hoogte van 12 meter. Voor het nieuwe vrieshuis is een hoogte van
20 meter gewenst. Deze hoogte hangt samen met het voorkomen
van energielekken en het compact en efficiënt stappelen van
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tbv vrieshuis en 12 tot 15 meter voor
de overige gebouwen.
d. Installaties op het dak tot 2,5 m
hoog.

Antwoord
producten. In het kader van duurzaamheid en efficiënt grondgebruik
komen eventuele kantoren boven de dockshelters en het parkeren
van personenauto’s op het dak.
a. De RUD heeft een eerste controle gedaan van het bijgevoegde
externe veiligheidsrapport. Op het moment dat het wenselijk is dat
dit bedrijf op deze locatie uitbreidt, past het ook om de Bevi-bepaling
op dit perceel te laten vervallen. Dit verbod staat in het
bestemmingsplan om te voorkomen dat zonder nader onderzoek
Bevi-bedrijven zich kunnen vestigen.
b. Ten aanzien van de milieu-categorieaanduiding wordt bezien wat
passend is.
c. De maatvoering op een bedrijventerrein moet aansluiten bij de
behoefte van de gebruikers van een gebied, maar tevens moet
voorkomen worden dat de bebouwing afbreuk doet aan de
omgeving. De impressie toont aan dat een pand van 20 meter
zichtbaar zal zijn vanuit de omgeving, maar het bedrijventerrein is
nu ook als zodanig al zichtbaar vanuit de verre omgeving. In het
kader van duurzaamheid en compact bouwen is de hoogte voor de
functie passend. De oude graansilo is een vergelijkbaar voorbeeld
van functioneel bouwen in een andere tijd. In de nadere uitwerking
van het bouwplan kan middels kleur- en materiaalgebruik de
inpassing in de omgeving worden bezien. De 20 meter kan worden
opgenomen in het bestemmingsplan, maar voorkomen moet worden
dat omliggende bedrijven letterlijk en figuurlijk in de schaduw komen
te staan. Daarom wordt aan de zijde van De Nort en het buurpand
voldoende afstand tot de weg aangehouden. Dat houdt in dat ten
behoeve van de hoogte van 20 meter de bouwgrens iets teruggelegd
wordt. Immers de grens van de bouwkavel is ooit bepaald toen 8 en
later 12 meter de maximale hoogte was.
Voor de overige functies achten wij de 12 meter voldoende.
d. Ondergeschikte bouwonderdelen zoals leidingen etc. tellen niet
mee in de bepaling van de hoogte. Wij zullen in de regels duidelijker
meenemen dat dit ook aan de orde is voor technische installaties tot
2,50 meter.
Alvorens zeker te stellen dat de vestiging van dit bedrijf op deze
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Antwoord
locatie wenselijk is, zal een nadere onderzoek externe veiligheid
uitgevoerd moeten worden, waarbij de combinatie van dit bedrijf
met de andere Bevi-bedrijven op het terrein nadere onderzocht moet
worden, met daarbij ook een advies functie voor VRU e.a.
Ten aanzien van de verkeersbewegingen bij dit bedrijf zijn wij van
mening dat deze niet direct samenhangen met de gevraagde
wijziging van de bestemming. Een nadere mobiliteitsscan is echter
wel nodig, omdat sprake is van een aanpassing van de bestemming.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief nadere onderzoeken
aangeleverd te worden.

47.

Betreft Parklaan 10- en
10a

Verzoek wijzigen rooilijn van het
perceel zodat deze gelijk komt met die
van Parklaan 12. Verzoek
instandhouden maatschappelijke
bestemming.

De bestemming is nu gelijk aan die in het bestemmingsplan Dorp.
Namelijk wonen met de functieaanduiding maatschappelijk.
Aanpassing rooilijn is wenselijk op moment dat sprake is van sloop
en nieuwbouw op deze locatie, ten behoeve van een woonfunctie.
Uitsluitend een maatschappelijke bestemming met een aangepaste
rooilijn past niet, mede gelet op de op parkeerbalans in de
omgeving.
Opnemen wijzigingsbevoegdheid voor maximaal 2 woningen onder
voorwaarde rooilijn aanpassen aan de omgeving.

48.

De Plantage 1 (en
Huygenslaan 27)

Verzoek is om de in 1999 aangekochte
grond geen tuin maar woonbestemming
te geven, (zie tekening) om uitbreiding
op begane grond mogelijk te maken.
Aan voorzijde staat de afstand tussen
voorgevel en voorkant garage niet goed
aangegeven, deze is vergund op 1,20
meter, maar staat nu getekend op 3
meter

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom

Gebleken is dat voor zowel grond die aan het perceel aan De
Plantage 1 als aan het perceel aan de Huygenslaan 27 is toegevoegd
per abuis een verkeersbestemming in plaats van een woon- of
tuinbestemming is gegeven. Door de verkoop van de groenstroken is
alleen nog sprake van een steeg/wandelpad tussen de twee
woningen door. Wij vinden het passend om de woonbestemming hier
uit te breiden tot aan het openbaar gebied. Wij zullen dus de
woonbestemming opnemen op de aangekochte gronden. De
woonbestemming wordt daarnaast aan de voorzijde gelijk getrokken
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Antwoord
met de bestaande en vergunde situatie.

49.

Prins Mauritslaan 21

Verzoek aanbouw van 5,5 m met platte
kap en twee bouwlagen en verbreding
bestemming er van 2 naar 3 meter.

Wij zijn bereid de woonbestemming aan de zijkant te vergroten
zodat er naast de woning een bijbehorend bouwwerk van 3 meter
breed mogelijk is. Vanuit het oogpunt van beeldkwaliteit zijn wij niet
bereid af te wijken van de door ons bepaalde goothoogte van 3,30
meter. Er zal dus sprake moeten zijn van een schuine kap.

50.

Aanpassing locatie
Prinses Amalialaan

a. Verzoek bouwvlak Prinses
Amalialaan 6B van het oude
bestemmingsplan aan te houden en
niet op maat te maken.
b. Onder andere staat op de
verbeelding een aantal van 26
woningen en in de toelichting een
verhoging van 4 + 18 = 22
wooneenheden. Niet eens met
aanleiding de grondprijs is te hoog.
Uitgaande van de Grex. Gemeente
misbruikt publiekrecht om opbrengst de
maximaliseren ten kosten van de
kwaliteit van het gebied.
c. Kavel gekocht ondanks de in ogen
van koper te hoge grondprijs uitgaande
van de kwaliteit van het gebied,
merendeel vrijstaande kavels.
Aanpassing bestemming geeft schade
o.a. waarde daling woning.

a. Bouwvlak 6B is gelijk aan het bouwvlak in het bestemmingsplan
Prinses Amalialaan
b. Zie onder Woudenberg Natuurlijk nr 58.
c. De opmerking over een mogelijk in te dienen verzoek om
tegemoetkoming in planschade nadat het bestemmingsplan
onherroepelijk wordt, wordt voor kennisgeving aangenomen.

51.

Aanpassing locatie
Prinses Amalialaan

Bezwaar tegen mogelijke splitsing kavel
20, hebben juist voor kavel 18b
gekozen omdat er maar 1 huis naast
zou kunnen komen.

Stedenbouwkundig, zie ook de vele verzoeken om de uitgangspunten
van het gebied in stand te houden, is het niet passend dat op de
hoeken iets anders komt dan een vrijstaande woning. De regels
worden aangepast zodat op kavel 2, 10, 12 en 20 uitsluitende
vrijstaande woningen gebouwd mogen worden.

52.

Betreft prinses

Verzoek bestemmingsplan zo op te

Zie ook de beantwoording onder nummer 51.

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom
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Amalialaan 20

Inspraakreactie
nemen dat op kavel 20 2
aaneengebouwde woningen kunnen
komen.

Antwoord
Stedenbouwkundig ongewenst dat op de hoek iets anders komt dan
een vrijstaande woning komt. Regels worden aangepast om dit
duidelijker te maken. Op de tussenkavels is dit type bebouwing wel
mogelijk.

53.

Aanpassing locatie
Prinses Amalialaan

Bezwaar tegen verandering kavel 31
van 2 naar 3 woningen, en in
nieuwsbrief was het niet gemeld.

Optie van 3 woningen was opgenomen vanuit de wens maximale
mogelijkheden te bieden voor de verkoop. Naar aanleiding van de
reacties wordt plan aangepast tot de 2 woningen.

54.

Aanpassing locatie
Prinses Amalialaan

Zie de beantwoording onder nummer 53

55.

Aanpassing locatie
Prinses Amalialaan

Kavel 31 stond eerst voor 1 woning, nu
opgesplitst in meer kavels, bezwaar
tegen de hogere bouwintensiteit en
meer bouw volume. Voorgenomen
wijziging is niet duidelijk
gecommuniceerd met
belanghebbenden. Laat het 1 kavel dus
woning zijn.
Betreft kavel 1-15 en specifiek kavel 1
-5.
Geen aanpassing bouwblokken
Geen aanpassing van de
uitgangspunten van het plangebied,
kwalitatief hoogwaardige woningen op
grote kavels met een ruime groene
uitstraling.
Bebouwing minimaal 5 meter uit de
oever.

56.

Aanpassing locatie
Prinses Amalialaan

a. Vergroten van aantal woningen van
8 naar 26 maakt ongewenste
woonvormen mogelijk en doet geen
recht aan zorgvuldig opgestelde
bestemmingsplan.
Bouwmasse op korte afstand doet
afbreuk aan woon plezier.
b. Verwachten in aanmerking te komen

a. Zie de beantwoording bij Woudenberg Natuurlijk onder nummer
58.
b. De opmerking over een mogelijk in te dienen verzoek om
tegemoetkoming in planschade nadat het bestemmingsplan
onherroepelijk wordt, wordt voor kennisgeving aangenomen.
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57.

Aanpassing locatie
Prinses Amalialaan

58.

Stichting Woudenberg
Natuurlijk
Aanpassing locatie
Prinses Amalialaan

Inspraakreactie
voor planschade.
a. Archeologische waarde 2 laten
vervallen.
b. Geen wijziging in de
verkavelingsopzet (kavel 31 voldoende
voor 2 woningen, zuidkant bestaande
bestemming en gebied 1-15
bestemming woongebied laten
vervallen).
c. Parkeerbeleid onvoldoende om bij
voorziene uitbreiding aantal woningen
ruimte te bieden aan parkeren bij elke
woning en in het openbaar gebied zijn
de mogelijkheden beperkt.
d. Als aantal woningen wel uitgebreid
wordt dan nieuw akoestisch onderzoek,
milieueffect en parkeeronderzoek.
e. Beschrijving wooneenheid ontbreekt.
f. Fietsbrug weer toevoegen.
g. Toelichting 4.2 ook van toepassing
op Amalialaan.
h. Visie op de leefomgeving (ontsluiting
naar de belangrijkste wegen A12 en
A28) ontbreekt.
i. o.a. link archeologische waarde werkt
niet.
j. artikel 27 staat archeologie 1 moet
dan niet zijn 2.
a Wens inzicht in de verkaveling
b Het aantal woningen tast de
uitgangspunten voor het gebied
Amalialaan aan.
c Verzoek huidige bestemmingsplan
onverkort opnemen in bebouwde kom.
d Meer aandacht voor de natuur
(moerasbos).

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom
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a. Archeologische waarde kan hier inderdaad vervallen.
b. Zie de beantwoording bij Woudenberg Natuurlijk onder nummer
58.
c. Het aantal woningen wordt aangepast, op de percelen is ruimte
voor parkeren op eigen terrein en in de openbare ruimte is ruimte dit
aantal extra plekken ruimte. Aangezien in het parkeeronderzoek
destijds rekening gehouden is met de overloop parkeren van de
school die inmiddels opgeheven is. Nader onderzoek is niet nodig en
er is geen sprake van strijd.
d. Gelet op het feit dat er met aanpassingen, zie onder 58, slechts
een gering aantal woningen bij komt en de bouwgrenzen vrijwel
gelijk blijven, zijn nadere onderzoeken niet nodig.
e. Met aanpassing van de bestemming woongebied is definitie
woning voldoende en is een definitie voor wooneenheid niet nodig.
f. Fietsbrug wordt aangelegd en past in de bestemming water.
g. Betreft een algemene tekst, juist in gebied Amalialaan is de
aanleg het aantal duikers geminimaliseerd en zijn de mogelijkheden
voor waterberging en opvang gemaximaliseerd.
h. Het bestemmingsplan voorziet niet in grote uitbreidingen die
gevolgen hebben voor de hoofdopzet van het dorp. Visie op de
leefbaarheid is onderdeel van de structuurvisie 2030.
i en j wordt aangepast.

Terecht wordt geconstateerd dat de uitwerking van de behoefte aan
maximale flexibiliteit in dit plangebied op onderdelen geen recht doet
aan de uitgangspunten van het gebied; een kwalitatief hoogwaardige
woonomgeving. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar aanleiding
van de reacties als volgt aangepast:
-Kavel 31; max 2 woningen. (gelijk aan BP Amalialaan)
-Gebied kavels 17-21 max 3 woningen (gelijk aan BP Amalialaan)
-Gebied kavels 2-20: hoeken kavel 2, 10, 12 en 20 moeten
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Betreft

Inspraakreactie
Vragen:
e wordt er gedacht aan bijzondere
bebouwing studio’s/ appartementen.
f Kloppen de berichten aan raad en
bewoners
g Neem de uitgangspunten van het
oude plan over zie bijlage.

Antwoord
vrijstaand, gebied kavel 4-18 ruimte voor max 8 woningen per
bouwvlak(gelijk aan Amalialaan).
-Woningbouw gebied kavel 1-15 wordt gewijzigd in 3 bouwvlakken:
Bouwvlak van huidige kavel 1 wordt iets vergroot om mogelijkheid
bieden voor 1 vrijstaande woning of 2 kleine vrijstaande of
geschakelde woningen (flexibiliteit i.v.m. incourante kavel).
Gebied kavel 3-7: herverkavelen met bouwvlak t.b.v. maximaal 3
vrijstaande woningen. (oost-west oriëntatie met voldoende afstand
tot het water).
Gebied kavel 7-15: bouwvlak voor maximaal 9 vrijstaande woningen.
Hiermee komen in het totaal maximaal 39 woningen in het gebied, 4
meer dan in het oorspronkelijke plan. De bouwgrenzen blijven
vrijwel gelijk aan het oude bestemmingsplan. Het type woningen
blijft m.u.v. de rand langs de Nico Bergsteijn vrijstaand. Alleen de
omvang van de kavels sluit beter aan bij de huidige markt.
Hiermee een goede combinatie tussen de wensen van de markt anno
2017, welke echt anders zijn dan bij de start, en de visie op
Amalialaan medio 2005. Want niet alleen de grondprijs is bepalend
geweest voor de moeizame verkoop. Het gebied waar de
herverkaveling plaatsvindt is het gebied met kavels groter dan 800
M2 welke in combinatie met de bebouwingsmogelijkheden niet
aansluiten op de marktvraag.
Met dit aantal woningen en type blijft voldoende ruimte in het gebied
om te voldoen aan de parkeereisen.
De woningen blijven op gelijke afstand van de Geeresteinselaan, dus
nader akoestisch onderzoek is niet nodig en de uitgangspunten voor
het bouw en woonrijp maken blijven gelijk.
a. In deze is het bestemmingsplan aan de orde niet de verkaveling.
b. Zie de aanpassing.
c. Zie hierboven.
d. Bestemming van moerasbos wordt niet gewijzigd en blijft natuur.
e. Uitsluitend ruimte voor vrijstaande en aaneengebouwde woningen
f. Het is niet duidelijk wat met deze opmerking bedoeld is.
g. Zie hierboven
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59.

Betreft
Rembrandtlaan 65

Inspraakreactie
Verzocht wordt om het mogelijk te
maken een veranda op te richten in de
zijtuin (met een tuinbestemming).

Antwoord
Het bouwen van de veranda is gelet op het toegestane aantal
vierkante meters mogelijk. Echter de locatie grenst aan het
openbaar gebied en is dus voorzien van de bestemming Tuin. Gelet
op de gewenste ruimtelijke kwaliteit hebben wij bij het opstellen van
het bestemmingsplan bezien in hoeverre het wenselijk is om de
bestemming Tuin voor zijtuinen op te nemen. Wij vinden aan strook
van 3 meter, zoals dit ook voor betreffend perceel is opgenomen,
wenselijk. Uitzonderingen ten behoeve van het levensloopbestendig
maken van woningen vinden wij onder voorwaarden acceptabel.
Maar het plaatsen van een veranda vinden wij niet opwegen tegen
de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.

60.

Schoolstraat 18

a. Bouwvlak voor woning toevoegen
aan Schoutstraat naast 34. (goot 4 en
nok 8 meter)
b. Bestemming Schoolstraat 18
wijzigen in wonen met opslag.

a. Gevaagde bouwvlak toevoegen. Woning past in de omgeving.
b. Vergelijkbare woonbestemming opnemen als bij Schoutstraat 12
en aantal panden aan de Burgwal.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief eventuele
onderzoeken aangeleverd te worden.

61.

Schoutstraat 12

Verzoek om de toestemming om de
schuren bij de woning mede te
gebruiken voor de opslag van witgoed
en materialen.
Bij voorkeur door een kleinschalig
bedrijfsmatige bestemming op te
nemen.

In 2010 is ontheffing verleend voor opslag in de betreffende schuur
op basis van de regeling voor bedrijven aan huis van het
bestemmingsplan Dorp. Wij zullen de aanduiding opslag (op)
toevoegen aan de verbeelding.
Het opnemen van een bedrijfsbestemming op de schuur vinden wij
niet wenselijk. In deze is sprake van een overwegende
woonomgeving en de afstand tot de buurpercelen is gering. De
huidige opslag functie past wel, een regulier kleinschalige
bedrijfsbestemming niet.

62.

Stationsweg Oost Zegheweg

Verzocht wordt de bouw van twee
vrijstaande woningen, met een
goothoogte van 4,5 en een nokhoogte
van 9 meter, op de hoek Stationsweg
Oost – Zegheweg mogelijk te maken.

Wij zijn bereid om mee te werken aan het opnemen van twee
bouwvlakken voor vrijstaande woningen. In verband met de
ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Hoevelaar is het ruimtelijk
gezien logisch dat er aan de randen van deze wijk ook sprake is van
verdichting. Met het toevoegen van deze twee kavels wordt “een
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Inspraakreactie
Middels geluidsonderzoek is
aangetoond dat dit in ieder geval ten
aanzien van het aspect geluid mogelijk
is.

Antwoord
gat” in het lint van de Zegheweg als het lint van de Stationsweg Oost
gevuld. Uit het aangeleverde geluidsonderzoek blijkt dat het
mogelijk is om aan het geluidsbeleid te voldoen.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief eventuele
onderzoeken aangeleverd te worden.

63.

Stationsweg Oost 120

Verzocht wordt:
a. de woonbestemming uit te breiden
zodat er een pergola geplaats kan
worden met een hoogte van 3 meter.
b. Een toegangshek met een hoogte
van 2 meter aan de erfgrens toe te
staan;
c. Het plaatsen van leibomen op de
erfgrens toe te staan.

a. Wij zijn bereid om de woonbestemming te vergroten richting de
Rumelaarseweg. Gelet op de gewenste ruimtelijke kwaliteit willen wij
voor een strook van 3 meter wel de bestemming Tuin handhaven.
b. Binnen de bestemming Tuin is het toegestaan om grenzend aan
het openbaar gebied een terreinafscheiding te plaatsen indien het
een erfafscheiding betreft die vanaf een hoogte van 1 meter voor
minimaal 50% transparant is. Het realiseren van een toegangshek is
met in achtneming van deze bepaling mogelijk.
c. Wij kunnen instemmen met het plaatsen van leibomen in de
zijtuin zolang dit op eigen grond plaatsvindt. In verband met de
verkeersveiligheid moeten de bomen op een afstand van minimaal 2
meter ten opzichte van het voetpad langs de Stationsweg Oost
staan.

64.

Stationsweg Oost 180

Perceel naast woning conform recent
eigendom toevoegen aan woon- en
tuinbestemming, in plaats van de
huidige agrarische bestemming.

De betreffende gronden hebben nu een agrarische bestemming,
maar zullen feitelijk niet meer zo gebruikt worden. Wij zullen de
grond aan de voorzijde en langs de toegangsweg naar de
achtergelegen percelen bestemmen als Tuin, gelijk aan de oostzijde
en de overige gronden bij de Woonbestemming betrekken, zonder
aanpassing van het bouwvlak.

65.

Stationsweg Oost 134

In het kader van de aanpassing van de
N224 is door inspreker om een
bouwkavel gevraagd op het perceel ten
oosten van de bestaande woning.
Daarbij wordt verzocht om twee inritten

Betreffende perceel is gelegen buiten de rode contour zoals deze is
opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Buiten de rode
contour is verstedelijking, tenzij er sprake is van enkele specifieke
gevallen, niet toegestaan. Voor dit perceel is op dit moment geen
sprake van een uitzondering en woningbouw is daarom niet
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Betreft

Inspraakreactie
voor de kavel mogelijk te maken.

Antwoord
mogelijk.

66.

Stationsweg Oost 136

a. de huidige bouwhoogte is 10 meter
in plaats van de in het voorontwerp
opgenomen hoogte van 6 meter.
b. Het bebouwingspercentage is van
100% verlaagt naar 75%.
c. Een loods van 200 m2 ten behoeve
van het bedrijf is niet opgenomen in
het bouwvlak. Verzocht wordt het
bouwvlak zo te vergroten dat de loods
hierbinnen valt.
d. De activiteit moet zijn: groothandel
en detailhandel in diervoeders.
e. Vanwege verwachte sloop en
nieuwbouw van de bedrijfswoning
wordt verzocht enige vrijheid te geven
ten aanzien van de locatie van de
woning (aan de voorzijde van het
perceel).

a. Wij zullen de bouwhoogte voor de bebouwing waarvan de hoogte
10 meter is ook op 10 meter vastleggen. Wij vinden het echter
onwenselijk om voor het hele bouwvlak een hoogte van 10 meter op
te nemen. Voor het overige deel houden wij daarom een hoogte van
6 meter aan (conform het huidige bestemmingsplan).
b. c. en e. Wij zullen het bouwvlak van het bedrijf vergroten
waardoor de bestaande loods in het bouwvlak wordt opgenomen en
aan de voorzijde ruimte ontstaat om de woning op te schuiven.
Doordat het bouwvlak zo een stuk groter wordt is het verlagen van
het bebouwingspercentage naar 75% reëel. Wij zijn dus niet bereid
om het geraagde percentage van 100% op te nemen. Om de
verplaatsing van de bedrijfswoning mogelijk te maken wordt er in
alle bedrijfsbestemmingen een bepaling opgenomen dat het
verplaatsen van de bedrijfswoning mogelijk is binnen het bouwvlak
van het bedrijf. De inhoudsmaat wordt vastgelegd op 600 m3.
d. Het opnemen van een detailhandelsbestemming buiten het
centrum is in strijd met provinciale en gemeentelijke beleid (zie de
inspraakreactie onder 98). Wij zullen wel een aanduiding groothandel
in veevoeders opnemen. Bij een groothandel is het op grond van
artikel 4.1 lid s toegestaan om 20% van het totale
bedrijfsvloeroppervlak, met een absoluut maximum van 150 m2,
toegestaan.

67.

Stationsweg Oost 184A,
B en 184

a. Bouwvlak Stationsweg Oost 184
aanpassen zodat woonhuis geheel in
bouwvlak past.
b. Parkeerplaatsen staan nu in tuin
bestemming graag de oude
woonbestemming.
c. Zwembad uit 1975 staat niet
aangegeven.
d. Wens tuinhuis uitbouwen tot garage
50 m2.
e. Nokhoogte 184a is feitelijk zeker 9

a. Het bouwvlak wordt aangepast conform bestaande situatie.
b. Zowel binnen woon- als binnen de tuinbestemming zijn
parkeerplaatsen toegestaan. In 2008 heeft het gebied een
woonbestemming gekregen, dit past echter niet bij de functie van
het gebied. Een verkeersbestemming ligt voor de hand maar dit kan
niet omdat er geen sprake is van openbare weg. Daarom is hier en
elders in het plan bij vergelijkbare situatie gekozen voor de
bestemming Tuin. Hiermee is het duidelijk dat parkeren kan maar
dat bebouwing niet toegestaan is.
c. Het zwembad hoort in de woonbestemming, een deel van de
tuinbestemming wordt hiertoe gewijzigd in de woonbestemming.
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Betreft

Inspraakreactie
meter met een goothoogte van 5
meter.

Antwoord
d. Geen aanleiding aanpassing bestemmingsplan, aan de hand van
een concreet plan kan bezien worden wat binnen het
bestemmingsplan en de regels voor vergunningsvrij bouwen mogelijk
is.
e. Wij zullen de nokhoogte aan te passen aan de vergunde 8 meter
en de goothoogte op 4 vast te leggen (gelijk aan de buren).

68.

Stationsweg Oost 186

Aangegeven bouwvlak met hoogte maten bepaalt de inhoud van de
woning. De hoogte wordt aangepast aan de vergunde nokhoogte van
8,50 meter.
Het bouwvlak wordt aangepast aan de feitelijke situatie: kantoor in
aangebouwde bijgebouw wordt toegevoegd en aan westzijde bestaat
nog mogelijkheid voor uitbreiding.

69.

Stationsweg Oost 188

70.

Stationsweg Oost 188190

Geen maximale inhoud en oppervlak
van woning op verbeelding en deze
mag dus aan de westzijde nog worden
uitgebreid.
Bestaande bouwhoogte is 8,50 en niet
7 meter, goothoogte komt wel overeen.
Woning en aanbouw/bijgebouw staan
niet in de aangegeven gevellijn.
Aanwezig aangebouwd bouwwerk staat
deels op voorerf maar afmeting lijkt te
voldoende aan de regels.
Verzoek de oorspronkelijke bebouwing
van de woning op te nemen in het
bouwvlak, met name de erkers.
Verzoek wijzigingsbevoegdheid
opnemen t.b.v. wonen en tuin, voor 1
vrijstaande woning.

71.

Gronden achter
Stationsweg Oost 192
en 194

Wenselijk dat een scheiding wordt
aangebracht tussen wonen en werken
in dit gebied, met een goede
landschappelijke inpassing. In het plan
nu vooral gekeken naar het legaliseren

a. Een van de aanleidingen voor de wijziging van de bestemming is
het verminderen van het aantal uitritten op deze weg en al het
verkeer zal via de uitrit tussen 194 en 196 moeten rijden.
b. Bouwvlak wordt verschoven zie ook onder nummer 73.
c. Vergroten woonbestemming draagt niet bij aan het beoogde doel,
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De verbeelding wordt hier op aangepast.

Perceel feitelijk een restant van herverkaveling in het verleden en
door verschil in eigendom niet bruikbaar. Toevoegen van een woning
in het lint van de Stationsweg Oost vinden wij passend, echter deze
weg heeft al een doorstroom probleem als gevolg van de in- en
uitritten, zodat nader onderzoek nodig is alvorens een woning toe te
kunnen staan. Tevens is nadere onderzoek nodig ter zekerstelling
van het woon-leefklimaat in de woning. Op voorhand buren niet
negatief. Wij zijn bereid de gevraagde wijzigingsbevoegdheid op te
nemen in het plan.
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Inspraakreactie
van bedrijfsactiviteiten en minder naar
de woonbestemming in het agrarische
landschap. Graag de volgende
aanpassing:
a. Al het bedrijfsverkeer via de
achterzijde naar uitrit 194/196.
b. Bouwblok verder naar achter.
c. Woonblok vergroten zodat meer
ruimte ontstaat tussen bedrijven en
Wonen
d. Meer ruimte voor bedrijfsbebouwing
zodat activiteiten binnen kunnen en
geluidhinder afneemt.
e. Fysieke scheiding tussen wonen en
werken bijvoorbeeld een grondwal.
f. Door verschuiving bedrijfsfunctie
naar het zuiden, gebied ook aan de
zuidkant vergroten.
g. Terrein aankleden met groen
h. Heeft gemeente omzetten
bestemming van bedrijven naar Wonen
overwogen?

Antwoord
ruimte tussen bedrijven en wonen, hiertoe wordt de bestemming
Groen toegevoegd.
d. Zie onder nummer 73.
e. Bestemming, zie onder c biedt hiervoor de mogelijkheid.
f. Bestemming, zie onder c biedt hiervoor de mogelijkheid
g. Is hiertoe een verplichting voor de initiatiefnemer.
h. Nee, locatie ligging en ontsluiting zijn niet geschikt voor
grootschalige woningbouw, vanuit eigenaren nooit wens voor
kleinschalige woningbouw geuit. Nu verlenen wij medewerking aan
structuurverbetering.

72.

Gronden achter
Stationsweg Oost 192
en 194 en naast 188

a. Probleem met de ontwikkelingen die
de afgelopen 27 jaar rond het perceel
hebben plaats gevonden, daarmee
bang dat hoewel positief ten aanzien
van ontwikkeling het uiteindelijk toch
slechter wordt.
b. Afstand perceel tot bebouwing
verdubbelen.
c. Groenafscherming creëren tussen
percelen.
d. Hoogte gelijk aan de bestaande
gebouwen.
e. Geen extra belasting op de N224.

a. Wij nemen kennis van deze gevoelens.
b. Afstand wordt aangepast, zie ook nummer 71 en 73.
c. In bestemmingsplan wordt mogelijkheid voor groene afscherming
meegenomen.
d. De hoogte is gelijk aan het huidige bestemmingsplan: goothoogte
van 6 meter en nokhoogte van 8 meter.
e. Het doel is het verbeteren van de in- en uitrit structuur en
daarmee het verminderen van overlast op doorstroming N224.
f. Al het verkeer zal terrein moeten bereiken en verlaten via de (aan
te passen) uitrit tussen 194a en 194c.
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73.

Gronden achter
Stationsweg Oost 192
en 194
Initiatief Stationsweg

Inspraakreactie
f. Geen nieuwe doorsneden (uitrit) van
het woonblok vanaf 194 maar het
westen
a. Positief ten opzichte van het
bestemmen van de kringloop en
toevoeging ondergeschikte verkoop aan
particulieren.
b. Verzoek 20% van de omvang t.b.v.
particuliere verkoop te verruimen, nu al
2.000 m2 buiten. Artikel 5.1. k onder 1
aanpassen dat tot een maximaal
oppervlak van 50 % van het totaal
vloeroppervlak en maximaal 1.000 m2
buitenruimte gebruikt kan worden voor
ondergeschikte verkoop aan
particulieren.
c. Bestemming sb-gotl op totale
bestemmingsgebied (ook west van
watergang).
d. Op verbeelding mist aanduiding (op)
te oosten van watergang.
e. Categorie 2 is in economisch
oogpunt beperkend. Verzoek toevoegen
wijzigingsbevoegdheid tot categorie
3.1. als blijkt uit milieuonderzoek dat
het kan.
f. Bestaande bouwrechten positief
bestemmen (1.360 plus 1.740 = 3.000
i.p.v. 600m2).
g. Bestaande opstallen niet buiten
bouwvlak (dus onder overgangsrecht
brengen).
h. N.a.v. overleg omwonenden verzoek
opschuiven bouwvlak met 15 meter
naar het zuiden.
i. Verzoek mogelijkheid voor
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Antwoord

a. Nemen wij kennis van.
b. Begrip voor wens passende regeling omvang buitenstalling voor
verkoop groothandel en particulieren. Artikel 5.1. onder k 1 en de
verbeelding worden daarop bezien. Ongewenst dat aandeel
particulieren verkoop verder vergroot wordt, dit is in strijd met de
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).
c. Groothandel bestemming in 2008 opgenomen als alternatief voor
leegstand. De PRV verbied vergroting detailhandel buiten
kerngebied. Verdere vergroting op deze locatie ongewenst. Dient
beperkt te blijven tot oostzijde watergang en regulier bedrijven
categorie-2 gebruik.
d. Omdat ten oosten van de watergang opslag voor de voorgevel
toegestaan is, is het duidelijker om de aanduiding opslag (op) op de
verbeelding op te nemen.
e. Geen wijzigingsbevoegdheid. De milieuruimte voor categorie 3 is
er waarschijnlijk wel, maar aard van het terrein maakt dat
verandering van opslag naar categorie 2 het maximale is. Deze
bedrijfslocatie moet net als Klein Landaas ondergeschikt blijven aan
het bedrijventerrein Parallelweg.
f. Naar aanleiding van deze reactie constateren wij dat de
formulering van de bestemming niet duidelijk is. Het
bebouwingspercentage van 25 % staat gelijk aan het bouwrecht van
het bestemmingsplan Bedrijventerrein, daarbinnen is voor een
kringloop maximaal 600 m2 toegestaan. Wij zullen dit aanpassen.
g. Door het verschuiven van het bouwvlak komen bestaande
gebouwen buiten het bouwvlak en daarmee onder het
overgangsrecht, middels een voorwaardelijke verplichting zal worden
zeker gesteld dat deze afgebroken moeten worden voor in de
gebruik name van de nieuwe gebouwen. Het past niet in de visie om
bouwvlak rond die gebouwen te trekken.
h. Bouwvlak wordt conform verzoek buurt verschoven en aangepast
en er komt een passende bestemming tussen. Dat initiatiefnemer de
wens loslaat op het moment dat de zuidpunt niet betrokken wordt
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Inspraakreactie
gefaseerde uitbreiding met
mogelijkheid uitbreiding bebouwing
t.b.v. minder buitenruimte gebruik
uitbreiding 700 m2. Daarmee totaal
3.630 m2 aan bebouwing met ruimte
voor groen.
j. Tweede bouwvlak ten oosten van de
watergang t.b.v. groei van groothandel
showroom.
k. Daarbij bouwvlak oost van de
watergang splitsen tussen beide
eigenaren..
l. Toevoegen bestemming tuin achter
nummer 190 en 192.
m. Zuidpunt van terrein bestemmen als
bedrijfsterrein zonder bouw
mogelijkheid.
n. Bestemming wonen (zuidoost) bij
nummer 194a conform huidig gebruik
toevoegen aan bestemming bedrijven.
o. Ter zeker stelling groene omzoming
positief bestemmen houtwallen.

Antwoord
nemen wij voor kennisgeving aan. Ruimtelijk is de afstand met een
goede afscherming passend.
i. Het opnemen van meer bebouwingsrechten leidt niet automatisch
tot minder gebruik van de buitenruimte. Meer gebouwen maakt de
vestiging van meer bedrijven mogelijk. De visie op de kernrandzone
biedt een basis om hier op de rand van de rode contour mee te
werken aan een structuurverbetering. De opgenomen bestemming is
daarbij het maximale en er is geen ruimtelijke meerwaarde van meer
bebouwing.
j. Deze vraag snappen wij niet, de groothandel heeft op eigen terrein
bouwvlak (en het recht op showroom), geen aanleiding om ruimte te
bieden voor een tweede showroom.
k. Gelet op de duidelijkheid voor de eigenaren zullen wij scheiding
tussen de bedrijven zichtbaar maken.
l. Verbeelding wordt aangepast met een groen bestemming.
m. De agrarisch bestemming past niet bij het feitelijke gebruik,
perceel ligt buiten de rode contour. Uitbreiding van bedrijfsmatig
gebruik, ook zonder bebouwing, is niet gewenst. Wij kunnen
bestemming groen opnemen of gebied buiten bestemmingsplan
laten.
n. Wordt aangepast.
o. Deze bestemming voegen wij toe.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief eventuele
onderzoeken aangeleverd te worden.

74.

Stationsweg Oost 203a,
b en c

Inspreker verzoekt om de volgende
aanpassingen / heeft de volgende
opmerkingen:
a. Opnemen dat er vier vrachtwagens
geparkeerd mogen worden;
b. Het stuk grond dat de gemeente wil
kopen heeft een agrarische
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a. Wij nemen een aanduiding op waarmee het stallen van vier
vrachtwagens expliciet mogelijk wordt gemaakt.
b. Dit is zo met insprekers besproken in de diverse overleggen die zij
met ons hebben gehad. De bedrijfsbestemming is van deze grond
afgehaald, in ruil daarvoor is het bebouwingspercentage verhoogd
naar 80%.
c. Het adviesbureau wordt nogmaals gevraagd na te gaan of de
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Inspraakreactie
bestemming, waarom is dat?
c. 80-90% maakt inspreker niet uit
zolang ze maar de voorgenomen
bouwplannen, zoals eerder overlegd,
kunnen bouwen;
d. Zit de wijzigingsbevoegdheid naar
Wonen nog in het bestemmingsplan?
e. In het nieuwe bestemmingsplan
gelijk aan het oude bestemmingsplan?

Antwoord
overlegde bouwplannen mogelijk zijn binnen het
bebouwingspercentage van 80%. Indien dit niet mogelijk is verhogen
wij het bebouwingspercentage.
d. Ja in artikel 4.6.1. zit de wijzigingsbevoegdheid Van Bedrijf-1 naar
Wonen.
e. Zoals eerder in een gesprek al aangegeven zijn er met het nieuwe
bestemmingsplan dezelfde bedrijfscategorieën toegestaan. Op
onderdelen kan het echter wel zo zijn dat er (beperkt) wordt
afgeweken van het vorige bestemmingsplan. Het is aan de inspreker
om na te gaan of de voorliggende regeling recht doet aan de
bedrijfsactiviteiten.

75.

Stationsweg Oost 209

Verzocht wordt de bijgebouwen te
mogen gebruiken voor Wonen.

Wij zijn in principe bereid het gevraagde gedeelte van de
bijbehorende bouwwerken op te nemen in het bouwvlak waardoor
gebruik als woning mogelijk is. De gebouwen betreffen
oorspronkelijk een bakkerij en wij vinden het, gezien het huidige
gebruik, passend om deze binnen het bouwvlak op te nemen. De
gebouwen liggen echter direct grenzend aan de inrit van het
naastgelegen bedrijf. Er zal wel aangetoond moeten worden dat een
en ander qua geluidsbelasting mogelijk is. Voordat het
ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht dient door
inspreker aangetoond te worden dat het mogelijk is de woning
richting het naastgelegen bedrijf uit te breiden.

76.

Stationsweg Oost 234

Behoefte herkennen wij, goede regeling om verkeerd gebruik te
voorkomen, is echter nodig. Wij zullen aansluiten bij regeling elders
in het land. Regels worden zo aangepast dat maximaal de helft van
de kamers mag worden gebruikt voor short stay verblijf tot 6
maanden. (voorbeeld Amsterdam)

77.

Stationsweg Oost 275
en 277

Verzoek aanpassing van de
bestemming waarmee het mogelijk
wordt om de helft van de 16 hotel
kamers te kunnen verhuren voor
langdurig verblijf. Er is behoefte aan bij
mensen naar een scheiding of die
tussen twee woningen in zitten.
a. Grens gebied volumineuze
detailhandel verschuiven naar het
noorden.
b.. Pand Stationsweg 273 in 2011
gesloopt de bestemming bedrijfswoning
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a .Wij zien geen aanleiding de grens verder naar het noorden te
verschuiven en handhaven de grens van het vorige
bestemmingsplan. Zie ook reactie provincie.
b. en c. Het type bedrijven dat past in dit gebied vraagt niet om
noodzakelijke aanwezigheid van een bedrijfswoning, geen aanleiding
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Betreft

Inspraakreactie
handhaven, zodat elders op het terrein
herbouwd kan worden.
c Vergelijkbare mogelijkheid voor de in
2001 gesloopte bedrijfswoning. Met
mogelijkheid herbouw bij nummer
184A.

Antwoord
om nieuwe toe te voegen en dus ook niet om eerder gesloopte weer
terug te brengen.
Wel is er stedenbouwkundig ruimte (gebied ligt ook in rode contour)
om indien gewenst in de omgeving van Stationsweg 184a een
bouwvlak t.b.v. een extra woning toe te voegen.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief eventuele
onderzoeken aangeleverd te worden.

78.

Stationsweg Oost 239

Inspreker vraagt zich af:
a. wat de groene arcering op zijn
gronden betreft?
b. Of er nadelige gevolgen voor zijn
bedrijf zijn door het bestemmingsplan.
Is de agrarische bestemming
gewijzigd?
c. Of er negatieve gevolgen zijn door
de vergroting van de bestemming van
Hotel Schimmel.
Indien er negatieve gevolgen zijn wordt
verzocht dit te wijzigen.

a. De groene arcering betreft de aanduiding Milieuzone- boringsvrije
zone. Deze zone is bedoeld voor de bescherming van de
drinkwatervoorziening en houdt in dat er indien er
grondwerkzaamheden plaatsvinden op een diepte van 10 meter of
meer en een ontheffing moet worden verleend. De regeling is
opgenomen in de Provinciale Milieuverordening. Voor de volledigheid
hebben wij de zone in het bestemmingsplan opgenomen.
b. Wij hebben de agrarische bestemming zoals deze in het vigerende
bestemmingsplan is opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan
overgenomen. Er zijn dus geen wijzigingen
c. De bestemming van Schimmel wordt met dit bestemmingsplan
niet vergroot. Ten noorden van Hotel Schimmel is een
maatschappelijke bestemming opgenomen, wellicht dat inspreker dit
als vergroting ziet. Deze bestemming komt voort uit het
bestemmingsplan Kop van de Spoorzone. Met dit bestemmingsplan
is de realisatie van een verenigingsgebouw mogelijk gemaakt. Dit
heeft geen nadelige gevolgen voor het agrarische bedrijf van
inspreker.

79.

Stationsweg Oost 281

Huidige bestemming met mogelijkheid
grootschalige detailhandel behouden.
Dit is altijd zo geweest.

Perceel is pas in 2008 in de zone voor vrijstelling voor volumineuze
detailhandel opgenomen. Hier is geen invulling aangegeven. In de
Structuurvisie 2030 is ons uitgangspunt ten aanzien van een
concentratie consument georiënteerde bedrijven opgenomen. Zie
verder ook provinciale reactie onder 98.
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Nr.
80.

Betreft
Stationsweg West 54,
62 en 64

Inspraakreactie
Verzocht wordt om een
wijzigingsbevoegdheid op te nemen om
een bedrijfsbestemming om te zetten in
een woningbouwlocatie voor 18 a 19
woningen.

Antwoord
Op 27 januari 2016 is besloten om medewerking te verlenen aan de
ontwikkeling van woningbouw op het perceel Stationsweg West 62.
Het nu ingediende planvoorstel betreft een groter gebied doordat het
perceel Stationsweg West 64 aan het gebied is toegevoegd. Hierdoor
kunnen drie extra woningen worden gerealiseerd. De voorgestelde
ontwikkeling past binnen de bij het besluit van 27 januari 2016
vastgestelde programma van eisen voor het gebied.
De wijzigingsbevoegdheid heeft betrekking op de percelen
Stationsweg West 62 en 64. Voor deze percelen kan een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen worden om de
bedrijfsbestemming om te zetten in een woonbestemming voor 17
woningen met daarbij behorende infrastructurele voorzieningen,
zoals wegen, parkeerplaatsen en groen. Voor het perceel tussen
Heinelaan 3 en 7 dient eveneens deze wijzigingsbevoegdheid te
worden opgenomen, waarbij ruimte wordt geboden voor de realisatie
van 1 woning en benodigde ontsluiting van het achtergelegen
gebied.

81.

Stationsweg West 66 en
68

De bestemming wordt conform de werkelijke situatie aangepast.

82.

Stationsweg West 74

83.

Stationsweg West 78

Bestemming komt niet overeen met
werkelijkheid. Bij nummer 66 (915)
woonbestemming, bij 68 (916, 917 en
914) toevoegen aan
bedrijfsbestemming.
Verzoek in 1998 ook gedaan maar niet
uitgevoerd.
Gevraagd wordt of het nodig is om het
gebruik van het westelijke deel
woonhuis als kantoor met een
oppervlakte van meer dan 50 m2 in het
bestemmingsplan op te nemen.
Inspreker wil het gebruik graag zo
houden.
Verzocht wordt om de in het
voorontwerpbestemmingsplan
opgenomen woningsplitsing zo te
wijzigen dat er achter de bestaande

Inspraaknotitie voorontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom

Aangezien het kantoor met vergunning is gebouwd en ook zo in
gebruik is zullen wij dit vastleggen in het bestemmingsplan. Dit door
het opnemen van een specifieke aanduiding voor het gedeelte waar
de kantoorruimte is.

Met het voorontwerp is de splitsing van de kavel in twee naast elkaar
gelegen kavels met twee aaneengebouwde woningen mogelijk
gemaakt. Wij vinden het onwenselijk om dit te wijzigen in een extra
woning achter de bestaande woning. Wij zijn geen voorstander van
34

Nr.

Betreft

Inspraakreactie
woning een tweede woning kan worden
opgericht.

Antwoord
het wonen achter wonen (zonder dat er sprake is van een hofje of
iets dergelijks). Wij zijn daarom niet bereid om mee te werken aan
dit verzoek.

84.

Stationsweg West 110

Wij verwijzen hiervoor naar de algemene mogelijkheden in het
bestemmingsplan Bebouwde Kom. Zie regel 21.4.

85.

Stationsweg West 114

Verzocht wordt om het mogelijk te
maken om een eenmanszaak te
vestigen en de bestemming te wijzigen
ten behoeve van gebruik van
praktijkruimte.
Uitbreiding woning aan de voorzijde.

86.

Stationsweg West 189

Verzocht wordt het bouwvlak van de
woning te vergroten conform de
huidige situatie zodat de bouw van
gewenste bijbehorende bouwwerken
mogelijk wordt.

Gelet op de bestaande situatie en hierdoor de onmogelijkheid om
bijbehorende bouwwerken te realiseren willen wij het bouwvlak
verlengen naar een diepte van 16 meter. Buiten het bouwvlak kan
dan nog, naast de reeds aanwezig 62 m2 bebouwing, nog 38 m2
nieuw gebouwd worden.

87.

Wijzigingsbevoegdheid
Voorstraat

In het bestemmingsplan Dorp is in de
wijzigingsbevoegdheid een aantal van
vier woningen opgenomen. Insprekers
gaan er vanuit dat de nu opgenomen 8
woningen een fout betreft. Insprekers
hebben een voorstel voor een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen
waarmee aan de wensen en eisen van
omwonenden tegemoet wordt gekomen
(oa max vier woningen) en er voor de
toekomstige eigenaar geen
onduidelijkheid ontstaat over de
invulling.

Inmiddels hebben er diverse overleggen plaatsgevonden met
omwonenden en de toekomstige eigenaar en ontwikkelaar van het
perceel. Het lijkt er op dat er overeenstemming wordt bereikt over
de uitwerking van het plan. Indien dit het geval is zal dit plan
concreet worden opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.
Uitgangspunt is de realisatie van 6 woningen, 2 aan de Voorstraat en
4 kleine (senioren)woningen in het binnengebied. Indien blijkt dat er
komende weken geen overeenstemming over het plan wordt bereikt
dan stellen wij voor om opnieuw een wijzigingsbevoegdheid op het
perceel op te nemen. Het aantal van maximaal 8 woningen zoals het
voorontwerpbestemmingsplan is opgenomen zullen wij dan verlagen
naar 6. Ook houden wij dan rekening met de eerdere toezegging
over de ontsluiting van het perceel, de minimale afstanden tot
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Wij vinden een uitbreiding aan de voorzijde van de woning, voor de
voorgevelrooilijn en twee verdiepingen hoog, vanuit beeldkwaliteit
onwenselijk. Om toch een uitbreiding van de woning mogelijk te
maken zullen wij het bouwvlak aan de zijkant van de woning met
drie meter uitbreiden. Aan die zijde is voldoende ruimte voor een
uitbreiding en dit kan ook prima zonder het aanzicht van de woning
aan te tasten.
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Nr.

Betreft

Inspraakreactie

Antwoord
omwonenden etc.

88.

Wijzigingsbevoegdheid
Voorstraat

Inspreker verzoekt om, indien er met
de omwonenden overeenstemming is
over de uitwerking van het plan, dit
rechtstreeks op te nemen in het
ontwerpbestemmingsplan.

Indien er inderdaad overeenstemming wordt bereikt over de
planuitwerking dan zijn wij bereid dit rechtstreeks in het
ontwerpbestemmingsplan op te nemen.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief eventuele
onderzoeken aangeleverd te worden.

89.

Voorstraat 29

Feitelijke situatie wordt verwerkt op de verbeelding samen met de
eerder toegezegde hoogte van 7 meter.

90.

Voorstraat 34

Deel van pand staat buiten het
bouwvlak, graag toevoegen en op dat
punt 7 meter opnemen.
Pand aan de zijde Voorstraat 29 ook de
hoogte maten opnemen gelijk aan de
buren 6/9.
a. Winkel omzetten in
woonbestemming.
b. Kavel Middenstraat omzetten in twee
kapper.

a. en b. Verzoek sluit aan bij de ontwikkeling op nummer 32-34, en
is destijds ook al met omgeving besproken. Daarnaast past het in de
uitgangspunten zoals opgenomen in de Structuurvisie Woudenberg
2030: het compact maken van het centrum. Parkeren is onderzocht
en er kan aan de behoefte worden voldaan.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief eventuele
onderzoeken aangeleverd te worden.

91.

Willem de Zwijgerlaan
143a

Verzocht wordt het mogelijk te maken
een garagebox voor de bestaande
garageboxen te plaatsen.

Wij zijn niet bereid om mee te werken aan het plaatsen van een
garagebox voor de voorgevelrooilijn. Dit gelet op de gewenste
ruimtelijke kwaliteit die hierdoor ons inziens zou worden aangetast.

92.

Zegheweg 8

Door het bestemmingsplan wordt de
familie Pater beperkt in mogelijkheden:

a. Wij zijn bereid om een wijzigingsbevoegdheid naar 8 woningen op
te nemen. Wij zijn van mening dat dit het maximaal mogelijke aantal
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Nr.

Betreft

Inspraakreactie
a. De 6 woningen die met de
wijzigingsbevoegdheid mogelijk worden
gemaakt is te beperkt ten opzichte van
de recente investeringen;
b. Een categorie 3.1
bedrijfsbestemming is wenselijk gelet
op type bedrijven (bouwbedrijven);
c. Graag uitbreidingsruimte voor circa
150 m2 extra schuur.
d. Woning als bedrijfswoning
bestemmen.

Antwoord
is uitgaande van de gewenste ruimtelijke invulling langs de
Zegheweg.
b. In het bestemmingsplan Zegheweg hebben wij onderbouwd
waarom een categorie 2 bestemming afdoende is. Een hogere
bedrijfscategorie is, gelet op de woningbouwontwikkelingen in de
directe omgeving, niet wenselijk.
c. De insprekers wensen ten behoeve van het bedrijf een extra
schuur te bouwen op het gedeelte van het perceel met een
woonbestemming. Wij vinden het niet wenselijk om de
bedrijfsbestemming op deze locatie te vergroten. In het kader van
de ontwikkeling van het woningbouwplan Hoevelaar is
herontwikkeling naar woningbouw eerder wenselijk. Indien er echt
uitbreidingsplannen zijn voor het bedrijf dan is verplaatsing naar een
bedrijventerrein wat ons betreft aan de orde.
d. In het kader van het bestemmingsplan Zegheweg, en de daaruit
volgende uitspraak van de Raad van State, stellen wij ons op het
standpunt dat er sprake is van een woning en niet van een
bedrijfswoning. Wij zijn daarom niet bereid de woning als
bedrijfswoning te bestemmen.

93.

Zeisterweg 5

Verzocht wordt om, in verband met het
gelijktrekken van de hoogtes met de
bedrijfswoning en gewenste uitbreiding
en renovatie:
a. de goot- en bouwhoogte voor de
bedrijfspercelen te verhogen naar
respectievelijk 6 en 9 meter.
b. Het bouwvlak te vergroten (zie
schets).
c. Het te bebouwen oppervlak te
vergroten van 45% naar 55%;

a. Gelet op de ligging van het perceel, aan een van de
toegangswegen van Woudenberg en op de rand van het
buitengebied en het dorp, is een te massieve bebouwing ongewenst.
Van de bedrijven die naast betreffend bedrijf liggen zijn de
bouwhoogtes ook beperkt (tot respectievelijk 8 en 7,5 meter). Wij
zijn daarom bereid om de goot- en bouwhoogte te verhogen naar 5
en 8 meter (en niet naar 6 en 9 meter).
b. Om het bedrijf de nodige flexibiliteit te geven zullen wij de
gevraagde vergroting van het bouwvlak overnemen.
c. Gelet op de vergroting van het bouwvlak is het niet wenselijk om
daarbovenop nog het bebouwingspercentage te vergroten. Enige
openheid is, gelet op de ligging, wenselijk.

94.

Zeisterweg 12

Verzocht wordt om de bouw van een
tweede woning naast de bestaande
woning mogelijk te maken.

Gelet op ons beleid om mee te werken aan inbreidingslocaties binnen
de rode contour zijn wij in principe bereid om mee te werken aan dit
verzoek. Het perceel biedt voldoende ruimte voor een tweede woning
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Nr.

Betreft

Inspraakreactie

Antwoord
en de woning past ruimtelijk gezien goed in het lint.
Voordat het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht
dient door initiatiefnemers verslag te worden gedaan van het
vooroverleg dat zij met omwonenden hebben gevoerd. Daarnaast
dient er een ruimtelijke onderbouwing inclusief eventuele
onderzoeken aangeleverd te worden waaruit blijkt dat het mogelijk
is de woning te bouwen. Indien dit niet voor de ter inzage legging
mogelijk is nemen wij een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van
de bouw van een tweede woning op.

95.

Zeisterweg 14

Ten aanzien van de opgenomen
aanduiding paardenbak heeft inspreker
nog de volgende vragen /
opmerkingen:
a. Is de eerder aangegeven
landschappelijke inpassing nu het
paardenbak in het bestemmingsplan is
opgenomen niet meer van toepassing?
b. Graag de passage uit het
bestemmingsplan Griftdijk – Slappedel
met betrekking tot het recreatief
houden van paarden voor de
volledigheid opnemen in de toelichting
zodat de kopers van de woningen ook
in dit bestemmingsplan op de
aanwezigheid gewezen worden.
c. De riool- en gasleiding zijn niet goed
op de verbeelding weergegeven. Ze
liggen nu ten onrechte over het perceel
van inspreker.

a. Nee deze inpassing is nog steeds van toepassing. Wij zullen de
inpassing door middel van de opname van een voorwaardelijke
verplichting in het bestemmingsplan vastleggen.
b. Wij zullen de betreffende passage (in iets aangepaste vorm aan
gezien dit bestemmingsplan betrekking heeft op een groter gebied)
in de toelichting van het bestemmingsplan opnemen.
c. Zowel de gas- en rioolleiding zijn aan de hand van de digitale
bestanden zoals wij deze van de leidingbeheerders hebben
ontvangen ingetekend. Volgens onze gegeven liggen de leidingen
dus wel over het perceel van inspreker. Wij hebben inmiddels een
nieuw digitaal leidingbestand van de gasunie ontvangen (wat nog
ingelezen moet worden) en ook met het Waterschap zijn we in
overleg. Wij zullen dus nogmaals (laten) nagaan of de leidingen goed
zijn ingetekend maar vooralsnog gaan we daar wel van uit.

96.

Diversen / DES

a. Gebied Dorpstraat 1-11 ruimte voor
horeca tot en met categorie 2a, dan
wel grens bebouwingspercentage tot 80
% i.v.m. buitenterrassen.
b. Onderschrijven maximale

a. Het bebouwingspercentage van 80 % is opgenomen, verder wordt
formulering van deze wijzigingsbevoegdheid herzien, aangezien deze
nu onvoldoende rekening houdt met de nieuwe indeling van het
centrum.
b. Gelet op de sinds de jaren vijftig in Woudenberg gehanteerde
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Nr.

Betreft

Inspraakreactie
bouwhoogte van 9 meter voor nieuwe
ontwikkelingen, wordt wel tijd voor
een beeldkwaliteitsplan voor het
centrum om de dorpse uitstraling te
behouden.
c. Ruimte in de bestemming om
terugliggende etalage zoals bij De
Nieuwe Poort naar voren te kunnen
halen.
d. Handhaaf de voorwaarde ten aanzien
van de ingang van de winkels.
e. Geen verruiming van de
mogelijkheden voor volumineuze
detailhandel ten opzichte van de
huidige situatie, m.u.v. bedrijven uit de
sectoren Auto, Boot en
caravanbedrijven en bij voorkeur met
een verplaatsingswens binnen de
gemeente.
f. Ten noorden van de weg naar
Hoevelaar geen ruimte bieden aan
volumineuze detailhandel, ook niet voor
verplaatsing binnen het gebied.
g. Definitie Volumineuze detailhandel
wijkt af van het ook door Woudenberg
in regio Amersfoort vastgestelde beleid
dat weer afwijkt van het provinciale
beleid. Risico’s van branche vervaging
moeten worden vermeden.
h. Bouwhoogte van panden waar
volumineuze detailhandel kan worden
toegestaan moet worden beperkt tot
een verdieping.
i. De verruiming van de volumineuze
detailhandel in combinatie met de weg
naar Hoevelaar geeft een ongewenste
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Antwoord
bouwstijlen is de vraag of met een beeldkwaliteitsplan meer invulling
gegeven kan worden aan het behouden van de dorpse uitstraling.
Wij verwachten dat binnen het project de Nieuwe winkelstraat
kaders, doel en noodzaak worden uitgewerkt en zullen dan bezien of
een beeldkwaliteitsplan als aanvulling op de welstandsnota het juiste
middel is voor het doel.
c. Het bestemmingsplan vormt geen belemmering voor deze
aanpassingen.
d. Is uitgangspunt, zie ook negatieve reactie op verzoeken om
afwijking van deze regel.
e. Er is geen sprake van een verruiming van de regel welke type
bedrijven onder volumineuze detailhandel vallen.
f. De zone ten noorden van de weg was bedoeld om maximale
flexibiliteit en concentratie te kunnen bieden, niet om meer toe te
staan. Deze zal vervallen.
g. De definitie is 100 % gelijk aan die van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening, waar het bestemmingsplan aan moet voldoen en
daarmee aan het juridisch kader, beleid regio Amersfoort heeft geen
juridische status en is ook niet in het bestemmingsplan verwerkt.
h. Er is sprake van een afwijkingsbevoegdheid en niet van een
specifieke bestemming, de hoogte van een pand kan bij een
afwijking niet lager worden bepaald dan bij toepassing van de
reguliere bestemming. In kader van duurzaamheid is compact
bouwen en daarmee gebruik van de verdieping gewenst. De bvo
bepaling geeft de beperking aan de omvang.
i. Er is geen sprake van verruiming volumineuze detailhandel, die
afbreuk doet aan het verkeer, als er meer bedrijven bij komen is dat
pas na toets aan de “Ladder voor duurzame verstedelijking” en
verkeersonderzoek.
j. Wij nemen deze opmerkingen voor kennisgeving aan.
Actie: aanpassing verbeelding en regels
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Nr.

Betreft

97.

Diversen/gasunie

98.

Diversen/ provincie
Utrecht

Inspraakreactie
verkeersdrukte op het bedrijventerrein.
j. verplaatsing van de Kwantum
richting de nieuwe Hoogvliet is
acceptabel mist geen sprake is van een
uitbreiding.
a. Deel ligging gastransportleiding staat
niet goed weergegeven.
b. Hou rekening met aanpassing tracé
spoorzone.
c. Aanpassing bouwvakken Zegheweg
en Spoorlaan tot buiten
belemmeringenstrook,.
d. Aanvullen planregels.
e. Aanvullen wijzigingsbevoegdheid
f. Aanvullen artikel 24.lid 3.
g. toelichting 4.3.5 is onvoldoende.
a. De bepalingen ten aanzien van
volumineuze detailhandel lijken deels in
strijd met artikel 4.4. van de PRV 2017.
Artikel 4.4. lid 3 PRV bepaalt dat
bestaande detailhandelsbestemmingen
die nog niet gerealiseerd zijn in principe
dienen te vervallen. Als de voortzetting
van de detailhandelsbestemming niet
onderbouwd kan worden is sprake van
strijd met de PRV.
Als sprake is van een uitzondering in
lijn van artikel 4.4. dan dient de functie
aanduiding onderbouwd te zijn met
aandacht voor de mobiliteitsaspecten
van de vesting van grootschalige
detailhandel op deze locatie, het mag
niet leiden tot verkeerstoename.

Antwoord

b. Algemeen verzoek te overwegen om
de N224 geheel in dit bestemmingsplan

Aanvullend wordt een wijzigingsbevoegdheid Bedrijven/ verkeer
opgenomen op de gronden hoe Stationsweg Oost / Landaasweg gelet
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a. Wordt aangepast
b. Wordt aangepast
c. Wordt aangepast
d. Blijkt gevolg van aanpassing regels Gasunie in 2014, zal worden
verwerkt.
e. Wordt aangepast.
f. Wordt aangepast.
g. Wordt aangevuld.

a. Wij zijn van mening dat de regels wel passen in de
uitgangspunten van de PRV. Door te kiezen voor een
afwijkingsbevoegdheid, met een nadere toetsing, is sprake van
flexibiliteit met een beperking van de mogelijkheden tot
(her)vestiging van volumineuze detailhandel. Nu de provincie van
mening is dat de regeling (deels) in strijd is met de PRV zullen wij de
regels van de afwijkingsbevoegdheid nadere bezien en de verbinding
naar de ladder en verkeersgevolgen toets beter benoemen. Tevens
zullen wij het beleid en de achtergrond daarvan nader motivering in
de toelichting van het ontwerpplan om aan te geven dat geen sprake
is van strijd met de PRV, maar juist van uitvoering daarvan.
b. Hoewel er formeel geen aanleiding toe is, begrijpen wij de wens
wel van de wegbeheerder en zullen wij de randweg daar waar deze
grenst aan het plangebied opnemen (en wegnemen uit het
bestemmingsplan buitengebied). Tevens wordt de verkeersbestemming eenduidig opgenomen over het wegvak.
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Nr.

Betreft

Inspraakreactie
op te nemen en eenduidig de bermen
toe te voegen aan de
verkeersbestemming.

Antwoord
op de mogelijk noodzakelijke aanpassing van de N224 op dit locatie
om de doorstroming te bevorderen, bij een aanpassing van de
huidige rotonde stationsweg Oost / Parallelweg.

99.

Diversen / RUD

Geen opmerkingen over lucht en
agrarische zaken. Ten aanzien van
geluid en externe veiligheid de
volgende opmerkingen,

Actie: alle punten meenemen en aanpassen.

Geluid: onder geluid ontbreekt een
passage over de 22 extra woningen die
onder luchtkwaliteit wel benoemd
worden.

100.

Diversen / VRU

Externe Veiligheid:
Onduidelijkheid in de toelichting en
regels over de passage tav
onzelfstandige kantoren tot maximaal
2.000 m2
Klopt de aanduiding 3.2 wel bij Van
Appeldoorn.
Formulering 32.4.3 en 32.4.5. is onjuist
moet worden beperkt tot beperkt
kwetsbare objecten.
Artikel 32.4.6. aanpassen.
Bij LPG tankstations staat nog PM.
Toelichting ontbreekt buisleidingen,
transportroutes en verantwoording
groepsrisico.
Toelichting conform artikel 13 Bevi
aanvullen met verantwoording groepsrisico inzake risico volle inrichtingen,
buisleidingen en transport-routes.
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Actie: toelichting aanvullen
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Bijlage 1: Hoek Stationsweg Oost - Zegheweg

Bijlage 1a: Ruimtelijke onderbouwing Stationsweg - Oost Zegheweg
Bijlage 1b: Verkennend bodemonderzoek Stationsweg - Zegheweg
Bijlage 1c: Akoestisch onderzoek Stationsweg Oost 191
Bijlage 1d: Orienterend onderzoek flora en fauna Zegheweg

Bijlage 1a: Ruimtelijke onderbouwing Stationsweg - Oost Zegheweg

Ruimtelijke onderbouwing
Aan
Van
Datum
Onderwerp
Bijlagen

: Gemeente Woudenberg
: Buro SRO
: juli 2017
: Bebouwde Kom Woudenberg – Hoek Stationsweg West-Zegheweg
: Akoestisch onderzoek
Quick scan flora en fauna

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" heeft van 15 maart 2017 tot 25 april
2017 ter inzage gelegen. De eigenaren (Habitoo) van het perceel op de hoek van de Stationsweg West en
de Zegheweg te Woudenberg hebben een inspraakreactie ingediend ten behoeve van het realiseren van
twee vrijstaande woningen op deze locatie. De gemeente heeft aangegeven hier in principe medewerking
aan te verlenen en het initiatief in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" mee te nemen.
als kan worden onderbouwd dat het initiatief uitvoerbaar is. Via voorliggend document wordt gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend en waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening
(Wro). Er wordt in deze ruimtelijke onderbouwing alleen ingegaan op de relevante uitvoerbaarheidsaspecten.
Huidige situatie
Het plangebied ligt aan de rand van de stad Woudenberg. Het perceel op de hoek van de Stationsweg
West en de Zegheweg ligt ingesloten tussen woningen en is in gebruik als tuin. Het perceel ligt in de bocht
van de Stationsweg Oost, de doorgaande weg van Scherpenzeel naar Woudenberg. Vroeger liep de Stationsweg Oost door in de Stationsweg West. Dit was toen de doorgaande weg, waarbij de rooilijn langs
deze weg doorliep.

Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org)

Buro SRO Oost BV
Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG ARNHEM

026 – 35 23 125
arnhem@buro-sro.nl
www.buro-sro.nl

KvK: 50835645
BTW: NL8229.48.540.B01
IBAN: NL95INGB0005519647

Huidige situatie plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Toekomstige situatie
Habitoo heeft het voornemen om twee vrijstaande woningen te realiseren. De woningen bestaan uit één
bouwlaag en een kap. In de verkaveling die voor het perceel is gemaakt, is de noordelijke woning gericht
op de Zegheweg. De zuidelijke woning zal qua architectuur op beide wegen worden georiënteerd zodat
deze plek op een bijzondere manier wordt geaccentueerd. De kavels worden afgezoomd met een forse
haag en ieder met een eigen inrit aangesloten op de Zegheweg. De bomen langs de Zegheweg worden gehandhaafd. Bijgevoegde afbeeldingen geven de gewenste verkaveling en uitstraling van het plangebied
weer.

Gewenste verkaveling plangebied (bron: Habitoo)
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De te realiseren vrijstaande woningen op het plangebied (bron: Toeck)

Uitvoerbaarheidsaspecten

Bodem
In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als tuin. De toekomstige woonfunctie is geen gevoeligere functie dan de functie van een tuin. Er zijn in het plangebied ook geen bodemverontreinigende activiteiten uitgevoerd. Nader bodemonderzoek is dus niet vereist.
De uitvoerbaarheid van het initiatief voor bodem is hiermee aangetoond.
Lucht
De ontwikkeling van twee woningen in het plangebied kan, aangezien de toevoeging van het aantal woningen ruim onder de drempelwaarde van 1.500 woningen ligt, aangemerkt worden als een NIBM-project.
Daarmee is te concluderen dat dit project 'niet in betekende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de
luchtkwaliteit.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.
Geluid
Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat de bouw van twee vrijstaande woningen op het
perceel, binnen de kaders van de Wet geluidhinder mogelijk is. Uit de ligging van de berekende geluidscontouren blijkt dat de maximaal toelaatbare geluidbelasting van 63 dB niet wordt overschreden. Wel
wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden. Hogere waarden voor de woningen dienen aangevraagd te worden. Voorwaarde voor vaststelling van een hogere waarde is dat er een geluidsluwe gevel
(<48 dB) wordt gerealiseerd en een binnenwaarde van 33 dB wordt gewaarborgd. Een vervolgonderzoek
op basis van een ontwerpplan zal moeten uitwijzen of aan deze voorwaarden wordt voldaan. Het akoestisch onderzoek is toegevoegd als bijlage.
Op het gebied van geluid is het initiatief uitvoerbaar.
Geur
De te realiseren woningen zijn geurgevoelige objecten. Voor het realiseren van de woningen dient te worden aangetoond of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. De dichtstbijzijnde intensieve veehou-
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derijen zijn gelegen op 140 m, 250 m, 500 m en 600 m afstand van het plangebied. De te realiseren woningen hebben geen invloed op de bedrijfsvoering van deze bedrijven, omdat er op kortere afstand al woningen aanwezig zijn, die in dat geval bepalend zijn. Aangezien er tussen de nieuwe woningen en de veehouderijen al bestaande woningen aanwezig zijn, kan er redelijkerwijs vanuit gegaan worden dat er
sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat in de nieuwe woningen.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geur.
Milieuzonering
Op 30 m afstand van het plangebied is een bedrijf gevestigd. Op het betreffende perceel is categorie 2 de
maximaal toegestane bedrijfscategorie. De VNG adviseert een richtafstand van 30 m voor een categorie 2
bedrijf. Aan deze afstand wordt voldaan. Het plangebied ligt niet binnen milieucontouren van andere milieubelastende functies.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering.
Externe veiligheid
Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.

Uitsnede risicokaart van de omgeving van het plangebied (bron: risicokaart.nl)

Rondom het plangebied zijn onder andere een provinciale weg waarover vervoer van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt, een gasleiding, en propaan- en LPG opslag aanwezig. Het plangebied bevindt zich buiten de
invloedgebieden van deze locaties en vormen dus geen belemmering voor het plan.
Op 980 m ten noordoosten van het plangebied zijn ADR stoffen opgeslagen. Het plangebied bevindt zich
binnen het invloedsgebied (3000 m) van deze opslagplaats. Gezien de beperkte toename van aantal personen in het plangebied is er geen sprake van een significante toename van het groepsrisico. Hiermee
vormt dit risicovol object geen belemmering voor het plan.
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Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect externe veiligheid.
Water
Binnen of rondom het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Door de bouw van de woningen is
er sprake van een toename van verharding. Deze toename zal echter binnen de vrijstelling van 2.000 m²
liggen die het waterschap hanteert. Compensatie van de toename van het verhard oppervlak is daarom
niet noodzakelijk. Er zijn geen waterschapsbelangen in het geding. Realisatie van het initiatief past binnen
de uitgangspunten van het Waterschap Vallei en Veluwe.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect water.
Ecologie
PM Flora en fauna onderzoek
Verkeer
Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur. De 2 woningen worden ontsloten via de Zegheweg.
Voor de plannen wordt aangesloten bij de parkeernormen van de publicatie ‘Kerncijfers parkeren en verkeersgeneratie 2012’ van het CROW. Voor de twee nieuwe woningen geldt een parkeernorm van 3 parkeerplaatsen per woning, welke op eigen terrein worden gerealiseerd. Het voldoen aan de parkeernorm
wordt voorwaardelijk verplicht gesteld in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg".
De uitvoerbaarheid van het initiatief voor verkeer is hiermee aangetoond.
Cultuurhistorie en archeologie
Cultuurhistorie
In het plangebied en de directe omgeving bevinden zich geen cultuurhistorische waarden waar het plan
effect op kan hebben.
Archeologie
Het plangebied heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Voor deze gebieden geldt een onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 100 m² en dieper dan 30 cm. Onderzoek zal worden uitgevoerd in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen. De dubbelbestemming blijft voor deze locatie behouden in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg". Bijgevoegd een uitsnede van de archeologische beleidskaart gemeente Woudenberg.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect cultuurhistorie en archeologie.
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Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Woudenberg, plangebied blauw omcirkeld (bron: gemeente Woudenberg)
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Economische uitvoerbaarheid
De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente
voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de
gemeente gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges.
Eventuele extra gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.
Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Deze overeenkomst zal als een separate rapportage worden
opgenomen. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.
Conclusie
Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn voor het realiseren van twee vrijstaande woning op de hoek van de Stationsweg West en de Zegheweg te Woudenberg.
Deze ontwikkeling wordt meegenomen in het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Woudenberg’.
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Bijlage 1b: Verkennend bodemonderzoek Stationsweg - Zegheweg

Verkennend bodemonderzoek
conform de NEN 5740
aan de
Stationsweg Oost naast 191 te Woudenberg

Opdrachtgever

:

Habitoo
Stadsring 65G
3811 HN Amersfoort

Contactpersoon :
Tel
:

De heer R. van Dorresteijn
088-4224866

Projectnummer
Datum

BO17190
10 juli 2017

:
:

Milieutechniek ZVS Eemnes BV
Postbus 49
Noordersingel 22
3755 ZG EEMNES
3755 EZ EEMNES
Tel
: 035-5387986
E-mail : info@zvs.nl
Website : www.zvs.nl
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INLEIDING
In opdracht van Habitoo heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV in juni een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd aan de Stationsweg Oost naast 191 te Woudenberg.
Dit onderzoek is uitgevoerd in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve
van nieuwbouw op het perceel.
Doel van het onderzoek is de grond- en grondwaterkwaliteit op de onderzoekslocatie vast te leggen,
teneinde inzicht te verkrijgen of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, met welke
parameters grond en grondwater zijn verontreinigd en of dit een belemmering vormt voor de afgifte
van een omgevingsvergunning.
Milieutechniek ZVS Eemnes BV heeft zorggedragen voor de opzet en uitvoering van het onderzoek
conform de geldende richtlijnen. Voor de bemonsteringsstrategie zijn de richtlijnen gevolgd zoals
genoemd in de NEN 5740+A1, Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend
bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (april 2016).
Het veldwerk en de monsterneming zijn uitgevoerd door WM grondboorbedrijf BV volgens de SIKB
BRL 2000 met de bijbehorende protocollen, waarvoor het ingeschakelde veldwerkbureau is
gecertificeerd en erkend (kwalibo).
De chemische analyses zijn uitgevoerd in het, door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde,
milieulaboratorium van Analytico te Barneveld. Interpretatie van de chemische analyses is gedaan
aan de hand van de Wet Bodembescherming, Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de
Regeling bodemkwaliteit (1 januari 2015). Getoetst is aan de hand van de Bodem Toets en
Validatieservice (kortweg: BoToVa).
Daarnaast is gestreefd naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek, het blijft
echter toch mogelijk dat lokale afwijkingen in de samenstelling van het bodemmateriaal voorkomen.
Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Zowel
Milieutechniek ZVS Eemnes BV als WM Grondboorbedrijf BV verklaren dat de werkzaamheden
volledig onafhankelijk zijn uitgevoerd.
In het navolgende hoofdstuk worden ten aanzien van voornoemde locatie de gegevens van het
vooronderzoek beschreven. Hoofdstuk 3 omvat de hypothese van het onderzoek. De hieruit
volgende bemonsteringsstrategie wordt in hoofdstuk 4 nader toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de
analyseresultaten gepresenteerd, welke in het navolgende hoofdstuk worden besproken. Aan de
hand van de voorgaande hoofdstukken worden in hoofdstuk 7 uiteindelijk de conclusie(s) en
aanbevelingen gegeven omtrent de onderzochte locatie.
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VOORONDERZOEK
2.1

Kadastrale gegevens locatie

De onderzoekslocatie aan de Stationsweg Oost naast 191 is kadastraal bekend in de gemeente
Woudenberg onder sectie G en nummer 702. De regionale situatie is weergegeven in bijlage 1.
Het perceel heeft een oppervlak van 907 m² en is kadastraal omschreven als erf - tuin.
Ten aanzien van dit perceel zijn er geen aantekeningen in het kader van artikel 55 Wet
Bodembescherming opgenomen.
2.2

Gebruik locatie

De locatie betreft weiland.
Het voornemen bestaat om ter plaatse een tweetal kavels met woning te realiseren.
2.3

Omgeving

De locatie zelf is niet geregistreerd op www.bodemloket.nl. Daarentegen is westelijk van de locatie
het Adres aan de Stationsweg West 189 vermeld (UT035100093). Dit adres heeft de status
voldoende gesaneerd. In 2015 is ingestemd met de uitgevoerde sanering.
Ook op de website van de ODRU zijn geen bijzonderheden omtrent de onderzoekslocatie
geregistreerd. Stationsweg Oost 193 is vermeld met een opslag tank. Aan de Stationsweg Oost 189
zijn de activiteiten van een benzine-service station in de periode (vanaf omstreeks 1962)
opgenomen. Zuidelijk van de locatie loopt over de Stationsweg in richting van kadastraal perceel H,
668 een niet gespecificeerde demping. Aan de hand van toptijdreeks is over de onderzoekslocatie
geen tracé van een voormalige sloot herleid.
2.4

Geohydrologische situatie

De gegevens omtrent de ondergrond zijn verkregen uit eerder uitgevoerde onderzoeken en de
Grondwaterkaart van Nederland van de Dienst Grondwater van TNO. De locatie ligt op circa 1,6
meter boven NAP. De schematische voorstelling van de bodemopbouw is weergegeven in tabel 1.
Tabel 1:

Schematische voorstelling van de regionale bodemopbouw

Pakket

Diepte (m - mv)

Samenstelling

Deklaag

-

Ontbreekt

1e watervoerende pakket

8

Matig grove zanden

1e scheidende laag

14

klei

Het grondwater lag ten tijde van het onderzoek gemiddeld op 1,2 m-mv. Opgemerkt wordt dat dit
een eenmalige waarneming is, die niet als maatstaf mag worden gehanteerd. De stromingsrichting
van het regionale grondwater is vermoedelijk noordwestelijk gericht. De locatie ligt niet in een
grondwaterbeschermingsgebied.
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HYPOTHESE
Gezien het bekende gebruik in het verleden is bij de aanvang van het onderzoek de locatie als
‘onverdacht’ aangemerkt en als zodanig onderzocht. In tabel 2 staat de onderzoeksopzet
weergegeven.
Tabel 2: Onderzoeksopzet
Strategie
ONV

Boringen tot

Peilbuizen

0,5 m-mv

2 m-mv

4

1

1

Analyses
Grond

Grondwater

2 x standaard pakket

1 x standaard pakket

Het standaard pakket grond bestaat uit de volgende stoffen:
- minerale olie
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 van VROM)
- polychloorbifenylen (PCB)
- de zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink
- humus/lutum
Het standaard pakket grondwater bestaat uit:
- minerale olie
- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (BTEXN) en styreen
- gechloreerde koolwaterstoffen (CKW) en chloorbenzenen
- de zware metalen: barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel en zink

4

ONDERZOEKSMETHODE
4.1

Veldwerk

Op 26 juni 2017 zijn door de heer H. Wolfkamp de volgende werkzaamheden uitgevoerd (conform
protocol 2001):
- Inspectie terrein;
- Het uitvoeren van het veldwerk zoals weergegeven in tabel 2;
- Het opgeboorde materiaal bemonsteren per bodemsoort in maximale trajecten van 0,5 m;
- Het beschrijven van de bodemprofielen en het zintuiglijk beoordelen van het uitkomende materiaal;
Het grondwater is op 3 juli 2017 door de heer H. Wolfkamp gepeild en bemonsterd (conform
protocol 2002). Voorts zijn van het grondwater de pH, de troebelheid en elektrische geleidbaarheid
in het veld bepaald.
De meetpunten zijn weergegeven in bijlage 2. De bodemprofielen staan beschreven in bijlage 3. De
grondmonsters zijn afzonderlijk verpakt en geconserveerd, waarna ze naar het laboratorium zijn
gebracht. Het samenstellen van de mengmonsters is uitgevoerd door het laboratorium (met
uitzondering van de mengmonsters voor asbestanalyse). In totaal zijn 2 grond(meng)monsters en is 1
grondwatermonster ter analyse aangeboden aan het laboratorium.
4.2

Chemisch laboratoriumonderzoek

De analyses zoals weergegeven in hoofdstuk 3 zijn uitgevoerd. De analyseresultaten zijn verkregen
op certificaatnummers 2017083510 en 2017087041 welke compleet zijn weergegeven in bijlage 5.
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RESULTATEN
Interpretatie van de chemische analyses is gedaan aan de hand van de Wet Bodembescherming,
Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 en de Regeling bodemkwaliteit (1 januari 2015). Getoetst is
aan de hand van de Bodem Toets en Validatieservice (kortweg: BoToVa).
5.1

Richtwaarden

Streefwaarde (S)
De streefwaarden voor het grondwater geven aan wat het ijkpunt is voor milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van verwaarloosbare risico’s voor het ecosysteem en gelden als waarde
waarboven wel en waaronder geen sprake is van grondwaterverontreiniging.
Achtergrondwaarde (AW)
De Achtergrondwaarden voor grond zijn vastgesteld op basis van gehalten aan stoffen, zoals deze
voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door
lokale verontreinigingsbronnen. Grond die voldoet aan de Achtergrondwaarde is duurzaam geschikt
voor elk bodemgebruik en wordt aangeduid als schone of niet verontreinigde grond.
Interventiewaarde (I)
De interventiewaarden zijn representatief voor het verontreinigingsniveau waaronder een sanering
gewoonlijk niet noodzakelijk is. Bij overschrijding van deze waarde dient mogelijk een sanering te
worden uitgevoerd. De noodzaak tot saneren is afhankelijk van het gehalte, de omvang van de
verontreiniging, wanneer deze is ontstaan en van de risico’s die ten gevolge van de verontreiniging
aanwezig zijn. Of sprake is van een ernstige bodemverontreiniging wordt bepaald in een nader
onderzoek.
Voor een aantal stoffen, zoals zware metalen en organische verbindingen is de toetsing afhankelijk
van het gehalte aan organische stof en/of lutum in de bodem.
5.2

Zintuiglijk

In het veld is in de opgeboorde grond geen bodemvreemd materiaal aangetroffen en zodoende ook
geen asbestverdacht (> 20 mm) materiaal.
Zintuiglijk zijn geen ongebruikelijke geuren en/of kleuren waargenomen.
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Grond

In tabel 3 wordt de monsterselectie gepresenteerd.
Tabel 3:

Monsterselectie

Analyse-

Traject

monster

(m -mv)

BG1

0,00 - 0,50

Deelmonsters

Analysepakket

01 (0,00 - 0,50)

Standaardpakket incl. luos

02 (0,00 - 0,40)
03 (0,00 - 0,50)
04 (0,00 - 0,50)
05 (0,00 - 0,50)
06 (0,00 - 0,50)
OG1

0,90 - 1,90

01 (0,90 - 1,90)

Standaardpakket grond

02 (0,90 - 1,90)

In tabel 4 staat vermeld voor welke stoffen de achtergrondwaarde of interventiewaarde wordt
overschreden.
Tabel 4:

Overschrijdingstabel grond

Analyse-

Traject

monster

(m -mv)

BG1

0,00 - 0,50

> Achtergrondwaarde (+index)

> Interventiewaarde (+index)

Zink (0,14)

-

Lood (0,01)
PAK 10 VROM (0,02)
OG1

0,90 - 1,90

-

-

-

: Geen overschrijding toetsingswaarden

Index

: (GSSD - AW) / (I - AW)

5.4

Grondwater

In tabel 5 worden de veldmetingen bij de grondwaterbemonstering weergegeven.
Tabel 5:
Peilbuis
01

Metingen grondwater
Filterdiepte

Grondwater-stand

pH

EC

Troebelheid

(m -mv)

(m -mv)

(-)

(µS/cm)

(NTU)

1,80 - 2,80

1,22

6,1

524

7,14

De veldmetingen geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
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In tabel 6 staat vermeld welke overschrijdingen zijn geconstateerd in het grondwater.
Tabel 6:

Overschrijdingstabel grondwater

Peilbuis

Filterdiepte

> Streefwaarde (+index)

> Interventiewaarde (+index)

Kobalt (0,29)

Nikkel (3,08)

(m -mv)
01

1,80 - 2,80

Koper (0,67)
Cadmium (0,07)
Barium (0,03)

6

-

: Geen overschrijding toetsingswaarden

(0,67)

: overschrijding voormalig criterium nader onderzoek

Index

: (GSSD - S) / (I - S)

MILIEUHYGIENISCHE KWALITEIT VAN DE BODEM
In het mengmonster van de bovengrond komen zink, lood en PAK in gehalten boven de
achtergrondwaarden voor.
In het mengmonster van de ondergrond worden geen van de richtwaarden overschreden voor de
geanalyseerde stoffen.
In het grondwater wordt de interventiewaarde overschreden voor nikkel. Koper komt matig verhoogd
voor. Tevens zijn overschrijdingen van de streefwaarden aangetoond voor kobalt, cadmium en barium.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
In opdracht van Habitoo heeft Milieutechniek ZVS Eemnes BV in juni een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd aan de Stationsweg Oost naast 191 te Woudenberg.
Het terrein is braakliggend.
Gedurende onderhavig onderzoek is de bovengrond licht verontreinigd bevonden met zink, lood en
PAK. Met uitzondering van lood liggen de gehalten onder de waarde van wonen uit de regeling
bodemkwaliteit en passen daarmee binnen de zonering volgens de bodemkwaliteitskaart. Een nader
onderzoek is dan ook niet noodzakelijk.
De ondergrond is niet verontreinigd bevonden.
Het grondwater is een sterk verhoogd gehalte aan nikkel en een matige verontreiniging aan koper
vastgesteld. Daarnaast zijn kobalt, cadmium en barium in lichte mate aanwezig. De aanwezigheid
van nikkel en koper hangen mogelijk samen met vermesting in het verleden. Deze componenten zijn
in de grond niet aangetoond. Barium wordt vaker in deze mate in het grondwater aangetroffen.
Door het aantreffen van licht verhoogde gehalte(n) in de bovengrond en het sterk verhoogde gehalte
aan nikkel het grondwater wordt de hypothese ‘onverdacht’ formeel verworpen. Wij adviseren u om
het grondwater opnieuw te bemonsteren ten einde de gehalten aan koper en nikkel te verifiëren.
Ten aanzien van de kwaliteit van de grond zijn er, ons inziens, geen milieutechnische
belemmeringen voor de afgifte van een omgevingsvergunning voor het perceel. Wel dient u rekening
te houden met het feit dat:
- de toepassing van (licht verontreinigde) grond aan beperkingen onderhevig is. Indien gedurende de
renovatie grond vrijkomt en niet op de onderzoekslocatie kan worden verwerkt, dient de grond te
worden voorzien van een kwaliteitsverklaring conform het Besluit bodemkwaliteit, dan wel te
worden aangeboden aan een erkende verwerker;
- het onttrekken van grondwater is gereguleerd. Mocht voor de toekomstige ontwikkeling een
bemaling ten behoeve van een noodzakelijke grondwaterstandsverlaging noodzakelijk zijn dan kan
niet worden uitgesloten dat aanvullende zuiveringsmaatregelen benodigd zijn om te kunnen
voldoen aan de lozingseisen.
Wij adviseren u om onderhavig onderzoeksrapport te voegen bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning.
Met vriendelijke groet,
Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Drs. A.G. Focke
Opgesteld door: ing. J.M. Heus

10 juli 2017
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BIJLAGE 1
- Onderzoekslocatie -

voet
meter

1000
500

BIJLAGE 2
- Meetpunten -

BIJLAGE 3
- Bodemprofielen -

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

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

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen
zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

ongeroerd monster
volumering

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

BO17190

Milieutechniek ZVS Eemnes BV

Meetpunt: 01

Meetpunt: 02

Datum: 26-06-2017
X:
158490.25
Y:
454547.22

Datum: 26-06-2017
X:
158488.62
Y:
454562.40
0

0
1

weiland
Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

50

0

0
1

40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, neutraal bruingeel,
Edelmanboor

50
2

2
90

90

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraal cremegrijs, Edelmanboor

100
3

weiland
Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraal geelbruin,
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

100
3

150
4

4

200

200

200
5

250
6
280

Meetpunt: 03

Meetpunt: 04

Datum: 26-06-2017
X:
158481.60
Y:
454552.44

Datum: 26-06-2017
X:
158485.31
Y:
454540.30
0

0
1

50

50

0

0
1

Meetpunt: 06

Datum: 26-06-2017
X:
158495.08
Y:
454541.62

Datum: 26-06-2017
X:
158497.17
Y:
454553.75
0

1

weiland
Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

Woudenberg, Stationsweg Oost naast 191

0

0
1
50

weiland
Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

50

Meetpunt: 05

0

50

weiland
Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor

50

weiland
Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, neutraalbruin,
Edelmanboor

BIJLAGE 4
- Toetsingen -

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Certificaatcode
Boring(en)
Traject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Grondsoort

% ds
% ds

BG1
2017083510
01, 02, 03, 04, 05, 06
0,00 - 0,50
2,6
12
6-7-2017
Overschrijding Achtergrondwaarde
Zand
Meetw
GSSD
Index

METALEN
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Molybdeen
Nikkel
Lood
Zink

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

39
0,28
<3
21
0,087
<1,5
4,6
43
140

69 (6)
0,41
<4
32
0,108
<1,1
7,5
57
221

PAK
Naftaleen
Anthraceen
Fenanthreen
Fluorantheen
Chryseen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(k)fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Benzo(g,h,i)peryleen
PAK 10 VROM

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

<0,05
0,062
0,16
0,42
0,4
0,32
0,28
0,19
0,18
0,19
2,2

<0,04
0,062
0,16
0,42
0,4
0,32
0,28
0,19
0,18
0,19
2,2

GECHLOREERDE KWS
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB's

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

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,003
<0,019

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Gloeirest

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

90,5
12
2,6
96,6

90,5 (6)

MINERALE OLIE
Minerale olie
Minerale olie C12 - C16
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C16 - C21
Minerale olie C21 - C30
Minerale olie C30 - C35
Minerale olie C35 - C40

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

<35
<5
<3
<5
13
8,3
<6

<94
13 (6)
8 (6)
13 (6)
50 (6)
31,9 (6)
16 (6)

<
8,88
8,88
8,88
6
GSSD
Index

: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Heeft geen normwaarde
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Projectcode: BO17190

OG1
2017083510
01, 01, 02, 02
0,90 - 1,90
2,0
2,0
6-7-2017
Voldoet aan Achtergrondwaarde
Zand
Meetw
GSSD
Index

-0,02
-0,06
-0,05
-0
-0
-0,42
0,01
0,14

<20
<0,2
<3
<5
<0,05
<1,5
<4
<10
<20

<54 (6)
<0,2
<7
<7
<0,05
<1,1
<8
<11
<33

-0,03
-0,05
-0,22
-0
-0
-0,42
-0,08
-0,18

0,02

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,35

<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,04
<0,35

-0,03

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,0049

<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,004
<0,025

0,01

83

83 (6)

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

<123
18 (6)
11 (6)
18 (6)
39 (6)
38,5 (6)
21 (6)

-0

-0,02

-0,01

Tabel 2: Normwaarden grond conform de Wet Bodembescherming
AW

WO

IND

I

METALEN
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Molybdeen
Nikkel
Lood
Zink

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

0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

1,2
35
54
0,83
88
39
210
200

4,3
190
190
4,8
190
100
530
720

13
190
190
36
190
100
530
720

PAK
PAK 10 VROM

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
PCB's

mg/kg ds

0,02

0,04

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie

mg/kg ds

Projectcode: BO17190

190

190

0,5

500

1

5000

Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterdiepte (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie

01-1-1
3-7-2017
1,80 - 2,80
10-7-2017
Overschrijding Interventiewaarde
Meetw
GSSD
Index

METALEN
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Molybdeen
Nikkel
Lood
Zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

65
0,78
43
55
<0,05
<2
200
<2
40

65
0,78
43
55
<0,04
<1
200
<1
40

0,03
0,07
0,29
0,67
-0,04
-0,01
3,08
-0,23
-0,03

PAK
Naftaleen

µg/l

<0,02

<0,01

0

AROMATISCHE VERB.
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen
Styreen (Vinylbenzeen)
BTEX (som)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2
<0,2
0,21
<0,2
<0,9

<0,1
<0,1
<0,1
<0,21
<0,1

-0
-0,01
-0,03
0
-0,02

GECHLOREERDE KWS
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tribroommethaan (bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,2-Dichloorpropaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Vinylchloride
Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3)
1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor)
Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
CKW (som)
1,1-Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,14
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1(14)
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1

0,01
0,01

MIENRALE OLIE
Minerale olie

µg/l

<
8,88
8,88
8,88
11
14
6
#
GSSD
Index

<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,2
<0,2
<0,2
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
0,42
0,14
<0,2
<1,6
<0,2

<50

<0,42
<0,1

Projectcode: BO17190

0,01
-0,01
-0,02
0
0
-0,05
0
0,02

-0

<0,1

<35

: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

0
-0,01

-0,03

Tabel 4: Normwaarden grondwater conform de Wet Bodembescherming
S

S Diep

Indicatief

I

METALEN
Barium
Cadmium
Kobalt
Koper
Kwik
Molybdeen
Nikkel
Lood
Zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

PAK
Naftaleen

µg/l

0,01

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
Xylenen
Styreen (Vinylbenzeen)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
7
4
0,2
6

30
1000
150
70
300

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
cis + trans-1,2-Dichlooretheen
1,1-Dichlooretheen
Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)
Tribroommethaan (bromoform)
Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per)
Vinylchloride
Dichloorpropaan

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,01
0,01
0,01
6
0,01
7
7
0,01
0,01
24
0,01
0,01
0,8

20
10
1000
400
630
10
900
400
300
130
500
40
5
80

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie

µg/l

50

Projectcode: BO17190

200
0,06
0,7
1,3
0,01
3,6
2,1
1,7
24

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

70

600

BIJLAGE 5
- Analysecertificaten -

Milieutechniek ZVS Eemnes BV
T.a.v. J.M. Heus
Postbus 49
3755 ZG EEMNES

Analysecertificaat
Datum: 03-Jul-2017

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

2017083510/1
BO17190
Woudenberg, Stationsweg Oost naast 191
26-Jun-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

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

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

BO17190
Certificaatnummer/Versie
Woudenberg, Stationsweg Oost naast 191 Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
H. Wolfkamp
Pagina
Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

Uitgevoerd

Uitgevoerd

90.5

83.0

2017083510/1
27-Jun-2017
03-Jul-2017/16:42
A,B,C
1/2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.6

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

96.6

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

11.6

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

39

<20

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.28

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

21

<5.0

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.087

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

4.6

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

43

<10

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

140

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

13

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

8.3

7.7

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

<35

<35

Minerale olie

S

Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

1

01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

2

01 (90-140) 01 (140-190) 02 (90-140) 02 (140-190)

26-Jun-2017
26-Jun-2017

Monster nr.

9601171
9601172

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

BO17190
Certificaatnummer/Versie
Woudenberg, Stationsweg Oost naast 191 Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
H. Wolfkamp
Pagina
Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

S

PCB 138

S
S
S

1

2

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

2017083510/1
27-Jun-2017
03-Jul-2017/16:42
A,B,C
2/2

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.16

<0.050

mg/kg ds

0.062

<0.050

S
S

Fluorantheen

mg/kg ds

0.42

<0.050

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

0.32

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

0.40

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.19

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.28

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.19

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.18

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

2.2

0.35

Nr. Monsteromschrijving

1)

Datum monstername

1

01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-50)

2

01 (90-140) 01 (140-190) 02 (90-140) 02 (140-190)

26-Jun-2017
26-Jun-2017

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

9601171
9601172

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017083510/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9601171

01

1

0

50

0533705864

9601171

02

1

0

40

0532785444

9601171

03

1

0

50

0533705867

9601171

04

1

0

50

0533705865

9601171

05

1

0

50

0533705869

9601171

06

1

0

50

0533705871

9601172

01

3

90

140

0532785437

9601172

02

3

90

140

0533705870

9601172

01

4

140

190

0533705866

9601172

02

4

140

190

0533705872

Monsteromschrijving

01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-5

01 (90-140) 01 (140-190) 02 (90-140
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017083510/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

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

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

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

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Milieutechniek ZVS Eemnes BV
T.a.v. J.M. Heus
Postbus 49
3755 ZG EEMNES

Analysecertificaat
Datum: 07-Jul-2017

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

2017087041/1
BO17190
Woudenberg, Stationsweg Oost naast 191
03-Jul-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

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

BO17190
Certificaatnummer/Versie
Woudenberg, Stationsweg Oost naast 191 Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
H. Wolfkamp
Pagina
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

2017087041/1
04-Jul-2017
07-Jul-2017/17:21
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

65

S

Cadmium (Cd)

µg/L

0.78

S

Kobalt (Co)

µg/L

43

S

Koper (Cu)

µg/L

55

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

<2.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

200

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

40

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01 (180-280)

03-Jul-2017

Monster nr.

9613674

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

BO17190
Certificaatnummer/Versie
Woudenberg, Stationsweg Oost naast 191 Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
H. Wolfkamp
Pagina
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

2017087041/1
04-Jul-2017
07-Jul-2017/17:21
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

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

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

01 (180-280)

03-Jul-2017

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

9613674

Akkoord
Pr.coörd.

VA
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RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017087041/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9613674

01

1

180

280

0680247562

9613674

01

2

180

280

0680247582

9613674

01

3

180

280

0800491591

Monsteromschrijving

01 (180-280)
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017087041/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

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

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Bijlage 1c: Akoestisch onderzoek Stationsweg Oost 191

Akoestisch onderzoek Stationsweg Oost 191 te Woudenberg

Geluidsberekeningen ter plaatse van
kavel aan de Stationsweg Oost 191
te Woudenberg
Status
Versie
Rapport
Datum

definitief
002
M.2015.0033.00.R001
22 juni 2015

Akoestisch onderzoek Stationsweg Oost 191 te Woudenberg

Colofon
Opdrachtgever

De heer M. van Lambalgen
Magnoliasingel 9
3931 ZH WOUDENBERG

Project
Betreft
Uw kenmerk

Akoestisch onderzoek bouwkavel te Woudenberg
Akoestisch onderzoek voor bouwkavel te Woudenberg
-

Rapport
Datum
Versie
Status

M.2015.0033.00.R001
22 juni 2015
002
definitief
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Akoestisch onderzoek Stationsweg Oost 191 te Woudenberg

1. Inleiding
In opdracht van de heer Van Lambalgen heeft DGMR, adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en
software, een akoestisch onderzoek wegverkeer uitgevoerd, naar de mogelijkheden voor woningbouw
op een kavel met de bestemming wonen, gelegen aan de Stationsweg Oost 191 in Woudenberg.
De familie van de heer Van Lambalgen is voornemens één of twee woningen op de kavel te bouwen.
Hiervoor is het noodzakelijk te weten wat de mogelijkheden zijn binnen het kader van de Wet
geluidhinder. Gekeken wordt hoe een bouwplan op de kavel gesitueerd kan worden. Hierbij worden
eventuele aanvullende eisen aan het plan met betrekking tot de Wet geluidhinder, zoals geluidsluwe
gevels en aanvraag hogere waarde, voor zover mogelijk meegenomen.
In het onderzoek zullen de volgende vragen beantwoord worden:





Hoe liggen de contouren van de toekomstige geluidsbelasting over de kavel verdeeld?
Binnen welke grenzen (rooilijnen) kunnen op de kavel woningen gesitueerd worden?
Welke gevel(s) dienen geluidsluw te zijn?
Dient er eventueel een hogere waarde voor de woning(en) aangevraagd te worden?

Toetsing aan de Wet geluidhinder vindt plaats voor de situatie minimaal tien jaar na realisatie van het
project. Omdat het nog onduidelijk is of en wanneer er op de kavel gebouwd gaat worden, wordt voor
het akoestisch onderzoek het peiljaar 2030 gehanteerd.
Leeswijzer
In dit rapport wordt eerst kort ingegaan op de situatie en ligging van de kavel. Vervolgens worden het
wettelijk kader en de uitgangspunten beschreven, waarna de berekeningsresultaten gepresenteerd en
beoordeeld worden, en ten slotte wordt de conclusie gegeven.

l:\doc\m\2015\003300\m2015003300r001vs002.docx 22-06-2015

4

Akoestisch onderzoek Stationsweg Oost 191 te Woudenberg

2. Situatie
De kavel aan de Stationsweg Oost 191, waarvoor de mogelijkheden van één of twee te bouwen
woningen onderzocht wordt, heeft de bestemming wonen. Het terrein is gelegen binnen de bebouwde
kom van Woudenberg en is gelegen binnen de geluidszone van de Stationsweg West, Zegheweg, N224
(Randweg en Stationsweg Oost) en de Rumelaarsweg. Verder is het onderzoeksgebied gelegen binnen de
ontwikkellocatie Woudenberg Oost, zoals deze is opgenomen in de Structuurvisie Woudenberg.
In onderstaande figuur is de geografische ligging van het onderzoeksgebied weergegeven.

Kavel Stationsweg Oost 191
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figuur 1: Google-Earth luchtfoto met de geografische ligging van de kavel

Hoe de nieuw te bouwen woning(en) op de kavel gesitueerd wordt/worden is nog niet bekend. Dit zal
mede afhankelijk zijn van de resultaten van onderliggend onderzoek, waarbij aan de hand van toetsing
aan de kaders van de Wet geluidhinder bepaald wordt, waar de rooilijnen voor mogelijke bebouwing
komen te liggen.
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3. Wettelijk kader
3.1 Wet geluidhinder
De Wet geluidhinder (Wgh) en het Besluit geluidhinder (Bg) biedt het wettelijk kader voor de
toegestane geluidsbelasting vanwege wegen bij geluidsgevoelige bestemmingen, zoals nieuwbouw van
een woning aan de Stationsweg Oost. De Wgh en Bg is slechts van toepassing voor zover het gaat om
geluidsgevoelige bestemmingen binnen de geluidszone van (in dit geval) een weg. Binnen deze zone
wordt de geluidsbelasting berekend.
3.2 Geluidsgevoelige bestemmingen
Geluidsgevoelige bestemmingen in de zin van de Wgh zijn:
 woningen
 onderwijsgebouwen
 ziekenhuizen en verpleeghuizen
 psychiatrische inrichtingen
 kinderdagverblijven
 woonwagenterreinen, woonboten
3.3 Geluidsbelasting
De geluidsbelasting (Lden) wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de volgende
geluidsniveaus:
 het equivalente geluidsniveau (Leq) over de dagperiode (07.00-19.00 uur);
 het equivalente geluidsniveau (Leq) over de avondperiode (19.00-23.00 uur), verhoogd met 5 dB;
 het equivalente geluidsniveau ((Leq) over de nachtperiode (23.00-07.00 uur), verhoogd met 10 dB.

Voor dit onderzoek is er geen sprake van specifieke omstandigheden die een afwijking van het
bovenstaande vereisen (het betreffen normale wegen met een bijbehorend verkeersbeeld) en de in het
onderzoek betrokken wegen hebben een maximumsnelheid van 50 km/uur. In het onderliggende
onderzoek is daarom een aftrek van 5 dB toegepast.
3.4 Omvang geluidszones
In artikel 74 van de Wgh zijn de geluidszones gedefinieerd. Deze zijn te beschouwen als
aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.
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Voor zover er geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende geluidsbelasting
verminderd met de aftrek ex artikel 110g van de Wgh, alvorens toetsing aan de grenswaarden
plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift geluid
2012, en bedraagt:
 4 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 57 dB is voor wegen waarvoor
de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
 3 dB voor situaties dat de geluidsbelasting zonder aftrek 110g Wgh 56 dB is voor wegen waarvoor
de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;
 2 dB voor andere waarden van de geluidsbelasting voor wegen waarvoor de representatief te achten
snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;5 dB voor de overige wegen;
 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

Akoestisch onderzoek Stationsweg Oost 191 te Woudenberg

tabel 1: zonebreedten
aantal rijstroken
1 of 2
3 of 4
5 of meer

breedte van de geluidszone
buitenstedelijk gebied
250 m
400 m
600 m

stedelijk gebied
200 m
350 m
350 m

In artikel 1 van de Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied.
Deze definities luiden:
 Buitenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door de borden komgrens) en het
gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg.
 Binnenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de
zone van een autoweg of autosnelweg.
Wegen die geen zone hebben en waarop de Wgh dus niet van toepassing is, zijn:
 Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied.
 Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.
3.5 Grenswaarden nieuwbouw
In de volgende tabellen zijn de toegepaste grenswaarden voor het onderliggende akoestisch onderzoek
opgenomen.
tabel 2: grenswaarden vervangende nieuwbouw
geluidsbron

binnenstedelijke wegen

voorkeurswaarde
(artikel 3.2 Bg)
48 dB (Lden)

hoogst toelaatbare geluidsbelasting met ontheffing voor nieuwbouw
in binnenstedelijke situaties
63 dB (Lden,
voor nog te bouwen woningen die nog niet zijn
artikel 83.2 Wgh)
geprojecteerd, in binnenstedelijke situaties
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3.6 Gemeentelijk geluidsbeleid
Gemeente Woudenberg zet zich in voor een goede leefbaarheid, ook op de locaties met hogere
geluidsniveaus. Deze leefbaarheid wordt mede bewerkstelligd door onderstaande voorwaarden te
verbinden aan het verlenen van hogere waarden voor nieuwbouw. De voorwaarden leggen de
initiatiefnemer een inspanning op vanwege het bouwen in een lawaaiige situatie.
In de “beleidsregels hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente Woudenberg 2012” is nadere invulling
gegeven aan de beleidsvrijheid betreffende de vaststelling van hogere waarden. Hiermee zijn een
aantal voorwaarden gesteld betreffende de lokale uitwerking van burgemeester en wethouders tot het
vaststellen van hogere waarde voor geluid ten gevolge van wegverkeer, railverkeer en een
industrieterrein zoals deze is opgenomen in artikel 110a, lid 1 en lid 2 van de Wet geluidhinder 2012.
Nieuwbouw woning
Een hogere waarde procedure wordt gestart indien op basis van akoestisch onderzoek is aangetoond dat
de geluidsbelasting niet verlaagd kan worden tot de voorkeurswaarde (art. 2). Verder dient de woning
een open plaats op te vullen tussen bestaande bebouwing (art. 3.3) of is de woning in een uitbreidings-,
inbreidings- of herstructureringsplan opgenomen (art. 3.6). De woning dient ten minste één geluidsluwe
zijde te hebben (art. 5) en indien gebruik gemaakt wordt van een “dove gevel”, dient ten minste altijd
één geluidsluwe gevel aanwezig te zijn (art. 6). Voor een geluidsluwe gevel geldt dat het geluidsniveau
op deze gevel niet hoger is dan de voorkeursgrenswaarde voor elk van te onderscheiden geluidsbronnen.
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Een hogere waarde procedure wordt alleen gestart indien een verklaring is toegevoegd dat de
voorgenomen maatregelen om de geluidsbelasting te verlagen worden toegepast. Indien een particulier
een hogere waarde procedure aanvraagt, kan deze ook worden gestart indien de voorgenomen
maatregelen om de geluidsbelasting te verlagen in een anterieure overeenkomst zijn vastgelegd
(art. 7).
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4. Uitgangspunten
4.1 Algemeen
Voor het akoestisch onderzoek is een rekenmodel door DGMR opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van
openbare gegevens van het BAG (ligging gebouwen), Top10 Vector bestanden (locatie harde en zachte
bodemgebieden) en Google Earth Streetview voor hoogtebepalingen.
4.2 Verkeersgegevens
De verkeersgegevens van de N224 zijn door de provincie Utrecht aangeleverd en verwerkt in het
rekenmodel (weekdaggemiddelden). Hierbij is uitgegaan van het peiljaar 2030. Op basis van een te
verwachten groei van het wegverkeer van 1% per jaar, zijn op basis van extrapolatie van het peiljaar
2014 de benodigde gegevens voor het peiljaar 2030 verkregen. Voor de locale wegen is een aanname
gedaan op basis van een percentage van het verkeer op de hoofdweg N224. Hierbij is op basis van de
woningdichtheid langs beide wegen voor respectievelijk de Rumelaarseweg uitgegaan van 5% en voor de
Stationsweg West en de Zegheweg uitgegaan van 2.5% van het verkeer op de N224, en is daarbij
uitgegaan dat de verdeling van de voertuigcategorieën en de dag-, avond- en nacht(uur)verdeling die
voor de hoofdweg gelden, tevens voor deze locale wegen van toepassing zijn. De gehanteerde
gemiddelde uurintensiteit en de verdeling van de verschillende voertuigcategorieën per periode zijn
opgenomen in bijlage 1.
tabel 3: gehanteerde verkeersgegevens voor peiljaar 2030
weg
Randweg (N224)
Stationsweg Oost (N224)
Stationsweg West
Zegheweg
Rumelaarseweg

wegdek
DGAD type A
DGAD type A
dab
dab
dab

rijsnelheid
50
50
50
50
50-60

etmaal intensiteit
14127
15028
364
364
729
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4.3 Rekenmethode
De berekeningen zijn uitgevoerd met het DGMR programma Geomilieu (v2.61) conform
standaardrekenmethode II, zoals omschreven in hoofdstuk 3 (bijlage III) Weg, uit het Reken- en
meetvoorschrift geluid 2012 (Rmg2012). In de berekeningen wordt met alle factoren die van belang zijn
rekening gehouden, zoals afstandsreducties, reflecties, afschermingen en bodem- en luchtdemping.
In het model is uitgegaan van een standaard akoestisch reflecterende bodem (bodemfactor 0) en zijn de
absorberende bodemgebieden ingevoerd. De geluidscontouren worden op basis van een raster van 1 bij
1 meter op respectievelijk 1.5, 4.5 en 7.5 meter hoogte berekend.
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figuur 2: grafische weergave akoestisch rekenmodel inclusief rekenraster (midden op de afbeelding)
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5. Resultaten
De resultaten geven op basis van geluidscontouren inzicht in hoe groot de geluidsbelasting op de kavel is
ten gevolge van het wegverkeer in de toekomstige situatie 2030. In de volgende paragrafen is per weg
(bron) en per rekenhoogte de belangrijkste contourafstand weergegeven en aangegeven wat dit
betekent voor de te plannen woningbouw. In bijlage 2 zijn de geluidscontouren op schaal per
rekenhoogte weergegeven.
5.1 Geluidscontouren Stationsweg West & Zegheweg
In figuur 3 zijn per berekende hoogte de geluidscontouren ten gevolge van de Stationsweg West en de
Zegheweg (locale weg) voor het peiljaar 2030 weergegeven, inclusief aftrek artikel 110g conform Wgh.
In bijlage 2 zijn de geluidscontouren op schaal weergegeven, inclusief de ligging van de wegas.
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figuur 3: geluidscontouren t.g.v. Stationsweg West / Zegheweg op een drietal hoogten

Uit de berekende geluidscontouren in figuur 3 blijkt dat ten gevolge van de Stationsweg West /
Zegheweg de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van 63 dB niet wordt overschreden. Verder blijkt
dat de voorkeursgrenswaarde (48 dB) op 4.5 meter hoogte, minimaal op circa 8.30 meter uit het hart
van de Zegheweg is gelegen. Dit betekent dat indien de rooilijn voor de gevel van een woning op deze
afstand of verder van de weg wordt gesitueerd, er geen hogere waarde ten gevolge van de Zegheweg
hoeft te worden aangevraagd. Indien de gevel dichterbij wordt geplaatst, zullen er maatregelen
afgewogen dienen te worden waarbij eventueel ten gevolge van de Zegheweg een hogere waarde
aangevraagd moet worden.
5.2 Geluidscontouren Stationsweg Oost & Randweg (N224)
In figuur 4 zijn per berekende hoogte de geluidscontouren ten gevolge van de Stationsweg Oost en de
Randweg (provincialeweg N224) voor het peiljaar 2030 weergegeven, inclusief aftrek artikel 110g
conform Wgh.
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figuur 4: geluidscontouren t.g.v. Stationsweg Oost & Randweg (N224) op 7.5 meter hoogte

Uit de berekende geluidscontouren in figuur 4 blijkt respectievelijk dat de maximaal toelaatbare
geluidsbelasting van 63 dB ten gevolge van de N224 niet en de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overal
op de kavel wordt overschreden. Het blijkt dat op 7.5 meter hoogte respectievelijk de 58 dB contour op
circa 20 meter en de 53 dB contour op circa 47 meter vanaf de wegas van de Stationsweg Oost (N224)
zijn gesitueerd. Op 4.5 en 1.5 meter hoogte zijn deze afstanden kleiner. Dit betekent dat ongeacht de
eventuele ligging van de gevel van een woning, er een maatregel afweging dient plaats te vinden
waarbij ten gevolge van de N224 een hogere waarde voor de woning moet worden aangevraagd. De
hoogte van de aan te vragen hogere waarde is afhankelijk van de afstand van de gevel tot de weg.
Hierbij dient conform het hogere waarde beleid van de gemeente Woudenberg gekeken te worden of de
woning een geluidsluwe gevel (<48 dB) heeft. Nader onderzoek op basis van het bouwplanontwerp, zal
hiertoe een en ander moeten uitwijzen.

Op de N224 ter plaatse is reeds een geluidsreducerend asfalt (DDA) toegepast, deze is in de uitgevoerde
berekeningen meegenomen. Het verlagen van de rijsnelheid naar 30 km/uur is voor een provinciale
(hoofd)weg geen optie. Eventueel zou het plaatsen van geluidsschermen langs de N224 de
geluidsbelasting ter plaatse van een toekomstige woning terug kunnen brengen naar de
voorkeursgrenswaarde. Nader onderzoek op basis van het bouwplanontwerp, zal hiertoe een en ander
moeten uitwijzen.
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5.3 Afweging geluidsmaatregelen wegverkeer
In deze verkennende fase van eventuele bouwplannen op het kavel, kan reeds gesteld worden dat het
geluid van de N224 niet kan voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB. In de zin van de Wet
geluidhinder moet dan naar de mogelijkheden en effectiviteit van maatregelen worden gekeken om de
geluidhinder te beperken. Bij het treffen van maatregelen gaat de voorkeur uit naar bronmaatregelen
(stillere wegdektypen, lagere rijsnelheid) gevolgd door maatregelen in de overdracht
(schermen/wallen).

Akoestisch onderzoek Stationsweg Oost 191 te Woudenberg

Als uit een vervolgonderzoek blijkt dat het (redelijkerwijs) niet mogelijk is om de geluidsbelasting bij
de woning terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde, zal er een hogere waarde moeten worden
aangevraagd.
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5.4 Gevelwering
Indien er een hogere waarde wordt aangevraagd, dient bij de aanvraag omgevingsvergunning voor de
activiteit bouwen aangetoond te worden, dat de gevelwering van de woning voldoet aan de eisen uit het
Bouwbesluit en er een binnenwaarde van 33 dB wordt gewaarborgd.
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6. Conclusie
Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat de bouw van één of meer woningen op de
kavel ter plaatse Stationsweg Oost 191 te Woudenberg, binnen de kaders van de Wet geluidhinder
mogelijk is. De vragen die bij dit onderzoek gesteld zijn worden als volgt beantwoord.


Hoe liggen de contouren van de toekomstige geluidsbelasting over het kavel verdeeld?
Ten gevolge van de Zegheweg is de minimale afstand voor de voorkeursgrenswaarde, de 48 dBcontour op 4.5 meter hoogte, circa 8.30 meter vanaf de wegas.
Ten gevolge van de provincialeweg N224 is de minimale afstand op 7.5 meter hoogte voor
respectievelijk de 58 dB contour circa 20 meter en de 53 dB contour circa 47 meter vanaf de wegas.



Binnen welke grenzen (rooilijnen) kunnen op de kavel woningen gesitueerd worden?
Uit de berekende geluidscontouren blijkt dat nergens op de kavel de maximaal toelaatbare
geluidsbelasting van 63 dB wordt overschreden. Wel wordt de 48 dB voorkeursgrenswaarde op de
kavel overschreden. Dit impliceert dat met inachtneming van overige voorschriften in de Wet
geluidhinder en het hogere waarde beleid van de gemeente Woudenberg, woningbouw op de kavel
mogelijk is.



Welke gevel(s) dienen geluidsluw te zijn?
Gezien de ligging van de geluidscontouren ten gevolge van de provincialeweg N224 zal de
achtergevel (noordzijde) van de woning geluidsluw (<48 dB) moeten zijn. Nader onderzoek op basis
van het bouwplanontwerp, zal hiertoe een en ander moeten uitwijzen.



Dient er eventueel een hogere waarde voor de woning(en) aangevraagd te worden?
Ten gevolge van de Stationsweg Oost (provincialeweg N224) wordt de voorkeursgrenswaarde van
48 dB overal op de kavel overschreden. Voor deze weg zullen een maatregelafweging uitgevoerd en
hogere waarden aangevraagd moeten worden.

ir. M.H.J. (Mark) Bakermans
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.
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Resume
Uit de ligging van de berekende geluidscontouren blijkt dat de woning overal op de kavel gesitueerd kan
worden. Wel zal er ten gevolge van het wegverkeer op de N224 een hogere waarde voor de woning
aangevraagd moeten worden waarbij tevens een maatregelafweging gemaakt moet zijn. Voorwaarde
voor vaststelling van een hogere waarde is dat er een geluidsluwe gevel (<48 dB) gerealiseerd wordt en
een binnenwaarde van 33 dB wordt gewaarborgd. Een vervolgonderzoek op basis van een ontwerpplan,
zal moeten uitwijzen of aan deze voorwaarden wordt voldaan.
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Bijlage 1
Titel

Gehanteerde verkeersgegevens peiljaar 2030

Bron

https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/
Webkaart?bookmark=8ad0a09c477c72f60147ca6b34b70014

Toelichting

Aangeleverd door de provincie Utrecht
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ACTUEEL:
2014
Stationsweg Oost (N224)
categorie

dag

Randweg (N224)

avond

nacht

categorie

dag

avond

nacht

lmv

787

301

92

lmv

772

308

89

mzv

64

25

7

mzv

44

7

5

zv

35

14

4

zv

17

4

3

886

340

103

833

319

97

TOTAAL
intensiteit

12816

TOTAAL
intensiteit

12048

Rumelaarseweg

Stationsweg West / Zegheweg

(aanname o.b.v. 5% van N224)

(aanname o.b.v. 2.5% van N224)

categorie

dag

avond

nacht

categorie

dag

avond

nacht

lmv

39.0

15.2

4.5

lmv

19.5

7.6

2.3

mzv

2.7

0.8

0.3

mzv

1.4

0.4

0.2

zv

1.3

0.5

0.2

zv

0.7

0.2

0.1

43

16

5

21

8

3

TOTAAL
intensiteit

622

TOTAAL
intensiteit

311

PROGNOSE:
2030 o.b.v. groei 1% per jaar
Stationsweg Oost (N224)
categorie

dag

avond

nacht

categorie

dag

avond

nacht

lmv

922.8

352.9

107.9

lmv

905.2

361.2

104.4

mzv

75.0

29.3

8.2

mzv

51.5

8.2

5.8

zv

41.0

16.4

4.6

zv

19.9

4.6

3.5

TOTAAL

1039

398.7

120.8

TOTAAL

976.8

374.1

113.7

intensiteit

14127

intensiteit
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Randweg (N224)

15028

Rumelaarseweg

Stationsweg West / Zegheweg

(aanname o.b.v. 5% van N224)

(aanname o.b.v. 2.5% van N224)

categorie

dag

avond

nacht

categorie

dag

avond

nacht

lmv

45.7

17.9

5.3

lmv

22.9

8.9

2.7

mzv

3.2

0.9

0.4

mzv

1.6

0.5

0.2

zv

1.5

0.5

0.2

zv

0.8

0.3

0.1

50

19

6

25

10

3

TOTAAL
intensiteit
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Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en
fauna aan de Zegheweg ong. te Woudenberg
De planlocatie is gelegen aan de Zegheweg te Woudenberg en bestaat uit een onbebouwd
perceel nabij de kruising met Stationsweg West. De initiatiefnemer heeft het voornemen om op
dit perceel, geclassificeerd in het vigerende bestemmingsplan als enkelbestemming ‘tuin’,
vergunning aan te vragen voor de bouw van twee vrijstaande woningen. Het huidige
bestemmingplan voorziet niet in een woonbestemming en dient hiertoe gewijzigd te worden.
De beoogde ontwikkelingen hebben mogelijk een negatief effect op beschermde flora en fauna
en/of beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkelingen geldt de wettelijke
verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de
mogelijk effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische
quickscan is de (potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van de
plangebieden voor deze soorten in kaart gebracht.
Buro SRO B.V. heeft Blom Ecologie bv verzocht het plangebied te onderzoeken op aanwezigheid
van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen aan de effecten van de
werkzaamheden en het vigerend beleid.
Onderzoeksdoel
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
• Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project, zoals hiervoor omschreven,
uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)?
• Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel)
aanwezig in het plangebied?
• Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van
de beoogde ruimtelijke ingreep?
• Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen
van Natura2000 gebieden of op de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk
Nederland?
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Planlocatie
De planlocatie is gelegen aan de Zegheweg ong., nabij de kruising met Stationsweg West, te
Woudenberg (Figuur 1). De planlocatie beslaat een oppervlakte van circa 960 m2 en bestaat uit
een grasveld dat in gebruik is als weide voor mini-varkens en kippen. In het vigerende
bestemmingsplan is het perceel geclassificeerd als enkelbestemming ‘tuin’. In de noordoosthoek
staat een kleine schuur welke dienstdoet als verblijf van de kippen en mini-varkens. Links naast
de schuur ligt een voormalige, overwoekerde composthoop en/of mestvaalt. De vegetatie op de
planlocatie is laag en weinig structuurrijk. Potentiele schuilplaatsen voor fauna zijn grotendeels
afwezig, alleen rondom de kleine schuur en omliggende ruigtevegetatie kunnen mogelijk
potentiele schuilplaatsen voor kleine zoogdieren aanwezig zijn. Rondom de planlocatie zijn
structuurrijke groenelementen aanwezig bestaande uit een bomenrij langs de Zegheweg, de
bomen en struikenstruweel aan de noordzijde van de planlocatie en een haag aangrenzend aan
de oostzijde van de planlocatie. Deze elementen blijven tijdens de beoogde ontwikkelingen
behouden. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de
planlocatie en de directe omgeving hiervan.
De planlocatie is gelegen aan de oostzijde van de bebouwde kom van Woudenberg. Het gebied
ten zuiden van de planlocatie wordt gekenmerkt door vrijstaande en geschakelde woningen met
bijbehorende infrastructuur, siertuinen en openbaar groen. Op korte afstand (circa 10 m) ten
zuiden van de planlocatie loopt de N224 welke de verbinding vormt tussen Woudenberg en
Scherpenzeel. Ten noorden en zuiden van de planlocatie ligt, behoudens enkele woningen,
agrarisch gebied. Ten zuiden van de planlocatie bevindt zich het bedrijventerrein van
Woudenberg.

Woudenberg

Stationsweg Oost

Figuur 1

De planlocatie (geel kader) ligt aan de Zegheweg nabij de kruising met Stationsweg West te
Woudenberg (bron: planviewer.nl)

Functieverandering en effecten
De beoogde ingreep is permanent van karakter en bestaat uit de bouw van twee woningen (en
bijgebouwen). Onderstaand volgt een korte opsomming van de ingrepen en effecten:
•
•
•
•
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Vergraven terrein; graafwerkzaamheden en grondtransport;
Terrein bouwrijp maken; aanbrengen puinbed, aanleg nutsvoorzieningen e.d.;
Realisatie woningen: algemene bouwwerkzaamheden;
Revitalisatie terrein: algemene hoveniers- en overige werkzaamheden.

Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen tijdelijk of geheel te
vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging
en/of tijdelijke afname van geschikt leefgebied en opzettelijke verstoring.

Methode
Inventarisatie
De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt
gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het
plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de
voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit veldbezoek en raadpleging van
externe bronnen.
Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het
veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 27 juni
2017. De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 7/8 bewolkt, 22° Celsius en
windkracht 2 (Bft.)
Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket
(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende
informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de huidige Flora- en faunawet samen met de Boswet en
Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet
natuurbescherming vervallen de voormalige tabellen 1, 2 en 3 (Ff-wet) waarin de beschermde
soorten zijn opgenomen. Circa 200 soorten van de Flora- en faunawet zijn niet langer beschermd.
Enkele bedreigde soorten zijn aan de Wet natuurbescherming toegevoegd. De
soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in de volgende
beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Voor alle
beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de provincie) kan voor de
soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’ een vrijstellingsbesluit
nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde soorten. In de
verordening Ruimte van de provincie Utrecht is voor de volgende soorten vrijstelling
opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:
Aardmuis

Gewone bosspitsmuis

Ondergrondse woelmuis

Bastaardkikker

Gewone pad

Ree

Bosmuis

Haas

Rosse woelmuis

Bruine kikker
Bunzing
Dwergmuis

Hermelijn
Huisspitsmuis
Kleine watersalamander

Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Vos

Dwergspitsmuis

Konijn

Wezel

Egel

Meerkikker

Woelrat

3

Beoordeling
Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de
potentie van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te
verwachten zijn. Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime
‘andere soorten’) geldt per definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie
voorgaande alinea). In de voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of
aanwezigheid van beschermde soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht
noodzakelijk is.
Vaatplanten
Tijdens de inventarisatie zijn geen sporen van (beschermde) planten en/of sporen en delen
hiervan aangetroffen. Op de planlocatie zijn enkel inheemse grassen en kruiden aanwezig.
Aangetroffen soorten betreffen o.a.: ridderzuring, grote brandnetel, witte klaver, scherpe
boterbloem, tandjesgras, Engels raaigras, smalle weegbree, gewoon duizendblad,
boerenwormkruid, haagwinde en vertakte leeuwentand. In de bomen en struikenrij aan de
noordzijde van de planlocatie staan soorten zoals eenstijlige meidoorn, katwilg en gewone
esdoorn. De bomenrij langs de Zegheweg bestaat uit zomereiken.
Gezien de habitatpreferentie en landelijke verspreiding van beschermde soorten, het gebruik
van de planlocatie als weide en de aangetroffen flora heeft de planlocatie aannemelijk geen
functie voor kwetsbare en zeldzame soorten. Beschermde vaatplanten worden derhalve niet
verwacht, negatieve effecten van de beoogde ontwikkeling ten aanzien van beschermde
vaatplanten zijn uitgesloten.
Zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) grondgebonden
zoogdieren. Het is uit te sluiten dat de planlocatie van essentieel belang is voor grote in het wild
levende zoogdieren en beschermde zoogdieren. De directe omgeving van het perceel is ten
behoeve van de functies wonen en verkeer intensief in gebruik. Zoogdieren prefereren locaties
waar voedselaanbod en rust gewaarborgd zijn. Voor zowel grote in het wild levende zoogdieren
als beschermde zoogdieren ontbreekt het geschikte habitat en zijn potentiele schuilplaatsen
afwezig. Tevens ontbreken sporen van beschermde zoogdieren, zoals de steenmarter, op de
planlocatie. Gezien de aanwezigheid van kippen op het perceel is het uit te sluiten dat de
steenmarter verbonden is aan de planlocatie.
Voor kleine zoogdieren zijn potentiele schuilplaatsen aanwezig in de groenelementen rondom
de planlocatie en rondom de kleine schuur en ruigtevegetatie in de noordoostelijke hoek.
Soorten die aannemelijk op of rondom de planlocatie voorkomen betreffen algemene soorten en
soorten vallend onder de vrijstelling in kader van ruimtelijke ontwikkelingen. De sloop van de
kleine schuur en de verwijdering van de omliggende ruigtevegetatie zal leiden tot een minieme
afname van het leefgebied. Soorten die mogelijk zijn verbonden aan deze elementen zijn
dermate opportunistisch dat er in de directe omgeving voldoende geschikt leefgebied aanwezig
is. Negatieve effecten van de beoogde ontwikkelingen op zowel beschermde als algemene
grondgebonden zoogdieren zijn uitgesloten.
Vleermuizen
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren en
spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel onderdeel zijn van
een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). De bomen, hagen en struiken
aangrenzend aan de planlocatie zijn ongeschikt als vaste rust- en/of verblijfplaats voor
vleermuizen. De aanwezige bomen zijn jong en bevatten geen gaten en scheuren die potentieel
kunnen functioneren als vaste rust- en/of verblijfplaats. De kleine schuur in de noordoosthoek
van de planlocatie heeft geen functie als vaste rust- en/of verblijfplaats voor vleermuizen
vanwege het ontbreken van een stabiel microklimaat. De planlocatie en directe omgeving
worden mogelijk door vleermuizen gebruikt als foerageergebied.
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In de omgeving van de planlocatie is het voorkomen bekend van o.a. gewone dwergvleermuis,
ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, laatvlieger, watervleermuis en
baardvleermuis (Arcadis 2013; Jansen 2007). Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het
actuele insectenaanbod leidend is voor de plaats waar ze op dat moment foerageren. De meeste
soorten gebruiken een fijnmazig netwerk van ruimtelijke structuren. Mogelijk kunnen, langs de
struiken en bomen foeragerende en migrerende, vleermuizen worden verstoord als gevolg van
(bouw)verlichting. Toepassing van vleermuisvriendelijke verlichting tijdens de schemerperiode
en nacht zal negatieve effecten van de beoogde ontwikkelingen ten aanzien van de vleermuizen
uitsluiten.
Amfibieën en reptielen
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het
plangebied. Gelet op de habitatpreferenties, omvang van planlocatie, permanente verstoring en
geografische ligging is de aanwezigheid van reptielen op de planlocatie uitgesloten.
Amfibieën leven in een terrestrisch (m.n. herfst/winter) en aquatisch (m.n. lente/zomer) habitat.
Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. De afwezigheid van
oppervlaktewater op de planlocatie en de afstand tussen de planlocatie en het kortst nabije
waterlichaam sluit een essentiële functie van het plangebied voor amfibieën uit. Gezien de
ligging van de planlocatie ten opzichte van (voortplantings-)water en de aanwezigheid van
drukke wegen nabij de planlocatie (de N224) worden amfibieën ook tijdens de terrestrische
periode niet op de planlocatie verwacht. Soorten die mogelijk sporadisch op de planlocatie
aanwezig zijn betreffen algemene soorten zoals de gewone pad die vallen onder het
vrijstellingsbesluit voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Een zwervende amfibie die grote afstanden kan afleggen is de rugstreeppad
(habitatrichtlijnsoort). Waarnemingen van de rugstreeppad ontbreken in de omgeving van
Woudenberg (verspreidingsatlas NDFF, 2017). Het ontstaan van geschikt habitat voor dit soort
tijdens de geplande ontwikkelingen zal niet leiden tot de vestiging van de rugstreeppad op de
planlocatie. Negatieve effecten van de beoogde ontwikkeling op beschermde en algemene
reptielen en amfibieën zijn uitgesloten.
Vissen
Er zijn geen waterlichamen aanwezig op de planlocatie of in de directe omgeving. De
dichtstbijzijnde waterloop is te ver van de planlocatie verwijderd om beïnvloed te worden door
de geplande werkzaamheden. Negatieve effecten van de beoogde ontwikkelingen op zowel
beschermde als algemene vissoorten zijn uitgesloten.
Insecten, libellen en ongewervelde
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders,
libellen of overige ongewervelden aangetroffen. Kruiden en structuurrijke vegetatie is niet
aangetroffen op en rondom de planlocatie. Tevens ontbreekt het geschikte oppervlaktewater,
bestaande uit ondiepe, vegetatierijke en stilstaande wateren, wat voor veel insecten essentieel is
voor hun levenscyclus. Met uitzondering van de smalle weegbree zijn op de planlocatie geen
specifieke plantensoorten aangetroffen die functioneren als waardplant voor een (inter)nationaal
beschermd soort. De waardplant functie van de smalle weegbree is niet essentieel in dit gebied
door het ontbreken van de veldparelmoervlinder (NDFF). Tevens is er geen sprake van een
substantiële hoeveelheid oud hout, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die
duiden op de mogelijke aanwezigheid van beschermde terrestrische insecten. Een essentiële
functie voor zowel beschermde als algemene soorten is uitgesloten.
Vogels
In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek zijn foeragerende,
overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen: kauw,
huiszwaluw, huismus, gierzwaluw, winterkoning, tjiftjaf en Turkse tortel. De planlocatie is
ongeschikt als broedlocatie voor de huismus (jaarronde nestbescherming) en gierzwaluw
(jaarronde nestbescherming) vanwege het ontbreken van potentiele nestlocaties.
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Op de locatie zijn geen sporen aangetroffen van uilen of roofvogels die duiden op het gebruik
van de planlocatie en omgeving als foerageergebied (o.a. braakballen, prooiresten, geplukte
vogels, zitplaatsen met uitwerpselen/krijtsporen).
De hagen en bomen rondom de planlocatie zijn geschikt als broedlocatie voor algemene
broedvogels. Broedvogels vallen gedurende het broedseizoen onder de bescherming van Wet
natuurbescherming. Verstoring van potentiele broedlocaties dient voorkomen te worden. Het is
derhalve wenselijk dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen opgestart worden. Het
broedseizoen vangt aan onder bepaalde klimatologische omstandigheden en betreft indicatief de
periode medio maart - medio juli.
Gebiedsbescherming
De planlocatie is niet gelegen in, of in de directe nabijheid van, een beschermd gebied of locatie
betreffende Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland, Wetlands of Nationale Parken. Natura2000
gebieden in de omgeving van de planlocatie betreffen het vogelrichtlijngebied ‘Rijntakken’ op
9.2 km van de planlocatie, het habitatrichtlijngebied ‘Binnenveld’ op 11.6 km afstand van de
planlocatie en het Natura2000 vogel- en habitatrichtlijngebied ‘Veluwe’ op 12.9 km afstand van
de planlocatie (Figuur 2). Door de afstand tussen de Natura2000 gebieden en de planlocatie zijn
directe effecten van de werkzaamheden op de Natura2000 gebieden uitgesloten. De
voorgenomen ontwikkelingen betreffen de realisatie van twee woningen (kleinschalige
ontwikkeling). De ruimtelijke ingrepen zijn dermate beperkt en op afstand van beschermde
gebieden, dat een negatief effect door externe werking op doelsoorten en
instandhoudingsdoelen in deze natuurgebieden uitgesloten is.
Veluwe

Rijntakken

Figuur 2

Binnenveld

De planlocatie (rood omcirkelt) ligt op 9.2 km afstand van het Natura2000
vogelrichtlijngebied ‘Rijntakken’, op 11.6 km van het Natura2000 habitatrichtlijngebied
‘Binnenveld’ en op 12.9 km afstand van het Natura2000 vogel- en habitatrichtlijngebied de
‘Veluwe’ (bron: natura2000.eea.europa.eu).

Gebieden van Natuurnetwerk Nederland liggen rondom de planlocatie in een straal van 0.9 tot
1.2 km (Figuur 3). Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat er geen sprake is
van aantasting van de landschappelijke kwaliteit. De wezenlijke kenmerken en natuurwaarden
van het Natuurnetwerk Nederland worden niet aangetast door de beoogde ontwikkeling.
Externe werking is geen toetsingskader voor het Natuurnetwerk.
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Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS)
Bestaande natuur
Groene contour

Figuur 3

Gebieden van het Natuurnetwerk Nederland liggen op 900 m afstand van de planlocatie (rood
kader; bron: webkaart.provincie-utrecht.nl).

Conclusies
In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen aannemelijk beschermde diersoorten
van de Wet natuurbescherming voor. Het plangebied heeft aannemelijk geen essentiële
betekenis voor soorten die behoren tot het beschermingsregime habitatrichtlijnsoorten,
vogelrichtlijnsoorten of overige soorten. Vleermuizen maken mogelijk gebruik van de locatie en
omgeving tijdens het foerageren. Verstoring van de vleermuis kan voorkomen worden door de
toepassing van vleermuis vriendelijke verlichting. Om verstoring van algemene broedvogels te
voorkomen (beschermd gedurende de broedperiode) dienen de werkzaamheden buiten het
broedseizoen opgestart te worden.
De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura2000 gebied, Beschermd
natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of het Natuurnetwerk
Nederland. Van externe werking is geen sprake.

vissen

reptielen

amfibieën

vleermuizen

zoogdieren

x = ongeschikt
ja = geschikt
m (mogelijk) = nader te bepalen of
mits maatregelen getroffen worden

vaatplanten

Legenda

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort
Geschikt habitat Habitatrichtlijnsoort

x

x

Geschikt habitat overige soort

x

x

Onderzoek noodzakelijk

x

x

m
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

broedvogels (j)

Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de
verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen
vervolgstap.
broedvogels (a)

Tabel 1

x

x

x
x

x
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Gebiedsbescherming

Afstand

Effecten

Nader onderzoek

Natura2000

9.2 km

geen

n.v.t.

Natuurnetwerk Nederland

0.9 km

geen

n.v.t.

Uitvoerbaarheid
De ontwikkeling van een woning op de planlocatie leidt niet tot de aantasting van beschermde
natuurwaarden en/of beschermde gebieden. Tijdens de uitvoering dient rekening te worden
gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van zoogdieren, amfibieën, vleermuizen en
algemene broedvogels. Voor deze soorten dient de algemene zorgplicht in acht genomen te
worden.
Conclusie
De realisatie van twee woningen aan de Zegheweg ter hoogte van de kruising met de
Stationsweg West te Woudenberg is uitvoerbaar zoals bepaald in de Wro (artikel 3.1.6. Bro).
Te treffen maatregelen
• Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora
en fauna (Zorgplicht).
•

Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor
beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake
deskundige.

•

Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden,
te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de
werkzaamheden.

•

De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur minimaal
verlichten en hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig
licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de
werkzaamheden in de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren
(buiten schemerperiodes).

•

Het is wenselijk om de werkzaamheden op te starten/uit te voeren buiten het broedseizoen
(medio maart t/m medio juli). Werkzaamheden tijdens het broedseizoen kan mogelijk leiden
tot verstoring van nestlocaties in de groenelementen rondom de planlocatie.
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks
vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Blom Ecologie bv,
ir. A.E. Vos
Bijlage 1

Fotografische impressie

© BLOM ECOLOGIE B.V.
KERKSTRAAT 4 - 4181 AB WAARDENBURG
Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom
Ecologie bv worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie,
openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden
voor het doel waarvoor het is samengesteld.
Blom Ecologie bv is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten
van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie bv.
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Figuur 1

De planlocatie is gelegen aan de Zegheweg nabij de kruising met de Stationsweg West te
Woudenberg. De wijziging van het bestemmingsplan richt zich op de realisatie van twee
bouwkavels met bouwbestemming voor twee vrijstaande woningen.

Figuur 2

De planlocatie bestaat uit een grasveld dat gebruikt wordt als weide voor mini-varkens en
kippen. De bomen langs de Zegheweg (rechts) blijven bij de beoogde ontwikkelingen
behouden.

Figuur 3

De planlocatie grenst aan de noordzijde aan een bomen en struikenrij. In dit groenelement
zijn mogelijk nesten van algemene broedvogels aanwezig.

Figuur 4

Op korte afstand ten zuiden van de planlocatie ligt de N224 (rechts) welke de
verbindingsweg vormt tussen Woudenberg en Scherpenzeel.
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Bijlage 2: Ferdinand Zandbergen b.v.

Bijlage 2a: Ruimtelijke onderbouwing Ferdinand Zandbergen b.v.
Bijlage 2b: Externe veiligheid koelsystemen
Bijlage 2c: Notitie mobiliteit

Bijlage 2a: Ruimtelijke onderbouwing Ferdinand Zandbergen b.v.

Ruimtelijke onderbouwing
Aan
Van
Datum
Onderwerp
Bijlagen

: Gemeente Woudenberg
: Buro SRO
: augustus 2017
: Uitbreiding Ferdinand Zandbergen
: Quick scan externe veiligheid

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" heeft van 15 maart 2017 tot 25
april 2017 ter inzage gelegen. Ferdinand Zandbergen BV heeft een inspraakreactie ingediend ten behoeve van het uitbreiden van het bedrijf. De gemeente heeft aangegeven hier in principe medewerking aan te verlenen en het initiatief in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" mee te
nemen als kan worden onderbouwd dat het initiatief uitvoerbaar is. Via voorliggend document
wordt gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend en waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Er wordt in deze ruimtelijke onderbouwing alleen ingegaan op de relevante
uitvoerbaarheidsaspecten externe veiligheid, verkeer en geluid.
Huidige Situatie
Ferdinand Zandbergen BV is een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in de productie van vlees en
distributie van pluimveevlees. Het bedrijf is gevestigd aan de Nort 21, op een bedrijventerrein ten
oosten van de kern Woudenberg. Het bedrijf wil uitbreiden op een locatie aan de Parallelweg, centraal gelegen op het bedrijventerrein. De bebouwing die voorheen op de locatie aanwezig was, is inmiddels gesloopt. De locatie is omringd door een transportbedrijf, een tankstation, werkplaatsen en
een groothandel voor zorgproducten. Op bijgevoegde afbeeldingen is de huidige situatie weergegeven.

Ligging van het plangebied in de omgeving (bron: openstreetmap.nl)

Buro SRO Oost BV
Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG ARNHEM

026 – 35 23 125
arnhem@buro-sro.nl
www.buro-sro.nl

KvK: 50835645
BTW: NL8229.48.540.B01
IBAN: NL95INGB0005519647

Luchtfoto plangebied met voormalige bebouwing (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Toekomstige situatie
Ferdinand Zandbergen BV is voornemens om op het voormalige Itab terrein aan de Nort een nieuw
bedrijfsgebouw te realiseren. De te realiseren loods zal beschikken over een opslagcapaciteit voor
20.000 pallets in een ruimte met een temperatuur van -20°C en een kantoorruimte van 1.000 m².
Het grootste gedeelte van de te realiseren uitbreiding wordt 20 m hoog. Het overige gedeelte krijgt
een hoogte van 12 m. Op bijgevoegde afbeelding zijn de verschillen in hoogtes weergegeven.

Toekomstige situatie van de te realiseren uitbreiding (bron: Bessels)
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Uitvoerbaarheidsaspecten
Externe veiligheid
Beleid en normstelling
Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen in de directe omgeving lopen als gevolg van een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt
tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt en transportroutes
waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd. De aan deze activiteiten verbonden risico’s moeten
aanvaardbaar blijven.
Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te
worden gekeken, namelijk:
- bedrijven waar activiteiten plaatsvinden die gevolgen hebben voor de externe veiligheid;
- vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of door leidingen.
Plaatsgebonden risico en groepsrisico
Voor zowel bedrijvigheid als vervoer van gevaarlijke stoffen zijn twee aspecten van belang:
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Voor bedrijvigheid staat dit in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen staat dit in het Besluit externe
veiligheid transportroutes (Bevt). De centrale begrippen hierbij zijn het plaatsgebonden risico en het
groepsrisico.
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een
ongeval, indien hij zich onafgebroken1) en onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het
PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting dan wel infrastructuur.
Het groepsrisico (GR) drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde
omvang overlijdt als direct gevolg van een ongeval in een inrichting waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De normen voor het GR hebben een oriënterende waarde (inspanningsverplichting). Indien de oriënterende waarde voor het GR wordt overschreden, legt dit in het algemeen ook ruimtelijke beperkingen op aan een gebied buiten de 10-6-contour (PR).
Basisnet
Op 1 april 2015 is het Basisnet in werking getreden. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het heeft betrekking op de Rijksinfrastructuur: hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen. Voor Woudenberg
zijn de snelwegen en spoorwegen van belang.
Het Basisnet heeft als doel een evenwicht te creëren tussen de belangen van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de bebouwde omgeving die hier langs ligt en de veiligheid van omwonenden. Het Basisnet stelt aan de ene kant regels aan het vervoer van gevaarlijke stoffen en geeft aan de andere
kant aan welke beperkingen gelden in het gebied rond de betreffende routes. Zo wordt aan iedereen
die dicht bij deze snelwegen en spoorwegen woont of verblijft een basisbeschermingsniveau geboden.
Voor elke basisnetroute is een risicoruimte en een zone met ruimtelijke beperkingen vastgesteld.
Door het vastleggen van de risicoruimte wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen gebonden aan een
maximaal risico, zowel ten aanzien van het plaatsgebonden risico als het groepsrisico. Bij ruimtelijke
afwegingen voor nieuwe bestemmingen moet rekening gehouden worden met de externe veilig-

1

Dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar.
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heidsrisico’s die behoren bij een volledig gebruik van de risicoruimte. De risicoruimte fungeert daardoor enerzijds als een plafond voor de toegestane groei van de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen en anderzijds als een gebied waarbinnen beperkingen gelden voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen.
De "Wet Basisnet" is een heel stelsel van wetten en regels. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
is de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (Wvgs) de belangrijkste wet. Hierin staan de risiconormen en
de regels voor de beheersing van het risico van het vervoer. Voor ruimtelijke ordening in relatie tot
de transportroutes is er het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). Hierin wordt het basisbeschermingsniveau gewaarborgd en wordt geregeld hoe de afweging moet worden gemaakt over
het toelaten van ruimtelijke ontwikkelingen. In de Regeling Basisnet staat waar risicoplafonds liggen
langs transportroutes en welke regels er gelden voor ruimtelijke ontwikkeling.
In nieuwe situaties geldt voor het plaatsgebonden risico een grenswaarde voor kwetsbare objecten
en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten op een niveau van 10 -6 per jaar. Indien een locatie in het invloedsgebied van een transportroute ligt moet het groepsrisico volgens artikel 7 van
het Besluit externe veiligheid transportroutes worden verantwoord. Indien de locatie hiernaast binnen 200 meter van een transportroute ligt moet het groepsrisico uitgebreid worden verantwoord
volgens artikel 8 van het Besluit externe veiligheid transportroutes.
Besluit externe veiligheid buisleidingen
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
buisleidingen (Revb) zijn op 1 januari 2011 in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke
veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De
normstelling is in lijn met het Bevi.
Situatie in het plangebied
Voor het plangebied is beoordeeld of er sprake is van activiteiten met gevaarlijke stoffen in en in de
omgeving van het plangebied, die mogelijk risico’s zouden kunnen opleveren. Meer specifiek is gekeken naar de aanwezigheid van bedrijven die zijn aangewezen in het Bevi, waaronder LPG-tankstations, transportroutes over weg, spoor en water en door leidingen.
Bevi inrichtingen:
Ferdinand Zandbergen BV:
Het Bevi is van toepassing op inrichtingen (artikel 2, lid 1, onder g) waarin een koel- of vriesinstallatie
aanwezig is met een inhoud van meer dan 1.500 kg ammoniak. Voor de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen BV wordt uitgegaan van een koelinstallatie met maximaal 6.000 kg ammoniak, zodat het Bevi van toepassing is.
In de notitie “Quickscan externe veiligheid koelsysteem, Witteveen en Bos, projectcode 101752, 20
juli 2017” (zie bijlage 1) is vanuit de inrichting gezien ingegaan op externe veiligheid. In afbeelding
4.1 van deze notitie zijn de plaatsingsmogelijkheden voor de ammoniakkoelinstallatie voor de worstcase situatie weergegeven. In deze situatie wordt voldaan aan de grens- en richtwaarde voor het
plaatsgebonden risico. In bijlage 2 van de Regeling externe veiligheid inrichtingen is aangegeven dat
het groepsrisico voor deze situatie niet relevant is. Het groepsrisico, de mogelijkheden voor rampbestrijding en de mate van zelfredzaamheid van de bevolking behoeven in dit geval niet te worden verantwoord.
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LPG tankstation “Van Aalten BV”:
Ten zuiden van de locatie ligt het LPG tankstation “Van Aalten BV”, gelegen aan de Parallelweg 24.
Dit bedrijf valt vanwege de verkoop van LPG onder het Bevi. Het invloedsgebied is vanaf het vulpunt
aangegeven in de hierboven genoemde notitie. De nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen BV ligt
voor een groot gedeelte in het invloedsgebied van het LPG tankstation. Zodoende moet rekening
worden gehouden met externe veiligheid vanwege het tankstation.
Plaatsgebonden risico
Maatgevende risicocontouren voor het plaatsgebonden risico ten opzichte van de nieuwe vestiging
van Ferdinand Zandbergen BV zijn het vulpunt (40 meter) en het reservoir (25 meter). Uit genoemde
notitie blijkt dat de nieuwe bebouwing niet binnen deze afstanden gerealiseerd gaat worden. Zodoende is er geen belemmering vanwege het plaatsgebonden risico van het LPG tankstation.
Groepsrisico
Het bedrijf Ferdinand Zandbergen BV is een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Bevi. Indien
een (beperkt) kwetsbaar object wordt toegelaten in het invloedsgebied van een Bevi inrichting dan
moet het groepsrisico worden verantwoord conform artikel 13 van het Bevi. Gezien de overlap is
deze verantwoording gezamenlijk bij de verantwoording bij het bedrijf Van Appeldoorn BV vermeld
(zie onder)
Van Appeldoorn B.V.
Van Appeldoorn B.V., gelegen aan de Parallelweg 6 te Woudenberg betreft een bedrijf waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, getransporteerd en afgevuld. Vanwege de opslag van meer dan 10
ton aan gevaarlijke stoffen valt dit bedrijf onder de werkingssfeer van het Bevi.
In het bestemmingsplan Spoorzone Woudenberg is het invloedsgebied voor Van Appeldoorn opgenomen in de rapportage van Tebodin, 2 maart 2012, documentnummer 3413173. Deze is berekend
op 1354 meter. Maatgevend scenario is een toxische wolk ten gevolge van een brand bij het meest
ongunstige weertype. De nieuwe vestiging van Ferdinand Zandbergen BV ligt volledig binnen dit invloedsgebied. Zodoende moet rekening worden gehouden met externe veiligheid vanwege het tankstation.
Plaatsgebonden risico
In hierboven genoemde rapportage van Tebodin is bepaald dat het invloedsgebied van Van Appeldoorn zich binnen de inrichtingsgrens van dit bedrijf bevindt. Hiermee is er geen belemmering vanwege het plaatsgebonden risico voor de nieuwe vestiging van Ferdinand Zandbergen BV.
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Groepsrisico (tankstation Van Aalten BV en Van Appeldoorn BV)
Het groepsrisico moet worden verantwoord conform artikel 13 van het Bevi.
Hierbij wordt in elk geval vermeld:
a. de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting of inrichtingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken,
voorzover het invloedsgebied ligt binnen het gebied waarop dat besluit betrekking heeft, op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld;
ad a: in de nieuwe locatie zullen maximaal 50 personen komen te werken. In de bestaande situatie
waren het inmiddels gesloopte bedrijf Itab en de Hoogvliet op deze locatie aanwezig. Bij eerdere risicoberekeningen is voor de Itab uitgegaan van 40 personen per hectare en voor de Hoogvliet van 200
personen. Het aantal personen neemt aldus af ten opzichte van de huidige situatie;
b. het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld en de bijdrage
van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het
groepsrisico, vergeleken met de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten
hoogste 10–5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten
hoogste 10–7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten
hoogste 10–9 per jaar;
ad b: meest recente risicoberekening voor het tankstation komt uit het bestemmingsplan Spoorzone.
Hier is een groepsrisico berekend van maximaal 0,11 maal de oriënterende waarde bij 60 slachtoffers.
Aangezien het aantal personen daalt ten opzichte van de huidige situatie ligt het groepsrisico na ontwikkeling van Ferdinand Zandbergen BV lager. In eerder genoemde rapportage van Tebodin is voor
Van Appeldoorn BV een groepsrisico berekend van maximaal 0,013 maal de oriënterende waarde bij 40
slachtoffers.
c. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door degene die de inrichting drijft, die dat risico mede veroorzaakt en, indien van toepassing, de voorschriften die zijn of worden verbonden aan de voor die inrichting geldende omgevingsvergunning, bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
ad c: de doorzet van het tankstation is beperkt tot maximaal 1000 m3 per jaar. Bij Van Appeldoorn BV
zijn geen specifieke maatregelen gericht op het verlagen van het groepsrisico. Er is momenteel geen
aanleiding om nadere voorschriften op te nemen om het groepsrisico te beperken;
d. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in dat besluit zijn opgenomen;
ad d: door de vestiging van Ferdinand Zandbergen BV zal het aantal personen in het invloedsgebied
van het LPG tankstation en Van Appeldoorn BV afnemen. Hierdoor daalt het groepsrisico.
e. de voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het bevoegd gezag voornemens is te verbinden aan de voor een inrichting, die behoort tot een categorie van inrichtingen ten behoeve waarvan
dat besluit wordt vastgesteld, te verlenen omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

ad e: er is geen voornemen om voorschriften ter beperking van het groepsrisico aan de vergunning
van het LPG tankstation en Van Appeldoorn BV te verbinden. Er is ook geen realistische mogelijkheid
om het groepsrisico te verlagen door voorschriften op te nemen voor het LPG tankstation of Van Appeldoorn BV;
f. de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager
groepsrisico;
ad f: er zijn geen realistische mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico. Het aantal aanwezige personen neemt reeds af ten opzichte van de huidige situatie;
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g. de mogelijkheden en de voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de na-

bije toekomst;
ad g: er zijn vanwege het tankstation en Van Appeldoorn BV geen realistische mogelijkheden of voorgenomen maatregelen tot beperking van het groepsrisico in de nabije toekomst;
h. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp in
de inrichting die het groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, waarvan de gevolgen zich uitstrekken buiten die inrichting, en
ad h: tankstation Van Aalten BV en Van Appeldoorn BV bevinden zich hemelsbreed op circa 2 km van
de brandweer- en ambulancepost aan de Europaweg 4 te Woudenberg. Hulpdiensten kunnen via de
Randweg en Stationsweg relatief snel ter plaatse zijn. Het industrieterrein is tevens aan de noordzijde via De Nort te bereiken.
i. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de inrichting die het
groepsrisico veroorzaakt of mede veroorzaakt, om zich in veiligheid te brengen indien zich in die inrichting een ramp voordoet.
Ad i: de precieze indeling van het bedrijf Ferdinand Zandbergen BV is momenteel nog niet bekend.
Ten aanzien van mogelijke vluchtroutes is in de bovengenoemde notitie van Witteveen en Bos opgenomen dat “de precieze terreinindeling in ieder geval zodanig zal zijn dat gebouwen en uitritten voldoende mogelijkheden voor vluchtroutes bieden in geval van calamiteit, en wel zodanig dat de zelfredzaamheid van de aanwezigen op het terrein te allen tijde gewaarborgd is.” Via De Nort is er voldoende vluchtmogelijkheid in tegenovergestelde richting van het LPG tankstation en Van Appeldoorn BV. Aangenomen mag worden dat aanwezigen bij Ferdinand Zandbergen BV afdoende zelfredzaam zijn.
Buisleidingen
Ten zuidwesten van de Parallelweg ligt een hoge druk aardgasleiding (W-520-01, 40 bar). Ten behoeve van het bestemmingplan Spoorzone is het invloedsgebied van deze buisleiding berekend. Dit
invloedsgebied is overgenomen in bovengenoemde notitie “Quickscan externe veiligheid koelsysteem, bijlage 5”. Het invloedsgebied ligt gedeeltelijk over het terrein van de nieuwe vestiging van
Ferdinand Zandbergen BV. Binnen dit invloedsgebied worden geen (beperkt) kwetsbare objecten opgericht. Het terrein waar het invloedsgebied overheen ligt zal worden ingericht als manoeuvreergebied voor vrachtwagens. Aangezien er geen sprake is van het oprichten van een (beperkt) kwetsbaar
object binnen het invloedsgebied van de hoge druk aardgasleiding zijn er verder geen beperkingen
vanwege externe veiligheid.
Vervoer gevaarlijke stoffen
De Parallelweg en De Nort zijn aangewezen routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Middels
de Handleiding risicoanalyse transport (HART) geeft vuistregels voor de beoordeling van het vervoer
van gevaarlijke stoffen.
In de HART is vermeld dat wegen binnen de bebouwde kom geen 10-6 contour hebben. Zodoende is
er geen belemmering voor de geplande nieuwbouw vanwege het plaatsgebonden risico vanwege het
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Er zijn geen tellingen bekend van het transport van gevaarlijke stoffen over de Parallelweg en De
Nort. Verwacht kan worden dat gevaarlijke stoffen naar Van Appeldoorn BV worden vervoerd alsmede dat LPG naar het LPG tankstation Van Aalten BV wordt vervoerd. De inrit naar Van Appeldoorn
BV ligt op meer dan 200 meter vanaf de geplande nieuwbouw bij Ferdinand Zandbergen BV. Gezien
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deze afstand is de bijdrage vanwege dit vervoer aan de hoogte van het groepsrisico verwaarloosbaar. Voor het tankstation wordt uitgegaan van maximaal 500 transporten met LPG per jaar. Dit is
overeenkomstig vergelijkbare situaties.
Uit tabel 8 van de bijlage bij de HART volgt dat het groepsrisico lager is dan 10% van de oriëntatiewaarde. In de HART is aangegeven dat verdere berekening van het groepsrisico achterwege kan blijven. Uit artikel 8, tweede lid van het Bevt volgt dat een verantwoording conform artikel 8, eerste lid,
achterwege kan blijven. Wel is een verantwoording conform artikel 7 van het Bevt noodzakelijk.
In de toelichting bij een bestemmingsplan en in de ruimtelijke onderbouwing van een omgevingsvergunning wordt, voor zover het gebied waarop dat plan of die vergunning betrekking heeft binnen het
invloedsgebied ligt van een weg, spoorweg of binnenwater waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, in elk geval ingegaan op:
a. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op
die weg, spoorweg of dat binnenwater, en
b. voor zover dat plan of die vergunning betrekking heeft op nog niet aanwezige kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten: de mogelijkheden voor personen om zich in veiligheid te brengen indien
zich op die weg, spoorweg of dat binnenwater een ramp voordoet.
Ad a: De Parallelweg en De Nort bevinden zich hemelsbreed op circa 2 km van de brandweer- en ambulancepost aan de Europaweg 4 te Woudenberg. Hulpdiensten kunnen via de Randweg en Stationsweg relatief snel ter plaatse zijn. Het industrieterrein is tevens aan de noordzijde via De Nort te bereiken.
Ad b: de precieze indeling van het bedrijf Ferdinand Zandbergen BV is momenteel nog niet bekend.
Ten aanzien van mogelijke vluchtroutes is in de bovengenoemde notitie van Witteveen en Bos opgenomen dat “de precieze terreinindeling in ieder geval zodanig zal zijn dat gebouwen en uitritten voldoende mogelijkheden voor vluchtroutes bieden in geval van calamiteit, en wel zodanig dat de zelfredzaamheid van de aanwezigen op het terrein te allen tijde gewaarborgd is.” Via De Nort is er voldoende vluchtmogelijkheid in tegenovergestelde richting van het LPG tankstation en Van Appeldoorn BV. Aangenomen mag worden dat aanwezigen bij Ferdinand Zandbergen BV afdoende zelfredzaam zijn.
PM: advies VRU
Verkeer
Voor de nieuwbouw geldt dat daar sprake is van maximaal 50 vrachtwagens voor de aanvoer van
producten en 50 vrachtwagens voor afvoer per dag. Deze vrachtwagens worden over het algemeen
dubbel gebruikt, dus voor zowel aanvoer als afvoer. Dat betekent dus 2 maal 50 bewegingen. De infrastructuur van het industrieterrein kan een dergelijk aantal vrachtwagens makkelijk aan en is daar,
als industrieterrein, ook voor bedoeld. Opgemerkt wordt dat de vorige eigenaar van het perceel uiteraard ook gebruik maakte van vrachtwagens zodat het aantal van 2 maal 50 bewegingen per dag
meer is dan de netto toename. Het industrieterrein wordt ontsloten via de N224. De website van de
Provincie Utrecht geeft aan dat deze weg ongeveer 12.500 weggebruikers per uur heeft. Het aantal
vrachtwagens naar en vanaf Zandbergen bedraagt met ongeveer 10 per uur slechts een heel klein
deel hiervan. Van het gebruik van de nieuwbouw van Zandbergen worden dan ook geen negatieve
effecten verwacht.
Geluid
Voor geluid geldt dat ten aanzien van verkeerslawaai de bovengenoemde aantallen van toepassing
zijn. Zodra de vrachtwagens op de Parallelweg zijn, vallen ze onder het heersende verkeersbeeld en
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hoeven deze bewegingen niet te worden getoetst aan specifieke eisen. Aan De Nort liggen langs de
transportroute van de nieuwbouw geen gevoelige objecten, zodat hier dus geen toetsing hoeft
plaats te vinden. Voor het aspect industrielawaai van het bedrijfspand geldt dat vanuit de milieuwetgeving en daarbij horende vergunning eisen van toepassing zijn voor geluid waaraan voldaan moet
worden. Er zijn dan ook geen redenen om hiervoor in het kader van de het bestemmingsplan aandacht aan te besteden.
Conclusie
Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn voor de
uitbreiding van Ferdinand Zandbergen BV aan de Parallelweg. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Woudenberg’.
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Bijlage 2b: Externe veiligheid koelsystemen
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Quickscan externe veiligheid koelsysteem
Quickscan externe veiligheid Ferdinand Zandbergen B.V.
Ferdinand Zandbergen B.V.
101752
Definitief 03
20 juli 2017
101752/17-010.443
ir. E.H. Voors
ir. L.F.C. Steens
ir. L.F.C. Steens

Paraaf

Bijlage(n)

Relevante bepalingen Besluit externe veiligheid inrichtingen
IRelevante bepalingen Regeling externe veiligheid inrichtingen
Relevante bepalingen voorontwerp bestemmingsplan Bebouwde Kom Woudenberg
Groepsrisico contour LPG station
Groepsrisico invloedsgebied buisleidingen
Relevante bepalingen Wet milieubeheer

Aan

Ferdinand Zandbergen B.V.
Witteveen+Bos

B. Mol
ir. L.F.C. Steens

Kopie

1

WAAROM DEZE NOTITIE?

Deze notitie bevat een omschrijving van de externe veiligheidsaspecten die een rol spelen bij de realisatie
van een vleesopslag en -verwerkingsbedrijf op het Bedrijventerrein Woudenberg in Woudenberg. Deze
notitie wordt opgesteld naar aanleiding van het voorontwerp van het bestemmingsplan Bebouwde Kom
Woudenberg. Het bedrijf Zandbergen Services B.V. (vastgoedonderneming) is voornemens om op het
industrieterrein een dergelijk bedrijf te realiseren op de op de afbeelding 1.1 weergegeven locatie.

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
Van Twickelostraat 2 | Postbus 233 | 7400 AE Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751

Afbeelding 1.1 Nieuwe locatie Ferdinand Zandbergen B.V.

geel:

Wonen

blauw:

Bevi-zone

paars:

Bedrijf

helder groen:

Groen

donkergroen:

Geurzone

rode arcering:

Afwijkingsgebied

zwarte arcering

Gasleiding (linkerstrook)

bron: voorontwerp bestemmingsplan Bebouwde Kom Woudenberg

2

OMSCHRIJVING VAN DE INRICHTING

Ferdinand Zandbergen B.V. is een bedrijf dat vlees ver- en bewerkt en tevens opslaat en heeft op dit
moment een locatie aan De Nort 21 in Woudenberg. Het voornemen is om op de locatie, zoals beschreven
in afbeelding 1.1, nieuwbouw te plegen voor uitbreiding van de activiteiten. Op de nieuwe locatie worden
dezelfde werkzaamheden verricht als op de bestaande locatie.
Voor het be- en verwerken en opslag van vlees is het noodzakelijk om voldoende koel- en vriescapaciteit te
realiseren. Hiertoe zijn technisch meerdere opties mogelijk. Met betrekking tot het aspect externe veiligheid
is voor de onderhavige notitie uitgegaan van een ammoniakkoelinstallatie , omdat een dergelijke installatie
veiligheidscontouren met zich meebrengt. In een dergelijke installatie wordt ammoniak als koelmiddel
gebruikt en bestaat uit een machinekamer, ammoniakbevattende leidingen en verdamperunits om de
ruimtes af te koelen. In deze fase van de projectdetaillering is nog niet duidelijk welk koelsysteem toegepast
zal gaan worden. Door uit te gaan van ammoniakkoeling, wordt met deze notitie inzichtelijk gemaakt dat
een dergelijk systeem qua veiligheidscontour inpasbaar is.
Beschrijving van een ammoniakkoelinstallatie
Een ammoniakkoelinstallatie wordt in de industrie veelvuldig toegepast voor het koelen, afkoelen en (in)
vriezen van producten. Met name in de levensmiddelen industrie is dit een gebruikelijke techniek. In
onderstaande figuur van de risicokaart.nl is het aantal grote ammoniakkoelinstallaties in Nederland en in de
omgeving van Woudenberg weergegeven.
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Afbeelding 1 Ammoniak koelinstallaties

Een ammoniakkoelinstallatie werkt op dezelfde wijze als een koelkast. Koude ammoniakvloeistof wordt naar
de te koelen ruimte/machine verpompt en zal daar (door de relatieve warmte in de te koelen ruimte)
verdampen en daarmee warmte opnemen/c.q. de ruimte koelen. De ammoniak damp wordt vervolgens naar
condensors in de buitenlucht afgevoerd, alwaar de opgenomen energie middels ventilatoren aan de
buitenlucht wordt afgegeven. De afgekoelde ammoniakdamp wordt vervolgens verpompt naar de
machinekamer waar de damp wordt gecomprimeerd tot een vloeistof. In de machinekamer is een (beperkte)
hoeveelheid ammoniak aanwezig in het vloeistof vat.
Voor de onderhavige notitie is één koelinstallatie met maximaal 6.000 kg ammoniak aangehouden als worst
case benadering. De machines worden inpandig geplaatst in de machinekamer. Alternatieve oplossingen
voor het koelsysteem, zoals ammoniakkoeling met minder dan 3.500 kg ammoniak, of toepassing van CO2
als koelmiddel, hebben een nog veel kleinere of zelfs geen veiligheidscontour buiten de grenzen van de
inrichting. Dat betekent dan ook, dat als de worst case situatie inpasbaar is, de alternatieven zeker inpasbaar
zullen zijn.
Ferdinand Zandbergen B.V. zal voor de nieuwe locatie een bedrijfsnoodplan opstellen, waarin onder andere
de handelwijze bij calamiteiten zal worden uitgewerkt; een en ander conform de verplichting van PGS 13 die
van toepassing op ammoniakkoelinstallaties. De precieze terreinindeling wordt momenteel nog
geoptimaliseerd, maar zal in ieder geval zodanig zijn dat gebouwen en uitritten voldoende mogelijkheden
voor vluchtroutes bieden in geval van calamiteit, en wel zodanig dat de zelfredzaamheid van de aanwezigen
op het terrein te allen tijde gewaarborgd is.

3

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN

3.1

Past Ferdinand Zandbergen B.V. in het voorontwerp bestemmingsplan?

In de bestemmingsplanregels van het voorontwerp Bestemmingsplan Bebouwde Kom Woudenberg van
13 maart 2017 (hierna: bestemmingsplan), zijn specifieke gebruiksregels opgenomen waarin het strijdig
gebruik is vermeld. In relatie tot externe veiligheid betreft dit diverse categorieën die op
Ferdinand Zandbergen B.V. van toepassing kunnen zijn, in het bijzonder:
- artikel 4.41, lid b, alsmede artikel 7.41, lid b: tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt
in elk geval gerekend het gebruik voor bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (hierna: Bevi).
Zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4 valt Ferdinand Zandbergen B.V. bij gebruik van een ammoniakkoelinstallatie
met meer dan 1.500 kg ammoniak onder het Bevi. In deze (nieuwe) situatie moet het bestemmingsplan
voorzien in een goede juridische regeling voor de realisatie van een dergelijk bedrijf. Daarnaast dient het
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bestemmingsplan de motivatie te bevatten van de haalbaarheid van de nieuwbouw en/of uitbreiding van
1
een bedrijf, inclusief de beoordeling van het toelaatbaar groepsrisico door het bevoegd gezag .
Dit betekent dat de vestiging van Ferdinand Zandbergen B.V. op de nieuwe locatie binnen het
bestemmingsplan op dit moment niet mogelijk is. De nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V. bevindt
zich op de gronden die voor ‘Bedrijf - 1’ zijn aangewezen. De specifieke afwijkregels en
wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan voor deze gronden bieden geen mogelijkheid voor de
plaatsing van bedrijven die onder het Bevi vallen. Het bestemmingsplan bevat ook geen algemene
afwijkingsregels of wijzigingsbevoegdheden voor inpassing van een Bevi inrichting die niet reeds als zodanig
in het bestemmingsplan is opgenomen (zoals Ferdinand Zandbergen B.V.).
Kortom het bestemmingsplan houdt op dit moment geen rekening met de nieuwe locatie van Ferdinand
Zandbergen B.V. en biedt ook geen mogelijkheid om deze alsnog in te passen.

3.2

(Beperkt) kwetsbare objecten in de omgeving van de nieuwe locatie

Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten zijn gedefinieerd in artikel 1 van het Bevi (zie bijlage I bij deze
notitie). Uit het bestemmingsplan en de kaarten van Google Maps, is opgemaakt dat zich in de omgeving
van de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V. de volgende (beperkt) kwetsbare objecten bevinden.
Woningen
In het bestemmingsplan zijn twee gronden voor ‘Wonen’ aangewezen in de buurt van de nieuwe locatie van
Ferdinand Zandbergen B.V.:
- op circa 90 m westelijk van de grens van de nieuwe locatie, aan de Parallelweg 36; dit is een beperkt
2
kwetsbaar object aangezien het één losstaande woning betreft ;
- op circa 160 m zuidoostelijk van de grens van de nieuwe locatie, aan de Parallelweg 14; dit betreft
kwetsbare objecten, aangezien hier meer dan twee woningen nabij elkaar liggen;
- verder is er een bedrijfswoning gelegen aan de Parallelweg 24;
- tenslotte ligt aan de Nort 26 nog een woning.
Winkels
Op circa 50 m ten zuidoosten van de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V. is de woonwinkel
Kwantum gevestigd. Dit object valt onder de definitie van een winkel uit de Winkeltijdenwet3:
- een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden
verkocht.
Daarmee is Kwantum een beperkt kwetsbaar object. Indien het gebouw waarin de Kwantum is gevestigd in
de toekomst een nieuwe bestemming krijgt, dat is dit gebouw volgens het bestemmingsplan een nieuw
object, waarmee eveneens sprake is van een (beperkt) kwetsbaar object, Kortom, wijzigingen in het gebruik
van het pand van de Kwantum brengen andere of nieuwe belemmeringen met zich mee voor de realisatie
van Ferdinand Zandbergen B.V.
Bedrijfsgebouwen
Ten westen (op circa 20 m), noorden (op circa 10 m) en oosten (op circa 30 m) van de nieuwe locatie van
Ferdinand Zandbergen B.V. liggen diverse bedrijfsgebouwen zoals gedefinieerd in het bestemmingsplan.
Gelet op de omvang van deze objecten, betreffen dit alle beperkt kwetsbare objecten.
Wat de ligging van deze kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten betekent voor veiligheidsafstanden ten
opzichte van de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V., is gevisualiseerd op de locatiekaart in het
volgende hoofdstuk.
1

Http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/milieuthema/ev/ev-bestemming/.

2

Bevi, artikel 1, lid 1, onderdeel b, sub a. 1o.

3

Het bestemmingsplan noch het Bevi/Revi geven een definitie van het begrip ‘winkel’.
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Andere soorten kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dan hiervoor besproken zijn niet aanwezig binnen
relevante afstand van de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V.

3.3

Andere Bevi inrichtingen in de omgeving van de nieuwe locatie

LPG-station
Ten zuiden van Ferdinand Zandbergen B.V. ligt Van Aalten Auto’s B.V., aan de Parallelweg 24. Dit is een
bestaand tankstation, inclusief LPG. De Bevi contour hiervan is opgenomen in het bestemmingsplan,
hierbinnen mogen geen beperkt kwetsbare objecten komen. Deze contour is gevisualiseerd als de blauwe
cirkel op (de uitsnede van) de bestemmingsplankaart in afbeelding 1.1. De nieuwe locatie van Ferdinand
Zandbergen B.V. ligt net binnen deze contour. De bebouwing van Ferdinand Zandbergen B.V. wordt niet
binnen deze contour gerealiseerd, zodat nieuwbouw van Ferdinand Zandbergen B.V geen belemmering
vormt voor het tankstation en de contour van het tankstation geen belemmering is voor de realisatie van
Ferdinand Zandbergen B.V.
In 2014 is een Extern Veiligheidsdocument opgesteld voor het bestemmingsplan Spoorzone Woudenberg.
1
Dit betrof de locatie zuidwest langs de Parallelweg, direct tegenover het LPG-station . In dit document is
opgenomen dat voor het groepsrisico rekening moet worden gehouden met een invloedsgebied van 150 m
rondom het vulpunt, het reservoir en bij nieuwe situaties tevens de afleverzuil. Bijlage IV van deze notitie
bevat een afbeelding van deze contour, die tot over de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V. strekt.
Dit zou kunnen betekenen dat door een mogelijke toename van personen binnen het groepsrisico
beïnvloedingsgebied van het LPG-station, de nieuwbouw (inclusief personeel) van Zandbergen leidt tot een
groter groepsrisico van het tankstation. Binnen dit invloedsgebied komen maximaal 50 personen bij
Ferdinand Zandbergen B.V. te werken. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan spoorzone is reeds
rekenening gehouden met de aanwezige personen op dit perceel, nl. 40 personen per hectare
In de nieuwbouw van Ferdinand Zandbergen zullen maximaal 50 medewerkers aanwezig zijn op een perceel
van ruim 2,3 hectares. Hiermee is het aantal personen op het perceel kleiner dan waar in de groepsrisico
verantwoording in het verleden rekening mee is gehouden.
Opslag met meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen
Aan de Parallelweg 6 is Van Appeldoorn Chemical Logistics gevestigd. Blijkens genoemd
veiligheidsdocument voor de spoorzone valt dit bedrijf onder de werkingssfeer van het Bevi vanwege de
-6
opslag van meer dan 10 ton gevaarlijke stoffen. De plaatsgebonden 10 risicocontour komt echter niet
buiten de grens van deze inrichting zelf. Bij realisatie van Ferdinand Zandbergen B.V. op de nieuwe locatie,
neemt het groepsrisico wegens Van Appeldoorn mogelijk toe. De gemeente dient hiertoe een
verantwoording van het groepsrisico in het bestemmingsplan op te nemen; in het voorliggende
voorontwerp is dit (nog) niet gebeurd.
In genoemd veiligheidsdocument (bijlage I, paragraaf 4.4) is het invloedsgebied van Van Appeldoorn in het
maatgevende scenario (toxische wolk door brand) bepaald op 1.354 m, als maximale effectafstand tijdens
het meest ongunstige weertype. De gehele nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen ligt binnen dit
invloedsgebied. Aangezien het aantal personenen op het perceel van Ferdinand Zandbergen B.V, kleiner is
dan de waarden waarmee rekening is gehouden in het veiligheidsdocument, zal het groepsrisico niet
toenemen bij de realisatie van Ferdinand Zandbergen B.V.
Aardgasleiding
Enkele tientallen meters west van de Parallelweg loopt een buisleiding voor het transport van aardgas (zie
linker zwart-gearceerde strook in afbeelding 1.1). In genoemd veiligheidsdocument voor de spoorzone is het
plaatsgebonden risico van deze buisleiding berekend en hieruit kwamen geen belemmeringen voort voor de
herontwikkeling van de spoorzone. Dit zal derhalve voor de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V.
evenmin het geval zijn, aangezien deze op grotere afstand van de buisleiding ligt.
1

Http://docplayer.nl/4031394-Externe-veiligheid-bestemmingsplan-spoorzone-woudenberg.
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In genoemd veiligheidsdocument is tevens het groepsrisico geanalyseerd. Bijlage V van deze notitie bevat
een afbeelding van het invloedsgebied van de buisleidingen, die net tot over de zuidwestelijke tip van de
nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V. strekt. Dit terreindeel van de nieuwe locatie van Ferdinand
Zandbergen B.V. strekt wordt ingericht als manouvreergebied van vrachtwagens. Hiermee is er geen sprake
van een toename van personen binnen dit invloedsgebied en zal het groepsrisico niet toenemen.

4

BESLUIT EN REGELING EXTERNE VEILIGHEID INRICHTINGEN

4.1

Valt Ferdinand Zandbergen B.V. onder het Bevi/Revi?

Het Bevi is van toepassing op inrichtingen (artikel 2, lid 1, onder g) waarin een koel- of vriesinstallatie
aanwezig is met een inhoud van meer dan 1.500 kg ammoniak. Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven, wordt voor
de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V. uitgegaan van een koelinstallatie met maximaal 6.000 kg
ammoniak, zodat het Bevi van toepassing is. Aangezien de hoeveelheid kleiner is dan 10.000 kg is sprake van
een zogenaamde categoriale inrichting (Bevi, artikel, lid 5, onder c). Dit betekent dat wordt uitgegaan van de
vaste afstanden tot beperkt kwetsbare objecten zoals opgenomen in de Regeling externe veiligheid
1
inrichtingen (hierna: Revi).
Gelet op het voorgaande, wordt voor de nieuwe locatie van Ferdinand Zandbergen B.V. rekening gehouden
met de categoriale veiligheidsafstand, zoals opgenomen in bijlage 1 van het Revi (zie bijlage II). Uitgaande
van niet meer dan één koelinstallatie, zijn de categoriale veiligheidsafstanden uit tabel 6 van deze bijlage van
toepassing.

4.2

Welke veiligheidsafstanden zijn van toepassing?

De aan te houden afstanden zijn afhankelijk van:
- de werktemperatuur van de installatie;
- de hoeveelheid ammoniak in het systeem;
- de opstellingsuitvoering;
- de diameter van de vloeistofleider naar de verdamper.
Werktemperatuur
De werktemperatuur van de koelinstallatie ligt nog niet vast, maar voor de onderhavige quickscan is
2
uitgegaan van het gemiddelde gangbare bereik van -25 °C tot -5 °C.
Hoeveelheid ammoniak
Voor de hoeveelheid ammoniak in het systeem wordt maximaal 6.000 kg aangehouden.
Opstellingsuitvoering
Voor wat betreft de opstellingsuitvoering onderscheidt het Revi drie verschillende opstellingen:
1 opstelling waarbij alle ammoniakvoerende onderdelen zijn opgesteld in de machinekamer of in de
productieruimte, eventueel met uitzondering van de condensor met verbindend leidingwerk.
Laatstgenoemde onderdelen kunnen buiten opgesteld zijn. Deze opstellingsuitvoering geeft de kleinste
afstanden;

1

Indien meer dan 10.000 kg ammoniak in de koel- of vriesinstallatie aanwezig zou zijn, dan zou de risicocontour middels
een kwantitatieve risico-analyse moeten worden bepaald met het rekenmodel SAFETI, conform het Rekenvoorschrift
Ammoniakkoelinstallaties. Voor zover uit deze berekening een kleinere afstand dan de categoriale afstand zou komen,
dan moet ingevolge artikel 8a van het Revi toch de categoriale afstand worden aangehouden .

2

Bij werktemperatuur < -25 °C gelden iets kleinere afstanden, bij werktemperatuur > -5 °C gelden iets grotere afstanden.
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2

opstelling als bij opstellingsuitvoering 1, met dien verstande dat de leidingen naar en van de verdamper
of verdampers met de buitenlucht in verbinding staan. Deze opstellingsuitvoering geeft grotere
afstanden dan opstellingsuitvoering 1;
opstelling als bij opstellingsuitvoering 2, met dien verstande dat het afscheidervat of vloeistofvat buiten
opgesteld zijn. Deze opstellingsuitvoering geeft de grootste afstanden. Er wordt echter vanuit gegaan
dat het afscheidervat of vloeistofvat binnen worden opgesteld, zodat deze opstellingsuitvoering niet aan
de orde is.

3

Diameter vloeistofleider
Voor de diameter van de vloeistofleider naar de verdamper wordt onderscheid gemaakt tussen:
- diameter < DN50; dit geeft de kleinste afstanden;
- diameter tussen DN50 en DN80; dit geeft de grootste afstanden.
De afstanden
Afhankelijk van bovenstaande variaties, verschillende aan te houden categoriale afstanden van:
- maximaal 75 m vanaf de machinekamer, en
- maximaal 70 m vanaf de vloeistofleiding.
Voor kwetsbare objecten gelden deze afstanden als grenswaarde. Deze moeten bij vaststellen van het
1
bestemmingsplan in acht worden genomen (Bevi, artikel 5, lid 1) . Voor beperkt kwetsbare objecten gelden
de genoemde afstanden als richtwaarde, waarmee rekening moet worden gehouden (Bevi, artikel 5, lid 2).
Afwijken van de richtwaarden is toegestaan, maar alleen in geval van gewichtige redenen.
Het begrip gewichtige redenen is in de wet niet nader ingevuld. Wel is vermeld dat afwijking van een
richtwaarde aan de orde kan zijn bij het opvullen van kleine open gaten in bestaand stedelijk gebied of bij
vervangende nieuwbouw in het kader van de herstructurering van stedelijk gebied (zie uitgebreidere
toelichting in bijlage VI bij deze notitie). Verder dient het bevoegd gezag bij afwijking van de richtwaarde
hiertoe gemotiveerd te besluiten.
Een dergelijk besluit is voor zover bekend niet door de gemeente genomen. Zo is voor zover bekend geen
beleidsnota Externe Veiligheid door de gemeente vastgesteld, waarin dit neergelegd zou kunnen zijn. Ook in
2
het bestemmingsplan zelf wordt hierover geen besluit en geen motivering aangetroffen .

4.3

Toetsing en mogelijkheden

In afbeelding 4.1 is een uitsnede van de bestemmingsplankaart opgenomen, met daarop indicaties van de
afstand tot de dichtstbijgelegen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in de omgeving van de nieuwe
3
locatie van Ferdinand Zandbergen B.V. (roze lijnen ).

1

Http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/bevi-revi/jurisprudentie/bij_vaststelling_of/
http://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/uitgebreid-zoeken/@110689/regelt-bevi/.

2

In het hiervoor aangehaalde Extern Veiligheidsdocument voor de Spoorzone Woudenberg wordt juist expliciet geadviseerd om
niet af te wijken van de richtwaarde.

3

Conform artikel 7.2.1. onder i van het bestemmingsplan moet voor nieuwe gebouwen 3 m tot de achter- en zijperceelsgrens
worden aangehouden; binnen de scope van de onderhavige quickscan is deze marge niet meebeschouwd.

7|8
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Afbeelding 4.1 Plaatsingsmogelijkheden koelinstallatie

Afbeelding 4.1 laat de zones zien (grijze gebieden in de afbeelding), waarop de afstand tot de omliggende
1
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten meer dan 75 m, 70 m en 50 m bedragen . Afhankelijk van de
uitvoeringsvorm van de koelinstallatie, kan deze worstcase variant conform het huidige voorontwerp
bestemmingsplan binnen de aangegeven zones worden geplaatst. Daarbuiten bestaan er onder andere de
volgende mogelijkheden:
- gebruik maken van opstellingsvariant 1 (alle leidingen binnen). In dat geval zijn er geen afstandseisen
voor de leidingen en kan de machinekamer binnen de 50 m contour worden geplaatst;
- gebruik van andere technieken waardoor minder ammoniak nodig is (bijvoorbeeld secundaire
koelsystemen met een ander koelmiddel zoals CO2);
- het bevoegd gezag maakt gebruik van haar bevoegdheid om beperkt kwetsbare objecten (omliggende
bedrijven in dit geval) vanwege gewichtige redenen toe te staan binnen de contour van Zandbergen.

5

CONCLUSIES

Op grond van deze notitie wordt geconcludeerd dat:
- het nodig is dat voor deze locatie een Bevi inrichting mogelijk wordt gemaakt in het bestemmingsplan.
- het mogelijk is om een worstcase ammoniak installatie te plaatsen, waarbij de PR 10-6 contour niet over
beperkt kwetsbare objecten ligt;
- dat er andere varianten mogelijk zijn met kleinere PR 10-6 contouren.
Ferdinand Zandbergen B.V. zal bij de uitwerking van het project een variant kiezen die inpasbaar is en
waarbij de contouren niet over (beperkt) kwetsbare objecten zullen liggen. Wel wordt verzocht om Bevi
inrichtingen op het perceel toe te staan.
.

1

Opgemerkt wordt dat de afstanden in afbeelding 4.1 globaal zijn ingetekend. Geadviseerd wordt om deze afstanden
nauwkeurig te bepalen, alvorens besloten wordt welke opstellingsuitvoering wordt toegepast en waar de machinekamer en
vloeistofleidingen worden geplaatst.

8|8
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I
BIJLAGE: RELEVANTE BEPALINGEN BESLUIT EXTERNE VEILIGHEID INRICHTINGEN
Besluit externe veiligheid inrichtingen

Artikel 1
1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
b.

beperkt kwetsbaar object:
o
a.
1 : verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een
dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en
o
2 : dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b.
kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
c.
hotels en restaurants, voor zover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
d.
winkels, voor zover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
e.
sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
f.
kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij
niet onder onderdeel l, onder d, vallen;
g.
bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel l, onder c, vallen;
h.
objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit
hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het
aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor
zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en;
i.
objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale
of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van
de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen
de gevolgen van dat ongeval;

l.

kwetsbaar object:
a.
woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of
woonwagens als bedoeld in onderdeel b, onder a;
b.
gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
o
1 ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
o
2 scholen, of;
o
3 gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c.
gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van
de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
o
2
1 kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m per
object, of
o
2 complexen waarin meer dan vijf winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk
2
bruto vloeroppervlak meer dan 1.000 m bedraagt en winkels met een totaal bruto
2
vloeroppervlak van meer dan 2.000 m per winkel, voor zover in die complexen of in
die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en;
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d.

kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.

Artikel 2
1
Dit besluit is van toepassing op de besluiten, bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vierde lid, met
betrekking tot:
g. een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is met een inhoud van meer dan
1.500 kg ammoniak.
Artikel 4
5
Het bevoegd gezag neemt bij de beslissing op een aanvraag, in afwijking van het eerste en derde lid,
de bij regeling van onze Minister vastgestelde afstanden tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare
objecten in acht en houdt bij die beslissing, in afwijking van het tweede en vierde lid, rekening met de
bij die regeling vastgestelde afstanden tot al dan niet geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten,
indien die aanvraag betrekking heeft op:
c.
een inrichting waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is als bedoeld in artikel 2, eerste lid,
onderdeel g, met een inhoud van minder dan 10.000 kg ammoniak, waarvan de diameter van de
vloeistofleiding naar de verdamper 80 DN of minder bedraagt.
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II
BIJLAGE: RELEVANTE BEPALINGEN REGELING EXTERNE VEILIGHEID INRICHTINGEN
Regeling externe veiligheid inrichtingen

Artikel 1
e
insluitsysteem: een of meer toestellen, waarvan de eventuele onderdelen blijvend met elkaar in open
verbinding staan en die bestemd zijn om een of meer stoffen te omsluiten, waarbij een verlies van
inhoud van een insluitsysteem niet leidt tot het vrijkomen van significante hoeveelheden gevaarlijke
stof uit andere insluitsystemen.
Artikel 1b
Als inrichtingen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het besluit worden aangewezen:
a
inrichtingen waar meer dan 1.500 kg ammoniak in een insluitsysteem aanwezig is, niet zijnde een
onderdeel van een koel- of vriesinstallatie met ammoniak.
Artikel 8a
Indien toepassing van de rekenmethodiek Bevi voor een inrichting als bedoeld in artikel 15, eerste lid,
onderdeel c van het besluit leidt tot een afstand die kleiner is dan de bij een inrichting uit dezelfde categorie
behorende grootste afstand genoemd in tabel 6 of 7 van bijlage 1, geldt de in die bijlage genoemde
grootste afstand als minimaal aan te houden afstand.
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Revi, Bijlage 1
Koel- of vriesinstallaties en warmtepompen met ammoniak als koudemiddel
Tabel 6. Afstanden in meters tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten,
–6
–6
waarbij wordt voldaan aan de grenswaarde 10 per jaar, onderscheidenlijk de richtwaarde 10 per jaar (zie
de artikelen 2, eerste lid, onderdeel d, en 9, tweede lid, onderdeel c)
Type
Hoeveelhe Opstellings Afstand (m) vanaf
3
installati id
uitvoering machinekamer bij
1
e
ammoniak
diameter
2
vloeistofleiding
naar verdamper ≤
DN50

1500–
3500 kg

3500–
6000 kg

6000–
8000 kg

8000–
10.000 kg

Afstand (m)
vanaf
vloeistofleiding
4
bij diameter
vloeistofleiding
naar verdamper
> DN50 en ≤
DN 80

1

–

–

–

–

2

–

–

–

–

3

45

45

–

–

1

–

50

–

–

2

60

75

55

70

3

75

90

55

70

1

–

50

–

–

2

65

85

60

80

3

85

100

60

80

1

–

50

–

–

2

70

85

65

85

3

95

105

65

85

niet van uitgegaan

> –5 °C
1

Afstand (m)
vanaf
vloeistofleiding
4
bij diameter
vloeistofleiding
naar verdamper
≤ DN50

niet van uitgegaan

< –25 °C
–25 tot
–5 °C

Afstand (m) vanaf
machinekamer bij
diameter
vloeistofleiding
naar verdamper >
DN50 en ≤ DN 80

Het betreft installaties die zijn voorzien van een pompbeveiliging, met een maximale werktemperatuur die lager is dan –25 °C,
een maximale werktemperatuur tussen –25 °C en –5 °C, onderscheidenlijk een maximale werktemperatuur die hoger is dan
–5 °C. Hierbij wordt onder werktemperatuur verstaan de afscheider- of verdampingstemperatuur. Een pompbeveiliging, als
bedoeld in de eerste volzin, bestaat per koudemiddelpomp uit een zodanige combinatie van elementen en voorzieningen, dat
bij een breuk van de afvoerleiding van de pomp die pomp onmiddellijk buiten werking wordt gesteld, zodat de toevoer van
ammoniak naar de leiding wordt afgesneden.

2

De hoeveelheid ammoniak is de totale hoeveelheid ammoniak die in de installatie aanwezig is, inclusief de hoeveelheid in een
afscheidervat met minder dan 400 kg ammoniak.

3

Opstellingsuitvoering 1: opstelling waarbij alle ammoniakvoerende onderdelen zijn opgesteld in de machinekamer of in de
productieruimte, eventueel met uitzondering van de condensor met verbindend leidingwerk. Laatstgenoemde onderdelen
kunnen buiten opgesteld zijn.
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Opstellingsuitvoering 2: opstelling als bij opstellingsuitvoering 1, met dien verstande dat de leidingen naar en van de verdamper
of verdampers met de buitenlucht in verbinding staan.
Opstellingsuitvoering 3: opstelling als bij opstellingsuitvoering 2, met dien verstande dat het afscheidervat of vloeistofvat buiten
opgesteld zijn.
4

Vloeistofleiding: met de buitenlucht in verbinding staande ammoniakvoerende leidingen naar de verdamper of verdampers.

5

De aanduiding ‘–‘ houdt in dat het plaatsgebonden risico rondom de desbetreffende installatie kleiner is dan 10–6 per jaar en dat
geen afstand tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in acht genomen behoeft te worden,
onderscheidenlijk daarmee geen rekening gehouden behoeft te worden.
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III
BIJLAGE: RELEVANTE BEPALINGEN VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN BEBOUWDE
KOM WOUDENBERG
Voorontwerp bestemmingsplan Bebouwde Kom Woudenberg
vindplaats: https://www.woudenberg.nl/onderwerpen/inwoners/bestemmingsplannen/
1.

Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
1.20
een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf of de huisvesting van meerdere
bedrijven al dan niet met gezamenlijke voorzieningen.
2.

Bestemmingsregels

Artikel 4 Bedrijf - 1
4.4
4.4.1

Specifieke gebruiksregels
Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
a.
bedrijven die niet zijn opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
b.
bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
c.
geluidhinderlijke inrichtingen.

4.5
4.5.1

Afwijken van de gebruiksregels
Bedrijfscategorieën
Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in artikel 4 lid 1:
a.
om bedrijven toe te laten in maximaal één categorie hoger dan de huidige categorie, voor
zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te
behoren tot de categorieën, zoals in artikel 4 lid 1 genoemd;
b.
om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn genoemd, voor
zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te
behoren tot de categorieën, zoals in artikel 4 lid 1 genoemd.

4.6
4.6.1

Wijzigingsbevoegdheid
Algemeen
Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Bedrijf - 1' wijzigen in de bestemming(en)
'Wonen', 'Tuin', 'Verkeer' en/of 'Water' en daarbij het bouwvlak aanpassen, mits:
a.
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
1.
het straat- en bebouwingsbeeld;
2.
de woonsituatie;
3.
de milieusituatie;
4.
de verkeersveiligheid;
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5.
b.
c.
d.

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, waaronder de
parkeersituatie.
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet wordt gesloopt;
het maximum aantal grondgebonden wooneenheden 30 woningen per ha bedraagt;
na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende gronden de regels van
voornoemde bestemmingen van toepassing zijn.

Artikel 7 Bedrijventerrein - 1
7.1

Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Bedrijventerrein - 1’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ter plaatse van
de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 2’;
b.
bedrijven in de milieucategorieën 1, 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ter plaatse
van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’;
c.
bedrijven in de milieucategorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten ter
plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’;
d.
onzelfstandige kantoren ten behoeve van de ter plaatse aanwezige bedrijven, met dien
verstande dat het kantooroppervlak niet meer dan 50 % van het totale
bedrijfsvloeroppervlak mag bedragen, met een absoluut maximum van 2.000 m²;
e.
zelfstandige kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
f.
een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
'verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg';
g.
een transportbedrijf uit maximaal milieucategorie 3.2, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'transportbedrijf';
h.
de opslag van gevaarlijke stoffen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
i.
een rioolwaterzuiveringsinstallatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van bedrijventerrein - rioolwaterzuiveringsinstallatie';
j.
een destructiebedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van
bedrijventerrein - destructiebedrijf';
k.
een sportschool, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportschool';
l.
één bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', al dan niet in
combinatie met ruimte voor aan huis gebonden beroepen;
m.
tuinen, terreinen en erven.

7.2
7.2.1

Bouwregels
Gebouwen en overkappingen
i.
de minimum afstand tot de achterste en zijdelingseperceelsgrens bedraagt 3,0 m, tenzij de
bestaande afstand minder bedraagt, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt.

3.

Algemene regels

Artikel 32 Algemene aanduidingsregels 1
32.3
32.3.1

Milieuzone - geurzone
Aanduidingsomschrijving
De op de verbeelding voor ‘milieuzone - geurzone’ aangewezen gronden zijn, naast de andere op
de verbeelding voor die gronden aangewezen bestemming (basisbestemming), tevens bestemd
voor het tegengaan van een te hoge geurbelasting voor geurgevoelige objecten.

32.4
32.4.1

Veiligheidszone - bevi
Aanduidingsomschrijving
De op de verbeelding voor ‘veiligheidszone – bevi’ aangewezen gronden zijn, naast de andere op
de verbeelding voor die gronden aangewezen bestemming (basisbestemming), tevens bestemd
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voor het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van (beperkt) kwetsbare objecten vanwege
een risicovolle inrichting. DUS NIEUWE ZIJN NIET TOEGESTAAN??
32.4.2

Bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere ter plaatse voorkomende bestemming(en) mogen op of
in deze gronden geen (beperkt) kwetsbare objecten worden gebouwd.

32.4.3

Afwijken van de bouwregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 32 lid 4.2 en
worden toegestaan dat (beperkt) kwetsbare objecten worden gebouwd, mits hierdoor geen
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en het groepsrisico wordt
verantwoord.

32.4.4

Specifieke gebruiksregels
Tot een gebruik, strijdig met deze aanduiding, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de
gronden en bouwwerken als (beperkt) kwetsbaar object.

32.4.5

Afwijken van de gebruiksregels
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 32 lid 4.4 en
worden toegestaan dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt als (beperkt) kwetsbaar
object, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de veiligheid van personen en
het groepsrisico wordt verantwoord.

32.4.6

Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat:
a.
de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' wordt verwijderd, mits de betreffende risicovolle
inrichting ter plaatse is beëindigd;
b.
de aanduiding 'veiligheidszone - bevi' voor een risicovolle inrichting wordt gewijzigd, mits:
1.
voor de risicovolle inrichting een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer is
verleend of gewijzigd (indien van toepassing);
2.
de ligging van de zone is afgestemd op de met deze vergunning corresponderende
veiligheidsafstand ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
3.
zich binnen de gewijzigde zone geen kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare
objecten bevinden.

Staat van Bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/mt 3.2

De staat van bedrijfsactiviteiten laat zien dat Ferdinand Zandbergen B.V. is toegestaan op de nieuwe locatie,
aangezien deze gronden zijn aangewezen voor bedrijven tot en met categorie 3.2.
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IV
BIJLAGE: GROEPSRISICO CONTOUR LPG STATION
GROEPSRISICO CONTOUR LPG STATION (vanaf vulpunt)

Bron: Externe Veiligheid bestemmingsplan Spoorzone Woudenberg, Servicebureau Gemeenten,
24 januari 2014, SB|G/POLR/554054 (paragraaf 4.3.2).
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V
BIJLAGE: GROEPSRISICO BUISLEIDINGEN
INVLOEDSGEBIED BUISLEIDINGEN

Bron: Externe Veiligheid bestemmingsplan Spoorzone Woudenberg, Servicebureau Gemeenten, 24 januari 2014,
SB|G/POLR/554054 (Bijlage 2, paragraaf 2.2).
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VI
BIJLAGE: RELEVANTE BEPALINGEN WET MILIEUBEHEER
WET MILIEUBEHEER

Artikel 5.1
1

In het belang van de bescherming van het milieu kunnen, voor zover dit van meer dan provinciaal
belang is, bij algemene maatregel van bestuur eisen worden gesteld ten aanzien van de kwaliteit van
onderdelen van het milieu vanaf een daarbij te bepalen tijdstip.

3

Bij een maatregel als bedoeld in het eerste lid, wordt ten aanzien van een daarbij gestelde
milieukwaliteitseis bepaald of deze wordt aangemerkt als grenswaarde, richtwaarde dan wel andere
ter uitvoering van een daarbij genoemde EU-richtlijn of EU-verordening gestelde milieukwaliteitseis,
met dien verstande dat:
b. een richtwaarde de kwaliteit aangeeft die op het in de maatregel aangegeven tijdstip zoveel
mogelijk moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, zoveel mogelijk moet worden in stand
gehouden.

Artikel 5.2
1

Bij een maatregel als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, worden de bevoegdheden aangewezen bij de
uitoefening waarvan:
b. met de bij de maatregel gestelde richtwaarden rekening moet worden gehouden.

4

Indien bij de uitoefening van een bevoegdheid ten aanzien waarvan krachtens het eerste lid is
bepaald dat daarbij rekening moet worden gehouden met een richtwaarde, van die waarde wordt
afgeweken, vermeldt de motivering van het desbetreffende besluit in ieder geval welke gewichtige
redenen daartoe hebben geleid.

Toelichting uit Besluit externe veiligheid transportroutes (Staatsblad 2013, 465):
Artikel 1
1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
richtwaarde: richtwaarde als bedoeld in artikel 5.1, derde lid, van de Wet milieubeheer ten aanzien van
het niveau van het plaatsgebonden risico;

Nota van toelichting, I Algemeen
2.2.3. Grens- en richtwaarden
Naar de mate waarin milieukwaliteitseisen een bestuursorgaan binden bij het nemen van een besluit, kunnen
zij worden onderscheiden in grensen richtwaarden. Een grenswaarde geeft de milieukwaliteit aan die op een
bepaald tijdstip ten minste moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, ten minste in stand moet worden
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gehouden. Een richtwaarde geeft de kwaliteit aan die op een bepaald tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt
en die, waar zij aanwezig is, zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden (artikel 5.1, derde lid, van de Wet
milieubeheer). Het begrip grenswaarde houdt in dat het bestuursorgaan waaraan de eis is gericht deze waarde
bij de uitoefening van een relevante bevoegdheid in acht moet nemen. Dit houdt in dat het bevoegd gezag niet
van de grenswaarde mag afwijken. Het begrip richtwaarde betekent dat het bevoegd gezag met die waarde
rekening moet houden. Het overschrijden van een richtwaarde is slechts om gewichtige redenen toegestaan.
In de motivering van het besluit waarbij van een richtwaarde wordt afgeweken, moeten deze gewichtige
redenen worden vermeld (artikel 5.2, vierde lid, van de Wet milieubeheer). Het begrip gewichtige redenen is
niet nader ingevuld. De beoordeling van de toelaatbaarheid van afwijking van een richtwaarde zal aan de
hand van het concrete geval moeten plaats vinden. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het bevoegd
gezag dat het besluit vaststelt waarbij van de richtwaarde wordt afgeweken. Wel kan in zijn algemeenheid
worden opgemerkt dat alleen zwaarwegende belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening, het vervoer
of de economie een afwijking van een richtwaarde kunnen rechtvaardigen. Daarnaast kan afwijking van een
richtwaarde aan de orde zijn bij het opvullen van kleine open gaten in bestaand stedelijk gebied of bij
vervangende nieuwbouw in het kader van de herstructurering van stedelijk gebied.
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Bijlage 2c: Notitie mobiliteit

NOTITIE

Onderwerp
Project
Opdrachtgever
Projectcode
Status
Datum
Referentie
Auteur(s)

Gecontroleerd door
Goedgekeurd door

Mobiliteit
nieuwbouw Ferdinand Zandbergen B.V.
Ferdinand Zandbergen B.V.
103071
Ongecontroleerd (aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend)
20 juli 2017
ir. L.F.C. Steens
ir. E. Voors
ir. L.F.C. Steens

Paraaf

Bijlage(n)

-

Aan

Ferdinand Zandbergen B.V.

Inleiding
Ferdinand Zandbergen B.V. is een bedrijf dat vlees ver- en bewerkt en tevens opslaat en heeft op dit
moment een locatie aan De Nort 21 in Woudenberg. Het voornemen is om op de locatie, zoals beschreven
in afbeelding 1.1, nieuwbouw te plegen voor uitbreiding van de activiteiten. Op de nieuwe locatie worden
dezelfde werkzaamheden verricht als op de bestaande locatie.
Afbeelding 1 Locatie nieuwbouw Ferdinand Zandbergen BV

Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer
Stationsweg 5 | Postbus 3465 | 4800 DL Breda | +31 (0)76 523 33 33 | www.witteveenbos.com | KvK 38020751

Voor de realisatie van dit plan wordt het bestemmingsplan gewijzigd. In het kader van een zorgvuldige
besluitvorming heeft de gemeente gevraag een mobiliteit toets op te stellen. In deze notitie gaan we in op
de door de gemeente gestelde vragen.
Gegevens voornemen
De locatie wordt een vrieshuis met daarbij horende kantoorgedeelten. De bedoeling van het vrieshuis is de
opslag, verpakken/ompakken en distributie van vleeswaren producten. Op de locatie komen maximaal 50
personen te werken. Het aantal vrachtwagen bewegingen zal per dag bestaan uit maximaal 50 aanvoer en 50
afvoer vrachtwagens. Deze vrachtwagens voor zowel aan- als afvoer gebruikt zodat sprake is van maximaal
100 bewegingen. Deze bewegingen zijn gelijkmatig verdeeld over de dagperiode (van 0700-19.00 uur) en
een enkele beweging in de vroege avond en late nacht.
Het aantal personenauto’s dat inrichting bezoekt bestaat voor een deel uit personeel en een ander uit deel
uit bezoekers. Een groot aantal werknemers zal naar verwachting uit de directe omgeving komen Verwacht
dat per dag 25 personenauto’s; de locatie zullen aandoen, dus 50 bewegingen per dag.
Het pand zal bestaan uit een hoogbouw (20 meter) en een schil daaromheen van laagbouw (12 meter). Het
parkeren van personen auto’s is voorzien op het dak van de laagbouw. Hiertoe zal op eigen terrein een oprit
worden gerealiseerd. Ter oriëntatie is hieronder een voorlopige schets opgenomen Uitdrukkelijk wordt
vermeld dat dit niet bedoeld als een definitief plan.
Afbeelding 2 Voorlopige schets van het bouwplan

Verkeerseffecten van initiatief
De nieuwbouw wordt gepleegd op de locaties waar in het verleden ITAB en supermarkt Hoogvliet waren
gevestigd. ITAB was een interieurbouw locatie met name gericht op de realisatie van winkels. Hoogvliet is
een supermarkt.
Vrachtwagens
Zowel Itab als Hoogvliet hebben enkele vrachtwagenbewegingen per dag. Over exacte aantallen zijn geen
gegevens bekend, maar geschat wordt dat dit gezamenlijk maximaal 15 vrachtwagenbewegingen per dag
zijn geweest. Deze vrachtwagen bewegingen gaan allemaal via De Nort (Itab) en de Parallelweg naar de
N224.
Personenauto’s
Het aantal personen auto bewegingen ten behoeve van beide inrichtingen zal voor ITAB beperkt zijn
geweest, maar voor de supermarkt een groot aantal bewegingen. Uitgaande van een gemiddeld aantal
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bezoekers aan supermarkten van 25.000 per week (bron. Gfk), zijn er ongeveer 4.100 bezoekers per dag. Als
de helft daarvan met de auto komt betekent dit ongeveer 4.000 bewegingen per dag (ongeveer 350 per uur
bij openingstijden van 08.00-20.00 uur). Verder is het zo dat op termijn tevens de Kwantum zal verdwijnen;
wat daarvoor in de plaats komt is nog onbekend, maar dit zal zeer waarschijnlijk geen winkel zijn. Dat
betekent dat tevens de personenautobewegingen van en naar de Kwantum komen te vervallen. Het aantal
hiervan is niet bekend. Deze bewegingen volgen vrijwel allemaal de Parallelweg naar de N224.
In onderstaande tabel zijn deze gegevens samengevat.
Tabel 1 Aantal verkeersbewegingen per dag
Bestaand

Realisatie Zandbergen

Aantal bewegingen vrachtwagens

15

100

Aantal bewegingen personenauto’s

ca 4.000

50

Totaal

ca 4.000

150

Uit deze opgave dat het totaal aantal verkeersbewegingen over de Parallelweg en dan van en naar de N224
sterk afneemt ten opzicht van de bestaande situatie.
Infrastructuur
Ten aanzien van de infrastructuur kan nog het volgende worden opgemerkt. De infrastructuur van het
industrieterrein kan een 85 tal extra vrachtwagenbewegingen per dag makkelijk aan en mede door het
wegvallen van een groot aantal personenautobewegingen. De website van de Provincie Utrecht geeft aan
dat N224 ongeveer 12.500 weggebruikers per uur heeft. Het aantal vrachtwagens naar en vanaf Zandbergen
bedraagt met ongeveer 8 per uur extra slechts een heel klein deel hiervan. Van het gebruik van de
nieuwbouw van Zandbergen worden dan ook geen negatieve effecten verwacht voor het gerbruik van het
wegennet en de bestaande infrastructuur.
De verkeerssituatie rond de aansluit van De Nort en Parallelweg zal in ieder geval verbeteren,
Andere aspecten
De parkeerplaatsen voor de nieuwe locatie zijn voorzien op het dak van de laagbouw. Mogelijk dat voor
bezoekers enkele parkeerplaatsen op maaiveldniveau worden gerealiseerd, maar deze zullen dan op eigen
terrein en binnen de hekwerken worden gerealiseerd. De toegang naar het kantoorgebouw zal via deze
parkeerplaats gerealiseerd worden.
Op het eigen terrein zullen 2 wachtplekken/overnachtingsplekken voor vrachtwagens en chauffeurs worden
gerealiseerd. Deze locatie is binnen de hekken van de locatie, waarbij tevens een toiletvoorziening zal
worden gerealiseerd.
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Bijlage 3a: Ruimtelijke onderbouwing Laan van Lichtenberg 4-6

Ruimtelijke onderbouwing
Aan
Van
Datum
Onderwerp
Bijlagen

: Gemeente Woudenberg
: Buro SRO
: juli 2017
: Bebouwde Kom Woudenberg – Laan van Lichtenberg 4-6
: Bodemonderzoek
Akoestisch onderzoek
Quick scan flora en fauna

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" heeft van 15 maart 2017 tot 25 april
2017 ter inzage gelegen. De eigenaar van het perceel aan de Laan van Lichtenberg 4-6 te Woudenberg
heeft een inspraakreactie ingediend ten behoeve van het realiseren van 10 woningen op het perceel. De
gemeente heeft aangegeven hier in principe medewerking aan te verlenen en het initiatief in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" mee te nemen als kan worden onderbouwd dat het initiatief
uitvoerbaar is. Via voorliggend document wordt gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend en
waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Er wordt in deze ruimtelijke onderbouwing
alleen ingegaan op de relevante uitvoerbaarheidsaspecten.
Huidige situatie
Het plangebied ligt in het zuidwesten van de stad Woudenberg, aan de Laan van Lichtenberg 4-6. De Laan
van Lichtenberg ligt binnen een 30 km-zone en is een zijweg van de Maarsbergseweg.
Het perceel wordt omringd door woningen. Op het terrein staat een leegstaand bedrijfspand waar voorheen een bouwbedrijf in gevestigd was. De rest van het perceel bestaat uit straatverharding.

Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org)

Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org)
Huidige situatie plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Toekomstige situatie

Buro SRO Oost BV
Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG ARNHEM

026 – 35 23 125
arnhem@buro-sro.nl
www.buro-sro.nl

KvK: 50835645
BTW: NL8229.48.540.B01
IBAN: NL95INGB0005519647

Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org)

Huidige situatie plangebied (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Toekomstige situatie
De initiatiefnemer heeft het voornemen om in totaal 10 woningen te realiseren. Er worden drie verschillende woningtypen ontwikkeld, namelijk 4 seniorenwoningen, 4 rijwoningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen. Naast de woningen wordt er in het noorden van het plangebied een bijgebouw voor de stalling
van auto’s gebouwd.

Uitvoerb

Buro SRO
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Verkavelingsplan (bron: Jan Bloemendal Architecten)

De twee-onder-een-kapwoningen komen in het zuiden van het plangebied te liggen, aan de Laan van Lichtenberg. Op deze manier wordt aangesloten op de bestaande losse korrel van de bebouwing aan deze
straat.
Vanuit stedenbouwkundig oogpunt refereert het plan aan de indeling van een boerenerf, waarbij de
twee-onder-een-kapwoningen de vorm van het hoofdgebouw hebben. Hiermee wordt aangesloten op de
dorpse structuur zoals dat met name ook is te vinden aan de Maarsbergseweg.
De senioren- en rijwoningen liggen haaks op het hoofdgebouw. Deze gebouwen zijn stedenbouwkundig
ondergeschikt aan het hoofdgebouw en refereren aan de opstallen van een boerenerf.
Qua massa bestaan de rij- en twee-onder-een-kapwoningen uit twee bouwlagen met een kap. De maximale goothoogte van deze woningen bedraagt 6 meter, de bouwhoogte 10,5 m. De seniorenwoningen
bestaan uit 1 bouwlaag met een kap, met een maximale goothoogte van 3,5 m. en een maximale bouwhoogte van 8 m. Tot slot bestaat het bijgebouw voor auto’s uit 1 laag met een kap met een maximale
goothoogte van 2,5 m. en een maximale bouwhoogte van 4 m.
De nieuwe woonlocatie wordt ontsloten op de Laan van Lichtenberg. Parkeren gebeurt op eigen terrein of
in het daarvoor bedoelde bijgebouw.

De te realiseren woningen binnen het plangebied (bron: Jan Bloemendal Architecten)

Buro SRO
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Uitvoerbaarheidsaspecten
Bodem
Aangezien de functie wijzigt van een bedrijfsfunctie naar een woonfunctie, is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Het complete rapport is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. De
belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn:
 De licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater brengen geen onaanvaardbare risico’s met zich mee.
 Er worden geen belemmeringen gezien voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie.
 Er wordt geen nader bodemonderzoek aanbevolen.
Daarmee is het initiatief uitvoerbaar wat betreft het aspect bodem.
Lucht
De ontwikkeling van de tien woningen in het plangebied kan, aangezien de toevoeging van het aantal woningen ruim onder de drempelwaarde van 1.500 woningen ligt, aangemerkt worden als een NIBM-project.
Daarmee is te concluderen dat dit project 'niet in betekende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de
luchtkwaliteit.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.
Geluid
PM Akoestisch onderzoek
Milieuzonering
Direct ten oosten van het plangebied ligt een bestemming maatschappelijk. Gezien de bestemming en
omvang van de locatie wordt aangenomen dat hier enkel functies uit categorie 1 en 2 uit de publicatie
‘Bedrijven en Milieuzonering’, nu en in de toekomst, van toepassing zijn. In de nabijheid van woningen
worden deze functies in het algemeen aanvaardbaar geacht. Van aantasting van een goed woon- en leefklimaat is geen sprake.
In de nabije omgeving van het plangebied zijn verder geen milieubelastende functies gelegen die in het
kader van het aspect milieuzonering van belang zijn.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering.
Externe veiligheid
Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.
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Uitsnede risicokaart van de omgeving van het plangebied (bron: risicokaart.nl)

Rondom het plangebied zijn onder andere een provinciale weg waarover vervoer van gevaarlijke stoffen
plaatsvindt. Het gaat om de Randweg. Het invloedgebied van deze weg bedraagt echter 0 meter, waardoor er geen belemmeringen zijn voor het initiatief.
Op 2,7 km ten noordoosten van het plangebied zijn ADR stoffen opgeslagen. Het plangebied bevindt zich
binnen het invloedsgebied (3000 m) van deze opslagplaats. Gezien de beperkte toename van aantal personen in het plangebied en de grote afstand tot de opslagplaats is er geen sprake van een significante toename van het groepsrisico. Hiermee vormt dit risicovol object geen belemmering voor het plan.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect externe veiligheid.
Water
Binnen of rondom het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Met betrekking tot de hoeveelheid
verharding is er sprake van een afname ten opzichte van de huidige situatie. Nu is het terrein volledig verhard, waarna er door de ontwikkeling van de woningen ook tuinen worden aangelegd. Er is daarom geen
compensatie nodig. Realisatie van het initiatief past binnen de uitgangspunten van het waterschap Vallei
en Veluwe.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect water.
Ecologie
In het kader van voorliggend initiatief wordt een Quick scan Flora en Fauna uitgevoerd.
PM Flora en fauna onderzoek
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Verkeer
De 10 woningen worden ontsloten via de Laan van Lichtenberg. Deze straat kan de beperkte verkeerstoename goed aan. Binnen het plangebied wordt er neutrale verharding gerealiseerd. Deze verharding is geschikt om over te rijden, te lopen en te spelen.
Voor de ontwikkeling wordt met betrekking tot het benodigd aantal parkeerplaatsen aangesloten op de
parkeernormen van de publicatie ‘Kerncijfers parkeren en verkeersgeneratie 2012’ van het CROW. Voor
de twee-onder-een-kapwoning geldt een maximale norm van 3 parkeerplaatsen (matig stedelijk, bebouwde kom). Voor de rij- en seniorenwoningen geldt een norm van 2 parkeerplaatsen per woning. Parkeren voor bewoners is volledig mogelijk binnen het plangebied, namelijk op het eigen terrein of in het
bijgebouw. Er wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan "Bebouwde
Kom Woudenberg" om te waarborgen dat aan de parkeernorm wordt voldaan.
Cultuurhistorie en archeologie
Cultuurhistorie
In het plangebied en de directe omgeving bevinden zich geen cultuurhistorische waarden waar het plan
effect op kan hebben.
Archeologie
Het plangebied heeft twee archeologische verwachtingswaardes, zoals ook te zien is op navolgende uitsnede van de archeologische beleidskaart van de gemeente Woudenberg. Over de oostelijker helft van
het plangebied ligt een Archeologisch waardevol m.b.t. cultuurhistorische elementen. Voor deze gebieden
geldt een onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 100 m² en dieper van 30 cm. Het westelijke
deel van het plangebied betreft een zone met een lage archeologische verwachting. Voor deze gebieden
geldt een onderzoeksplicht voor bodemingrepen groter dan 10.000 m² en dieper dan 30 cm.
Het benodigde onderzoek zal worden uitgevoerd in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen. De dubbelbestemming blijft voor deze locatie behouden in het bestemmingsplan
"Bebouwde Kom Woudenberg".

Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Woudenberg, plangebied blauw omcirkeld (bron: gemeente Woudenberg)
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Economische uitvoerbaarheid
De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente
voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de
gemeente gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges.
Eventuele extra gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.
Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Deze overeenkomst zal als een separate rapportage worden
opgenomen. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.
Conclusie
Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn voor het realiseren van 10 woningen aan de Laan van Lichtenberg 4-6 te Woudenberg. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Woudenberg’.
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1

Inleiding
In opdracht van de Rabo Vastgoedgroep heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend
bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Laan van Lichtenberg 4
en 6 te Woudenberg. De onderzoekslocatie betreft een voormalig bouwbedrijf met
timmerwerkplaats. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.
De aanleiding tot het instellen van een verkennend bodem- en asbestonderzoek wordt
gevormd door de eigendomsoverdracht alsmede de plannen tot het plegen van
nieuwbouw/herinrichten van de locatie.
Het doel van bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de
grond en het grondwater ter plaatse. Het doel van het verkennend asbestonderzoek is het
vaststellen of de bovengrond verdacht is voor de aanwezigheid van asbest.
Het uitgevoerde onderzoek heeft bestaan uit een vooronderzoek conform de NEN 5725 een
verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een verkennend asbestonderzoek
conform de NEN 5707.
In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, evenals
de resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoeksstrategie. In
hoofdstuk 3 worden de uitgevoerde werkzaamheden, de certificering en de
kwaliteitsborging besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten
weergegeven, die in hoofdstuk 5 worden geëvalueerd. Hoofdstuk 6 sluit af met de
conclusies en aanbevelingen.
Voor een uitleg van de in dit rapport gebruikte begrippen en afkortingen wordt verwezen
naar bijlage 9.
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Achtergronden
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725
(strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,
januari 2009) verricht. Tijdens het vooronderzoek is op 14 december 2015 een locatieinspectie uitgevoerd en zijn gegevens over de locatie opgevraagd bij onder andere de
opdrachtgever, de Omgevingsdienst Regio Utrecht, het Bodemloket en de Basisregistratie
Adresgegevens (BAG; kadastrale gegevens en bouwjaar pand). Daarnaast zijn gegevens
over de bodemopbouw en geohydrologie verzameld en is de bodemkwaliteitskaart
geraadpleegd. Ook zijn historische kaarten beoordeeld (bron website: WatWasWaar.nl). De
resultaten van het vooronderzoek zijn in onderstaande paragrafen opgenomen.

2.1

Locatiegegevens
In onderstaand overzicht zijn de algemene gegevens van de locatie opgenomen:
Adres:
Oppervlakte:
Kadastrale gegevens:
Huidig gebruik:
Toekomstig gebruik:
Aanwezige bebouwing:
Aanwezige verharding:
Bekende aanwezigheid tanks:
Bekende aanwezigheid asbest:
Bekende aanwezigheid verontreinigingen:
Bekende aanwezigheid slootdempingen:

Laan van Lichtenberg 4 en 6 te Woudenberg
2
Circa 2.710 m
Woudenberg , Sectie B , Nrs. 4637, 4948 en 5432
Utiliteitsgebouw (voormalige timmerwerkplaats)
Wonen met tuin
Gebouw/werkplaats (deels gesloopt als gevolg van brand)
Vrijwel volledig klinkers
Niet aanwezig
Op het maaiveld zijn een enkele plaatjes asbestverdacht
materiaal aangetroffen
Zuidelijk van de locatie is een voormalige stortplaats
aanwezig
Uit de beschikbare informatie blijkt dat op het terrein
waarschijnlijk verschillende dempingen aanwezig zijn

De onderzoekslocatie betreft een voormalig bouwbedrijf met timmerwerkplaats. De
activiteiten van het bedrijf zijn inmiddels beëindigd en het pand is leegstaand. Op de locatie
is een gebouw aanwezig dat al deels gesloopt is als gevolg van een brand aan de oostkant
van het pand. Het gehele terrein is verhard met klinkers en omsloten met hekwerken. Het
gebouw is rond 1960 gebouwd (bron: BAG; Basisregistraties Adressen en Gebouwen). De
locatie is gelegen in een woonwijk, ten westen van de Maarsbergseweg (N226). De
opdrachtgever heeft het voornemen om de aanwezige bebouwing te slopen en het terrein
opnieuw in te richten met woningen en tuinen.
Voor zover bekend hebben op de locatie geen bodembedreigende activiteiten
plaatsgevonden. Uit de gegevens van de Omgevingsdienst Regio Utrecht en het
Bodemloket blijkt dat op de locatie een aantal slootdempingen aanwezig zijn. Tijdens het
onderhavige onderzoek zijn echter geen aanwijzingen voor slootdempingen waargenomen.
In bijlage 2 is een situatietekening van de onderzoekslocatie opgenomen.
2.2

Reeds uitgevoerde bodemonderzoeken
Voor zover bekend hebben op de locatie nog niet eerder bodemonderzoeken
plaatsgevonden. Uit de informatie van het Bodemloket en de RUD Utrecht blijkt dan
zuidelijk van de onderzoekslocatie een ophooglaag aanwezig is met vermoedelijk
stortmateriaal. Ter plaatse van de voormalige stortplaats is in het verleden een onderzoek
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uitgevoerd (Grontmij, nr. 1839.BWT/GVM van augustus 1991) waaruit blijkt dat het gebruik
als stortlocatie niet van invloed is op de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het
grondwater op de onderhavige onderzoekslocatie. In de grond van de voormalige
sturtplaats zijn voornamelijk verontreinigingen met PAK gemeten. In het grondwater van de
voormalige stortlocatie zijn geen verontreinigingen aangetoond.
2.3

Historische locatiegegevens
Uit de historische kaarten is op te maken dat voor 1960 de locatie vermoedelijk een
agrarische bestemming heeft gehad. Ook is te zien dat op de noordzijde van de locatie een
woning of boerderij heeft gestaan. Rond 1960 is het huidige bouwbedrijf met
timmerwerkplaats gebouwd. Voor zover bekend heeft de locatie tot op heden deze functie
behouden.

2.4

Regionale bodemopbouw en geohydrologie
De navolgende gegevens zijn ontleend aan de Grondwaterkaart van Nederland, blad
Utrecht (TNO-Dienst Grondwaterverkenning, 1978).
De maaiveldhoogte in Woudenberg bedraagt gemiddeld circa 5 m+NAP.
De regionale bodemopbouw in Woudenberg en omgeving kan globaal als volgt worden
geschematiseerd:
Tabel 2.1 Regionale bodemopbouw
Meters
t.o.v. NAP
5 tot –8
–8 tot –14
Vanaf –14

Geologische omschrijving
e

1 watervoerend pakket
e
1 slecht doorlatende laag
e
2 watervoerend pakket

Lithostratigrafie

Grondsoort

Formaties van Twente
Eemformatie
Formaties van Sterksel,
Enschede en Harderwijk

(matig) grof zand
klei
(matig) grof zand

Het eerste watervoerend pakket heeft een doorlaatvermogen (transmissiviteit) van circa
50 m2/dag. De locatie ligt in een gebied waar regionaal infiltratie optreedt. Het grondwater
staat op circa 2 m-mv. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket stroomt
regionaal in noord- tot noordwestelijke richting.
Het dichtstbijzijnde grondwaterbeschermingsgebied is ‘Woudenberg’. De afstand van de
locatie tot het puttenveld (waterwingebied) bedraagt circa 3 km.
2.5

Hypothese en onderzoeksstrategieën
Verkennend bodemonderzoek
Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is de locatie beschouwd als onverdacht
met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreinigingen. Tijdens het
bodemonderzoek is de onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)
gehanteerd. Aanvullend zijn ter plaatse van de mogelijke dempingen boringen verricht om
de samenstelling van het dempingsmateriaal vast te stellen.
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Verkennend asbestonderzoek
De bovengrond van de gehele locatie is onderzocht conform NEN 5707 op het voorkomen
van asbest in de bodem. Hierbij is de strategie voor een onverdachte locatie gehanteerd
(ONV).
De bovenstaande hypothese wordt met behulp van dit bodemonderzoek getoetst. In de
navolgende hoofdstukken worden de uitgevoerde werkzaamheden en de
onderzoeksresultaten besproken.
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3

Uitgevoerd onderzoek

3.1

Onderzoeksopzet
Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het
bodemonderzoek het volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd:
Tabel 3.1 Onderzoeksprogramma bodemonderzoek
Deellocatie

Strategie

Veldwerk

Analyses

NEN
5740/5707

Boring /

Boring 2,0

proefgat

m-mv

Peilbuis

Grond

Grondwater

1x

3x standaardpakket grond

1x standaard-

0,5 m-mv
Gehele locatie;
opp. ca. 2.710 m

ONV

9x boring

2x

2

pakket
grondwater

Dempingen

6x

2x standaardpakket grond
(alleen bij het aantreffen van
dempingsmateriaal).

Asbestonderzoek

ONV

9x proef

2x

1

2x asbest in grond

gat
Toelichting tabel:
m-mv:

meter beneden maaiveld

standaardpakket grond:

9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, PCB,
minerale olie, organisch stof en lutum

standaardpakket grondwater:

9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige
aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie

3.2

Proefgat:

Gat ten behoeve van asbestonderzoek; 0,3 x 0,3 x 0,5 m.

1

Boringen tot 2 m-mv zijn gecombineerd uitgevoerd met het bodemonderzoek.

Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek
LievenseCSO Milieu B.V. is door Eerland Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en
14001-normen, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo voor dit onderzoek de BRL
SIKB 2000. Ten slotte is LievenseCSO Milieu B.V. door Eerland Certification ook
gecertificeerd voor de SC-540 en de CO2-prestatieladder trede 5.
LievenseCSO Milieu B.V. heeft haar veldwerk uitbesteed aan veldwerkbedrijf Sialtech B.V.
Sialtech is door SGS Intron gecertificeerd voor de ISO 9001-norm, VCA** en in het kader
van de Regeling Kwalibo voor dit onderzoek de BRL SIKB 2000.
De grondmonstername en het plaatsen van de peilbuis is uitgevoerd op 18 december 2015
door Sialtech B.V. onder het BRL SIKB-certificaat (protocollen 2001 en 2018) door de
erkende veldwerker R.G. Giskus.
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De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd op 4 januari 2016 door Sialtech B.V.
onder het BRL SIKB 2000-certificaat (protocol 2002) door de erkende veldwerker
R.G. Giskus.
Aangezien de onderzoekslocatie geen eigendom is van LievenseCSO Milieu B.V., Sialtech
B.V. of daaraan gelieerde ondernemingen, is voldaan aan de eisen van onafhankelijkheid uit
de BRL SIKB 2000.
Tijdens de uitvoering van het veldwerk zijn geen kritieke afwijkingen opgetreden van de
protocollen beschreven in de BRL SIKB 2000.
Bij de uitvoering van het veldwerk is de volgende algemene strategie gehanteerd:
 wanneer zintuiglijke bodemvreemde materialen zijn aangetroffen, zijn de boringen (een
representatief aantal) doorgezet tot 0,5 meter in de zintuiglijk schone grond;
 bemonstering heeft plaatsgevonden van trajecten van maximaal 0,5 meter, waarbij
bodemmateriaal uit zintuiglijk verschillende bodemlagen (op basis van textuur of
verontreinigingsgraad) niet met elkaar is vermengd;
 om gezondheidsredenen zijn tijdens het veldonderzoek geen actieve
geurwaarnemingen verricht. Om de eventuele aanwezigheid van vluchtige
verbindingen in de bodem tijdens het veldonderzoek toch te kunnen detecteren is
gebruik gemaakt van mobiele koolwaterstofdetectors (type ACTA) en/of oliewatertesten;
 het grondwater is minimaal een week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd,
waarbij voorafgaande aan de monstername de grondwaterstand, zuurgraad,
geleidbaarheid en troebelheid is gemeten;
 de monsters zijn op de voorgeschreven wijze geconserveerd.
De chemische analyses zijn uitgevoerd door de IEC 17025-geaccrediteerde en AS3000erkende laboratorium ALcontrol Laboratories te Rotterdam.
De monsters in dit onderzoek zijn zover van toepassing geanalyseerd conform de AS3000
(zie de analysecertificaten in de bijlage).
De selectie van de bodemmonsters voor analyse heeft plaatsgevonden op basis van
zintuiglijke waarnemingen en herkomst. De geanalyseerde grondmonsters en de
samenstelling daarvan zijn weergegeven in onderstaande Tabel 3.2.
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Tabel 3.2 Samenstelling mengmonsters bodemonderzoek
Analyse-

Traject

Deelmonsters (traject

Zintuiglijke

Analysepakket

monster

(m -mv)

in m -mv)

waarnemingen

MMA1

0,10 - 0,50

G01, G02, G03, G04

-

Asbest in grond

MMA2

0,10 - 0,50

-

Asbest in grond

-

Standaardpakket grond

-

Standaardpakket grond

-

Standaardpakket grond

(0,10 - 0,50)
G05, G06, G07, G08,
G09 (0,10 - 0,50)
MMBG01

0,10 - 0,60

02 (0,10 - 0,60)
05 (0,10 - 0,30)
06 (0,10 - 0,50)
07 (0,10 - 0,50)
08 (0,10 - 0,40)
09 (0,20 - 0,30)
P01 (0,10 - 0,60)

MMBG02

0,00 - 0,60

03 (0,10 - 0,60)
05 (0,10 - 0,60)
01 (0,07 - 0,50)
02 (0,00 - 0,50)
03 (0,10 - 0,20)
03 (0,20 - 0,50)
04 (0,10 - 0,20)
04 (0,20 - 0,50)

MMOG01

0,60 - 1,00

02 (0,60 - 1,00)
03 (0,60 - 1,00)
P01 (0,60 - 1,00)

VERKENNEND BODEMONDERZOEK | LAAN VAN LICHTENBERG 4-6 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1283.RAP001.ES.01

Status: Definitief | Versiedatum: 19 januari 2016

7 / 12

4

Resultaten

4.1

Veldonderzoek
Het opgeboorde en opgegraven materiaal is beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en
eventuele bijzonderheden. De profielbeschrijvingen en het veldverslag zijn opgenomen in
bijlage 3. De gegevens die dit heeft opgeleverd bevestigen in grote lijnen het geologische en
geohydrologische profiel van de bodem, zoals beschreven in hoofdstuk 2.
Er zijn in het opgeboorde en opgegraven materiaal geen bodemvreemde of
asbestverdachte materialen aangetroffen. Op het maaiveld (op de klinkers) is een aantal
stukjes (3) asbestverdacht materiaal aangetroffen, deze stukjes zijn vermoedelijk afkomstig
van het deels afgebroken gebouw. Tijdens het veldwerk zijn de stukjes verwijderd.
In de navolgende Tabel 4.1 zijn de veldmetingen weergegeven zoals gedaan tijdens de
watermonstername.
Tabel 4.1 Veldmetingen watermonstername
Peilbuis
P01

Plaatsingsdatum
18-12-2015

Bemonsterings- Grondwaterstand
datum
(m -mv)
4-1-2016
0,66

pH
(-)
7,49

EC
(µS/cm)
905

Troebelheid
(NTU)
35,7

De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend
voor de regio.
4.2

Laboratoriumonderzoek

4.2.1

Algemeen
De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en
interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn
vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streefen interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering per
1 juli 2013.
De betekenis van deze waarden is als volgt:
 Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de
achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken
over niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde
of de streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte of
een lichte verontreiniging.
 Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde
wordt gesproken over een sterke verontreiniging of sterk verhoogd gehalte.
De achtergrond- en interventiewaarden gelden voor een zogenaamde standaardbodem:
bodem met een lutumgehalte van 25% en een organische stofgehalte van 10%. Conform de
Regeling bodemkwaliteit zijn de analyseresultaten op basis van het gemeten lutum- en
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organische stofgehalte omgerekend naar deze standaardbodem en vervolgens getoetst.
Zowel de originele als de gecorrigeerde analyseresultaten zijn opgenomen in de
toetsingstabellen in bijlage 4. Ook de toetsingswaarden zijn hierin opgenomen.
Naast de achtergrond-, streef- en interventiewaarde is er een zogenaamde tussenwaarde.
Dit is het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de interventiewaarde.
Overschrijding van de tussenwaarde wordt een matig verhoogd gehalte of matige
verontreiniging genoemd. Deze waarde kan, afhankelijk van het doel van het onderzoek, als
triggerwaarde worden gehanteerd voor het uitvoeren van een nader onderzoek.
De interventiewaarde voor asbest is in de Circulaire bodemsanering vastgesteld op 100
mg/kg gewogen (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de
amfiboolasbestconcentratie). Dit is gelijk aan de hergebruikswaarde volgens de Regeling
bodemkwaliteit.
Ernst en spoed
Er is sprake van een geval van ernstige verontreiniging indien in meer dan 25 m3
bodemvolume in het geval van grond- of sedimentverontreiniging, of in meer dan 100 m3
bodemvolume in het geval van grondwaterverontreiniging, het gemiddelde gehalte de
interventiewaarde overschrijdt.
De spoedeisendheid van de sanering is afhankelijk van de actuele risico's van de ernstige
verontreiniging voor de volksgezondheid, het ecosysteem en verspreiding via het
grondwater. Indien geen sprake is van actuele risico's, dan hebben saneringsmaatregelen
geen spoed.
Zorgplicht
Voor bodemverontreinigingen die zijn ontstaan na 1 januari 1987 geldt het zorgplichtartikel
(artikel 13 Wet bodembescherming). Hierin wordt bepaald dat een ieder verplicht is alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem/haar kunnen worden gevergd om
aantasting van de bodem te voorkomen, dan wel de bodem te saneren en de gevolgen van
verontreiniging te beperken of zo veel mogelijk ongedaan te maken. De saneringsnoodzaak
bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst van de verontreiniging of
de spoedeisendheid.
4.2.2

Grond
De getoetste analyseresultaten van de grondmonsters zijn opgenomen in bijlage 4. Een
samenvatting hiervan is opgenomen in navolgende tabel 4.2. Het analysecertificaat van de
grondmonsters is opgenomen in bijlage 6.
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Tabel 4.2 Analyseresultaten grond (samenvatting)
Monsternummer

Boringen

Traject
(m-mv)

Zintuiglijke
waarneming

Analysepakket

Stoffen > AW

Stoffen
>T

Stoffen
>I

Indicatieve
toetsing Bbk

MMBG1

02, 05,

0,10 -

-

-

-

-

Achtergrond

06, 07,

0,60

Standaardpakketgrond

Standaardpakketgrond

Zink

Standaardpakketgrond

-

waarde

08, 09,
P01
MMBG2

01, 02,

0,10 -

03, 04,

0,60

-

-

-

Achtergrond
waarde

05
MMOG1

02, 03,

0,60 -

P01

1,00

-

-

-

Achtergrond
waarde

Toelichting tabel
–:
alle geanalyseerde parameters lager dan achtergrondwaarde
>A:
hoger dan achtergrondwaarde, lager dan of gelijk aan tussenwaarde
>T:
hoger dan tussenwaarde, lager dan of gelijk aan interventiewaarde
>I:
hoger dan interventiewaarde
Bbk:
Besluit bodemkwaliteit

4.2.3

Grondwater
De getoetste analyseresultaten van de grondwatermonsters zijn opgenomen in bijlage 5.
Een samenvatting hiervan is opgenomen in navolgende Tabel 4.3. Het analysecertificaat van
het grondwatermonster is opgenomen in bijlage 7.
Tabel 4.3 Analyseresultaten grondwater (samenvatting)
Peilbuisnummer
07

Filtertraject

Analysepakket

2,0-3,0 m-mv

Standaardpakket
grondwater

Stoffen > S

Stoffen > T

naftaleen

-

Stoffen > I
-

Toelichting tabel
–: alle geanalyseerde parameters lager dan streefwaarde
>S: hoger dan streefwaarde, lager dan of gelijk aan tussenwaarde
>T: hoger dan tussenwaarde, lager dan of gelijk aan interventiewaarde
>I: hoger dan interventiewaarde

4.2.4

Asbest
Het analysecertificaat van de asbestanalyses is opgenomen in bijlage 6. Een samenvatting
van de asbestanalyses is opgenomen in tabel 4.5.
Tabel 4.5: Analyseresultaten asbest in grondmonsters (samenvatting)
Naam

Proefgaten

Traject

Grond

(m-mv)

/ puin

Concentratie asbest (mg/kg)
Grove fractie

Fijne fractie

Totaal

(> 16 mm) veld

(< 16 mm) lab

(fijn +

Serpentijn

Amfibool

Serpentijn

Amfibool

grof)

2)

3)

2)

3)

mg/kg 1)

MMA1

G1 t/m G4

0,00 - 0,50

Grond

<2

<2

<2

<2

<2

MMA2

G5 t/m G9

0,00 - 0,50

Grond

<2

<2

<2

<2

<2
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5

Evaluatie onderzoeksresultaten

5.1

Veldonderzoek
Tijdens het veldonderzoek zijn in de grond geen bodemvreemde bijmengingen of
asbestverdachte materialen aangetroffen. In de grond ter plaatse van de vermoedelijke
slootdempingen zijn geen bijzonderheden waargenomen. Op het maaiveld (op de
klinkerverharding) is tijdens het onderzoek een aantal kleine stukjes asbestverdacht
materiaal aangetroffen welke meteen zijn verwijderd.
In de grond ter plaatse van de mogelijke slootdempingen zijn geen waarnemingen gedaan
die duiden op de aanwezigheid van een gedempte sloot.

5.2

Grond
In mengmonster MMBG2 van de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan zink
aangetroffen. In de overige mengmonsters zijn geen stoffen aangetroffen die de
achtergrondwaarde overschrijden. Er is geen relatie aangetoond tussen het gemeten
gehalte aan zink en het voorkomen van bodemvreemde materialen in de grond.
Het licht verhoogde gehalte aan zink brengt geen onaanvaardbare risico's met zich mee,
mogelijk betreft het een verhoogde achtergrondwaarde.

5.3

Grondwater
In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan naftaleen aangetroffen. Hiervoor
is geen eenduidige verklaring te geven. De licht verhoogde concentratie naftaleen brengt
geen onaanvaardbare risico's met zich mee.

5.4

Asbest
In de bovengrond is visueel en analytisch geen asbest aangetroffen. Bij alle analyses zijn de
gehalten aan asbest beneden de detectielimiet gelegen.
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6

Conclusies en aanbevelingen

6.1

Conclusies
In opdracht van de Rabo Vastgoedgroep heeft LievenseCSO Milieu B.V. een verkennend
bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Laan van Lichtenberg 4
en 6 te Woudenberg. De onderzoekslocatie betreft een voormalig bouwbedrijf met
timmerwerkplaats. De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven:
 Tijdens het veldonderzoek zijn in de boven- en ondergrond geen bodemvreemde
bijmengingen of asbestverdachte materialen aangetroffen.
 In de grond ter plaatse van de mogelijke slootdempingen zijn geen waarnemingen
gedaan die duiden op de aanwezigheid van een gedempte sloot.
 Tijdens het veldonderzoek zijn op het maaiveld (op de klinkerverharding) een aantal
asbestverdachte plaatjes aangetroffen, welke tijdens het onderzoek direct zijn
verwijderd). De plaatjes zijn vermoedelijk afkomstig van de aanwezige bebouwing.
 In een mengmonster van de bovengrond (MMBG02) is een licht verhoogd gehalte aan
zink gemeten. Er is geen relatie aangetoond tussen het gemeten gehalte en het
voorkomen van bodemvreemde materialen in de grond, mogelijk betreft het een
verhoogde achtergrondwaarde.
 In de overige mengmonsters zijn geen gehalten gemeten die de achtergrondwaarden
overschrijden.
 In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan naftaleen aangetroffen. De
bron of oorzaak van de verhoogde concentratie naftaleen is onbekend.
De milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater is met dit onderzoek
vastgesteld. De licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater brengen geen
onaanvaardbare risico’s met zich mee. Er worden geen belemmeringen gezien voor het
huidige en toekomstige gebruik van de locatie.

6.2

Aanbevelingen
Er wordt geen nader onderzoek aanbevolen.
Er gelden wettelijke beperkingen bij het verplaatsen en elders toepassen van grond, die
kunnen leiden tot extra kosten. Derhalve wordt aanbevolen bij grondverzet zoveel mogelijk
grond op de locatie te hergebruiken. Wanneer in de toekomst graafwerkzaamheden
plaatsvinden, dient rekening gehouden te worden met de voorwaarden zoals omschreven
in bijlage 8 (grondverzet).
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Bijlagen

Bijlage 1

Regionale ligging van de onderzoekslocatie
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Bijlage 4

Toetsingstabellen grond
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Projectnaam
Projectcode

Laan van Lichtenberg 4-6, Woudenberg
15M1283

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtypebt)

MMBG011
1
or

MMBG022
2
or

br

MMOG013
3
or

br

br

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(-)

93.1
<1
Geen

---

----

90.8
<1
Geen

---

----

84.5
<1
Geen

---

----

organische stof
(gloeiverlies)(% vd DS)

<0.5

--

--

<0.5

--

--

<0.5

--

--

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
1.6

--

--

2.3

--

--

<1

--

--

METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

<20
<0.2
1.6
<5
<0.05
<10
<0.5
4.6
<20

54.2
0.241
5.62
7.24
0.0503
11
0.35
13.4
33.2

<20
<0.2
2.5
<5
<0.05
<10
<0.5
4.7
77

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0.01
--<0.01
fenantreen
<0.01
--<0.01
antraceen
<0.01
--<0.01
fluoranteen
0.02
--0.01
benzo(a)antraceen
<0.01
--<0.01
chryseen
<0.01
--<0.01
benzo(k)fluoranteen
<0.01
--<0.01
benzo(a)pyreen
0.01
--<0.01
benzo(ghi)peryleen
0.01
--<0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen
0.01
--<0.01
pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)
0.092
0.092
0.073
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)
<1
PCB 52(µg/kgds)
<1
PCB 101(µg/kgds)
<1
PCB 118(µg/kgds)
<1
PCB 138(µg/kgds)
<1
PCB 153(µg/kgds)
<1
PCB 180(µg/kgds)
<1
som PCB (7) (0.7
factor)(µg/kgds)
4.9
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

<5
<5
<5
<5
<20

52.3
0.24
8.51
7.17
0.05
11
0.35
13.4
180

*

<20
<0.2
2.9
<5
<0.05
<10
<0.5
8.5
27

-----------

-----------

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

-----------

0.07

0.07

0.073

54.2
0.241
10.2
7.24
0.0503
11
0.35
24.8
64.1

-----------

--------

--------

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

--------

--------

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

--------

--------

24.5

a

4.9

24.5

a

4.9

24.5

a

----70

-----

<5
<5
<5
<5
<20

----70

-----

<5
<5
<5
<5
<20

----70

-----

Monstercode en monstertraject
1
12227616-001 MMBG01 MMBG01
2
12227616-002 MMBG02 MMBG02
3
12227616-003 MMOG01 MMOG01
De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering
per 1 juli 2013, Staatcourant 27 juni 2013, Nr. 16675 en voor de achtergrondwaarde aan het Besluit Bodemkwaliteit,

Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247. Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van
een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl) en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009 en met
wijzingen zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
*
**
***
-#
a

b

+

or
br

bt)

het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleiner dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag
verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).
De interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene
verontreiniging en geen sprake is van thermisch gereinigde grond en baggerspecie.
Origineel resultaat
Omgerekend resultaat
De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de bodemsamenstelling.
Voor de toetsing zijn de grond (as3000) monsters ingedeeld in de volgende bodemtypen: (als humus/lutum niet is gemeten
geldt een default waarde van lutum = 25% en organische stof = 10%.)
1: lutum 1.6% humus 0.5%
2: lutum 2.3% humus 0.5%
3: lutum 1% humus 0.5%

Tabel: Toetsingswaarden voor grond (as3000) (I&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders
aangegeven
Toetsingswaarden1)

AW

1/2(AW+I)

I

RBK eis

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

0.60
15
40
0.15
50
1.5
35
140

6.8
102
115
18
290
96
68
430

920
13
190
190
36
530
190
100
720

20
0.20
3.0
5.0
0.050
10
1.5
4.0
20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
1.5
21
40

0.35

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
som PCB (7) (0.7
factor)(µg/kgds)
20

510

1000

4.9

MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

2595

5000

35

1)

AW
1/2(AW+I)
I
RBK

190

achtergrondwaarde
gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-112012).

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de
bodemsamenstelling.
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard
bodem type 10% humus en 25% lutum.

Bijlage 5

Toetsingstabellen grondwater
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Projectnaam
Projectcode

Laan van Lichtenberg 4-6 Woudenberg
15M1283

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode

P011

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

<15
<0.20
<2
<2.0
<0.05
2.2
<2
<3
<10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

<0.2
0.47
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

---

a

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
0.92
*
interventie factor polycyclische
aromatische koolwaterstoffen 0.0131
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0.2
1,2-dichloorethaan
<0.2
a
1,1-dichlooretheen
<0.1
cis-1,2-dichlooretheen
<0.1
-trans-1,2-dichlooretheen
<0.1
-som (cis,trans) 1,2a
dichloorethenen (0.7 factor)
0.14
a
dichloormethaan
<0.2
1,1-dichloorpropaan
<0.2
1,2-dichloorpropaan
<0.2
1,3-dichloorpropaan
<0.2
som dichloorpropanen (0.7
factor)
0.42
a
tetrachlooretheen
<0.1
a
tetrachloormethaan
<0.1
a
1,1,1-trichloorethaan
<0.1
a
1,1,2-trichloorethaan
<0.1
trichlooretheen
<0.2
chloroform
<0.2
a
vinylchloride
<0.2
tribroommethaan
<0.2
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

<25
<25
<25
<25
<50

-----

Monstercode en monstertraject
1
12230017-001 P01
De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013, Staatcourant 27
juni 2013, Nr. 16675.
De gehalten die de betreffende streefwaarden en interventiewaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de

***
-#
a

b

interventiewaarde
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de RBK rapportagegrens zoals beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012), dus mag verondersteld
worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de RBK rapportagegrens zoals
beschreven in de Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012).

Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000)
Toetsingswaarden1)

S

1/2(S+I)

I

RBK

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

50
0.40
20
15
0.050
15
5.0
15
65

338
3.2
60
45
0.18
45
152
45
432

625
6.0
100
75
0.30
75
300
75
800

20
0.20
2.0
2.0
0.050
2.0
2.0
3.0
10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
xylenen (0.7 factor)
styreen

0.20
7.0
4.0
0.20
6.0

15
504
77
35
153

30
1000
150
70
300

0.20
0.20
0.20
0.21
0.20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
0.01
35
70
polycyclische aromatische
koolwaterstoffen
1
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
7.0
454
1,2-dichloorethaan
7.0
204
1,1-dichlooretheen
0.01
5.0
dichloormethaan
0.01
500
som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
0.01
10
1,1-dichloorpropaan
0.80
40
1,2-dichloorpropaan
0.80
40
1,3-dichloorpropaan
0.80
40
som dichloorpropanen (0.7
factor)
0.80
40
tetrachlooretheen
0.01
20
tetrachloormethaan
0.01
5.0
1,1,1-trichloorethaan
0.01
150
1,1,2-trichloorethaan
0.01
65
trichlooretheen
24
262
chloroform
6.0
203
vinylchloride
0.01
2.5
tribroommethaan
MINERALE OLIE
totaal olie C10 - C40

1)

S
1/2(S+I)
I
RBK

50

325

0.020

900
400
10
1000

0.20
0.20
0.10
0.20

20
80
80
80

0.14
0.20
0.20
0.20

80
40
10
300
130
500
400
5.0
630

0.42
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.20
0.20
0.20

600

50

streefwaarde
gemiddelde van streef- en interventiewaarde
interventiewaarde
Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-112012).
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Rotterdam, 29-12-2015

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
15M1283. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Rapportagedatum 29-12-2015
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- 1

12227616

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MMBG01 MMBG01
MMBG02 MMBG02
MMOG01 MMOG01

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

93.1
<1
geen

90.8
<1
geen

84.5
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

<0.5

<0.5

<0.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

1.6

2.3

<1

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.2
1.6
<5
<0.05
<10
<0.5
4.6
<20

<20
<0.2
2.5
<5
<0.05
<10
<0.5
4.7
77

<20
<0.2
2.9
<5
<0.05
<10
<0.5
8.5
27

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
<0.01
fenantreen
mg/kgds
S
<0.01
antraceen
mg/kgds
S
<0.01
fluoranteen
mg/kgds
S
0.02
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
<0.01
chryseen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
<0.01
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.01
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.01
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.01
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
0.092
(0.7 factor)

<0.01
<0.01
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.073

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.07

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds
PCB 138
µg/kgds
PCB 153
µg/kgds
PCB 180
µg/kgds
som PCB (7) (0.7 factor)
µg/kgds

S
S
S
S
S
S
S
S

001

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)

1)

002

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)

1)

003

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4.9

1)

1)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

MMBG01 MMBG01
MMBG02 MMBG02
MMOG01 MMOG01

Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

Q

S

001

<5
<5
<5
<5
<20

002

<5
<5
<5
<5
<20

003

<5
<5
<5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
18-12-2015
Startdatum
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Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)
barium

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

cadmium
kobalt
koper
kwik

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen
nikkel
zink
naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934.
Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
Conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform prestatieblad 3010-7 Gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
001
001
001

Y5688727
Y5688419
Y5630485
Y5688720
Y5688433
Y5688718
Y5688414

18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015

18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

002
002
002
002
002
002
002
002
003
003
003

Y5688726
Y5688716
Y5688714
Y5688728
Y5688725
Y5688719
Y5688428
Y5688715
Y5688416
Y5630506
Y5688420

18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015

18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015
18-12-2015

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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: Laan van Lichtenberg 4-6 te Woudenberg
: 15M1283
: 12227826, versienummer: 1
: 7HRTA187

Rotterdam, 29-12-2015

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
15M1283. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000

MMA1

002

Orderdatum
21-12-2015
Startdatum
21-12-2015
Rapportagedatum 29-12-2015

15M1283

MMA2

Analyse

Eenheid

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond

kg

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
chrysotiel
mg/kgds
Concentratie chrysotiel
mg/kgds
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel
mg/kgds
(bovengrens)
amosiet
mg/kgds
Concentratie amosiet
mg/kgds
(ondergrens)
Concentratie amosiet
mg/kgds
(bovengrens)
crocidoliet
mg/kgds
Concentratie crocidoliet
mg/kgds
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet
mg/kgds
(bovengrens)
anthophylliet
mg/kgds
Concentratie anthophylliet
mg/kgds
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet
mg/kgds
(bovengrens)
tremoliet
mg/kgds
Concentratie tremoliet
mg/kgds
(ondergrens)
Concentratie tremoliet
mg/kgds
(bovengrens)
actinoliet
mg/kgds
Concentratie actinoliet
mg/kgds
(ondergrens)
Concentratie actinoliet
mg/kgds
(bovengrens)
gemeten serpentijnmg/kgds
asbestconcentratie
gemeten amfiboolmg/kgds
asbestconcentratie

Q

001

002

10.26

10.25

S

<2

<2

S
S

<2
<2

<2
<2

S

<2

<2

S

<2

<2

S
S

<2
<2

<2
<2

S

<2

<2

S
S

<2
<2

<2
<2

S

<2

<2

S
S

<2
<2

<2
<2

S

<2

<2

S
S

<2
<2

<2
<2

S

<2

<2

S
S

<2
<2

<2
<2

S

<2

<2

S
S

<2
<2

<2
<2

S

<2

<2

S

<2

<2

S

<2

<2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdachte
grond AS3000
Asbestverdachte
grond AS3000

MMA1

002

Orderdatum
21-12-2015
Startdatum
21-12-2015
Rapportagedatum 29-12-2015

15M1283

MMA2

Analyse

Eenheid

Q

berekende bepalingsgrens

mg/kgds

S

001
1.4

002
1.5

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie
gewogen asbestconcentratie
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie
ondergrens (95%
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
betrouwb.interval)
chrysotiel
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)
Concentratie chrysotiel
(bovengrens)
amosiet
Concentratie amosiet
(ondergrens)
Concentratie amosiet
(bovengrens)
crocidoliet
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)
Concentratie crocidoliet
(bovengrens)
anthophylliet
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)
Concentratie anthophylliet
(bovengrens)
tremoliet
Concentratie tremoliet
(ondergrens)
Concentratie tremoliet
(bovengrens)
actinoliet
Concentratie actinoliet
(ondergrens)
Concentratie actinoliet
(bovengrens)
gemeten serpentijnasbestconcentratie
gemeten amfiboolasbestconcentratie
berekende bepalingsgrens

Asbestverdachte grond AS3000

conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Idem
Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000
Asbestverdachte grond AS3000

Conform NEN 5896
conform NEN5707 en AS3000 (3070-1)

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002

E1285250
E1285252

18-12-2015
18-12-2015

18-12-2015
18-12-2015

ALC291
ALC291
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Analysecertificaten grondwater

VERKENNEND BODEMONDERZOEK | LAAN VAN LICHTENBERG 4-6 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1283.RAP001.ES.01

Status: Definitief | Versiedatum: 19 januari 2016

ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

Analyserapport

LievenseCSO Milieu B.V.
Emil Schellekens
Postbus 2
3980 CA BUNNIK

Uw projectnaam
Uw projectnummer
ALcontrol rapportnummer
Rapport-verificatienummer

Blad 1 van 5

: Laan van Lichtenberg 4-6 Woudenberg
: 15M1283
: 12230017, versienummer: 1
: 6565P9HJ

Rotterdam, 07-01-2016

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
15M1283. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

P01

Analyse

Eenheid

Q

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<15
<0.20
<2
<2.0
<0.05
2.2
<2
<3
<10

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S

<0.2
0.47
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

Orderdatum
04-01-2016
Startdatum
04-01-2016
Rapportagedatum 07-01-2016

001

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
0.92
GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S
chloroform
µg/l
S
vinylchloride
µg/l
S
tribroommethaan
µg/l
S

<0.2
<0.2
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2
0.42

1)

1)

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.2
<0.2
<0.2
<0.2

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

P01

Analyse

Eenheid

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

Q

S

Orderdatum
04-01-2016
Startdatum
04-01-2016
Rapportagedatum 07-01-2016

001

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
04-01-2016
Startdatum
04-01-2016
Rapportagedatum 07-01-2016

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

Paraaf :
ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028
AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

LievenseCSO Milieu B.V.
Emil Schellekens
Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Blad 5 van 5

Analyserapport

Laan van Lichtenberg 4-6 Woudenberg

Orderdatum
04-01-2016
Startdatum
04-01-2016
Rapportagedatum 07-01-2016

15M1283
12230017
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium
kobalt
koper
kwik
lood

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

molybdeen
nikkel
zink
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
cis-1,2-dichlooretheen
trans-1,2-dichlooretheen
som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
1,1-dichloorpropaan
1,2-dichloorpropaan
1,3-dichloorpropaan
som dichloorpropanen (0.7 factor)
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan
totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Conform AS3130-1
Conform AS3110-4
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001

G8919134
B1404948
G8919141

04-01-2016
04-01-2016
04-01-2016

04-01-2016
04-01-2016
04-01-2016

ALC236
ALC204
ALC236
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Bijlage 8

Grondverzet, sloop en asbest

Grondverzet
Grond kan om diverse redenen vrijkomen op een locatie. Voordat grond (elders) kan
worden toegepast dan wel kan worden hergebruikt, dient duidelijk te zijn of het gaat om:
 schone grond (vrij toepasbaar);
 licht en matig verontreinigde hergebruiksgrond (kan op locatie en/of buiten de locatie
worden toegepast als bodem of worden toegepast in een werk);
 sterk verontreinigde grond met immobiele verontreiniging (kan onder speciale
voorwaarden worden herschikt binnen het terrein);
 niet toepasbare grond (dient te worden gereinigd of gestort door een hiertoe erkend
bedrijf).
Onderhavig bodemonderzoek is steekproefsgewijs uitgevoerd en geeft een indicatie van de
kwaliteit van de grond. Voor toepassing van schone of hergebruiksgrond kan door het
bevoegd gezag een partijkeuring worden vereist. Of dit nodig is kan per gemeente en per
gebied verschillen. Indien gewenst kan LievenseCSO Milieu B.V. aanvullend advies gegeven
over hergebruik van eventueel vrijkomende grond en zo nodig een partijkeuring uitvoeren.
Indien sprake is van overschrijding van de interventiewaarde is voor grondverzet veelal ook
een saneringsplan noodzakelijk. LievenseCSO Milieu B.V. kan desgewenst aanvullend aan
dit onderzoek een saneringsplan voor u opstellen en afstemmen met het bevoegde gezag.
Sloop en Asbest
Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is het uitvoeren van een asbestinventarisatie
verplicht. Tijdens een dergelijke inventarisatie wordt het gebouw geïnspecteerd op de
aanwezigheid van asbest. Aanwezige asbest kan bij sloop vrijkomen in de vorm van
schadelijke vezels en zo een risico vormen voor de slopers of de omgeving. Tijdens de
inventarisatie worden de risico’s in kaart gebracht.
Een asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de SC 540. Een dergelijke
inventarisatie kan LievenseCSO Milieu B.V. voor u uitvoeren. Desgewenst kunnen wij tevens
sloopbestekken voor u opstellen en de sloop voor u begeleiden.
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Bijlage 9

Afkortingen en begrippen

Algemeen
M-mv: meter beneden het maaiveld
Bodem: Driedimensionaal lichaam dat een deel van het bovenste gedeelte van de aardkorst
beslaat en eigenschappen heeft die verschillen van het onderliggende gesteente als gevolg
van interacties tussen klimaat, levende organismen (met inbegrip van menselijke activiteit),
moedermateriaal en reliëf.
Bodemverontreiniging: Het totale bodemvolume waarvan de concentraties van één of
meer stoffen boven de achtergrondwaarde (Regeling bodemkwaliteit) of de streefwaarde
(de Circulaire bodemsanering ) liggen.
Vooronderzoek: Het verzamelen van beschikbare gegevens over bodemgesteldheid,
geohydrologische situatie alsmede het vroeger, huidig en toekomstig gebruik van de locatie
en de directe omgeving.
Verkennend bodemonderzoek: Een bodemonderzoek dat ten doel heeft met een relatief
geringe onderzoeksinspanning vast te stellen of op een bepaalde locatie
bodemverontreiniging aanwezig is.
Nader bodemonderzoek: Onderzoek in het kader van de saneringsparagraaf van de Wet
bodembescherming met als doel het vaststellen van de aard en concentraties van de
verontreinigende stoffen en de omvang van de bodemverontreiniging om, in het licht van
de (potentiële) mogelijkheden van blootstelling en verspreiding, te bepalen of er sprake is
van een geval van ernstige bodemverontreiniging en om urgentie van de sanering vast te
stellen.
Bodemsanering: Technische maatregelen die tot doel hebben bodemverontreiniging te
verwijderen, te isoleren of te beheersen.
Geohydrologie
Geohydrologie: Samenhang tussen de bodem van een gebied en het gedrag (bijv. stroming)
van het grondwater.
Afzetting: In bepaald geologisch tijdperk ontstaan bodemmateriaal, dat door wind of water
is afgezet.
Deklaag: Slecht doorlatende bovenste bodemlaag.
Eerste watervoerend pakket: Minst diep gelegen goed waterdoorlatende bodemlaag.
Infiltratie: Het binnentreden van water in de bodem door het grondoppervlak.

VERKENNEND BODEMONDERZOEK | LAAN VAN LICHTENBERG 4-6 TE WOUDENBERG | DOCUMENTCODE: 15M1283.RAP001.ES.01

Status: Definitief | Versiedatum: 19 januari 2016

Inzijging: Neerwaarts gerichte grondwaterstroming.
Kwel: Opwaarts gerichte grondwaterstroming.
Bodemkunde
Achtergrondgehalte: Gemiddeld gehalte aan een bepaalde verontreinigde stof, zoals dat
algemeen in de omgeving van de locatie wordt aangetroffen.
Locatiespecifieke omstandigheden: Terreinsituatie, bodemopbouw, terreingebruik e.d., die
bepalend zijn voor de risico's, die een verontreiniging kan opleveren.
Lutumgehalte: Gehalte aan deeltjes kleiner dan 2 µm in de bodem.
Humusgehalte: Gehalte aan organisch stof in de bodem.
Vergraven laag: Bodemlaag, die door (menselijke) activiteiten verstoord is en daardoor niet
meer de oorspronkelijke gelaagdheid vertoont.
Verontreinigingskenmerken: Kenmerken in de bodem, zoals afwijkende geuren en kleuren,
die mogelijk duiden op de aanwezigheid van verontreinigde stoffen.
Laboratoriumonderzoek
Mengmonster: Grondmonster dat is samengesteld uit meerdere monsters van
verschillende locaties bestemd voor chemische analyse.
Chromatogram: Grafiek, die het resultaat is van een bepaalde analysemethode in het
laboratorium en waarmee de aard en de concentratie van de te onderzoeken stoffen
kunnen worden bepaald.
Detectiegrens: Laagst meetbare gehalte/concentratie met een bepaalde analysemethode.
GC/MS: Gas-chromatografie met Massa-Spectrometrie, methode om in het laboratorium
aard en gehalte aan vooraf onbekende stoffen te bepalen.
pH: Zuurgraad, hoe lager de pH, hoe zuurder.
EC: Elektrisch geleidingsvermogen
Parameters
Aromaten: Benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen zijn stoffen die behoren tot de
chemische familie van de aromaten. Ze worden gewonnen uit steenkoolteer en aardolie en
gebruikt als oplosmiddel voor verf, rubber, was en oliën. Ook worden aromaten
toegevoegd aan brandstoffen, zoals benzine, ter verhoging van het octaangehalte.
Aromaten zijn vluchtig en lossen goed op in het grondwater. Ze worden in het algemeen
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relatief snel met het grondwater verspreid. Aromaten zijn biologisch redelijk afbreekbaar.
Benzeen is kankerverwekkend en wordt als zeer giftig beschouwd. De overige aromaten zijn
minder giftig.
PCB: PCB zijn een uitgebreide familie van polychloorbifenylen. PCB zijn doorgaans wit
kristallijne stoffen met een lage dampspanning en slechte oplosbaarheid in water. De
stoffen lossen goed op in olie. De stoffen zijn biologisch slecht afbreekbaar en hopen op in
vetweefsel. Sinds 1985 is de productie van deze stoffen verboden. Door de slechte
brandbaarheid zijn deze stoffen gebruikt in de industrie als bijmenging in smeermiddel en
koelvloeistoffen in transformatoren en isolatoren. Ook zijn PCB in het verleden gebruikt in
verven en lakken. De stoffen zijn carcinogeen en kunnen o.a. leverschade veroorzaken. De
giftigheid verschilt per verbinding.
Halogeenkoolwaterstoffen: Halogeenkoolwaterstoffen zijn vluchtige organische
verbindingen waarin één of meer chloor- of broomatomen voorkomen. Zij worden veel
gebruikt als ontvettingsmiddel voor metalen, als verfafbijtmiddel, als chemisch
reinigingsmiddel ('dry-cleaning'), als brandblusmiddel of als oplosmiddel voor verf, lak of
lijm. Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer vluchtig en goed oplosbaar in grondwater. Omdat
deze stoffen zwaarder zijn dan water kunnen ze tot zeer diep in de bodem doordringen.
Halogeenkoolwaterstoffen zijn biologisch afbreekbaar. Halogenen zijn giftig. Acute effecten
zijn geïrriteerde slijmvliezen en een narcotisch effect. Bij langdurige blootstelling kan
schade aan het (centrale) zenuwstelsel optreden.
Minerale olie: Minerale olie bestaat uit een mengsel van koolwaterstofketens met een
lengte van 10 (C-10) tot 40 (C-40) koolstofatomen en wordt gewonnen uit aardolievelden.
Onder minerale olie worden verstaan: brandstoffen (diesel, benzine, huisbrandolie,
stookolie), smeerolie, motorolie, snij-en walsolie, oplosmiddelen (terpentine, thinner) en
teerolie. Aan het voorkomen en de verdeling van de ketenlengtes kan men zien om wat
voor olie het gaat. Lichte oliesoorten als thinner en benzine zijn zeer vluchtig, relatief goed
oplosbaar en vrij mobiel in de bodem. Zware oliesoorten zijn minder vluchtig en veel
minder mobiel in de bodem. Minerale olie is redelijk goed biologisch afbreekbaar. Minerale
olie is in vergelijking tot de overige hier genoemde stoffen weinig giftig, maar kan wel
stankoverlast en hoofdpijnklachten veroorzaken.
PAK: PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; voorbeelden zijn
naftaleen en ben-zo(a)pyreen. PAK zijn roetachtige stoffen, die ontstaan bij de onvolledige
verbranding van koolwaterstoffen, bijvoorbeeld bij de productie van cokes of steenkoolgas.
PAK worden toegepast bij de productie van rubber, verf, kunststoffen, lakken, minerale
oliën en teer- en asfaltproducten. In de uitlaatgassen van motoren komen PAK als
roetdeeltjes voor. In verkeersrijke gebieden worden daarom vaak relatief hoge
achtergrondgehalten in de bodem aangetroffen. PAK zijn niet vluchtig, vrijwel onoplosbaar
in grondwater en zeer slecht biologisch afbreekbaar. Ze worden niet tot nauwelijks met
grondwater verspreid. Sommige PAK, waaronder ben-zo(a)pyreen, zijn kankerverwekkend
en giftig en komen daarom op de zwarte lijst voor.
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Zware metalen: Zware metalen zijn metalen met een soortelijk gewicht groter dan 5.000
kg/m3. Voorbeelden zijn barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en
zink. Zware metalen komen in Nederland van nature in de bodem voor in gehalten van 0,1
tot maximaal ongeveer 100 mg/kg (achtergrondwaarden). Ze worden gebruikt in de
metaalindustrie, in de galvanische industrie, in de chemische industrie als katalysator en
pigment en in de elektronische industrie. Lood is tot voor kort als anti-klopmiddel aan
benzine toegevoegd. In verkeersrijke gebieden worden daarom relatief hoge
achtergrondgehalten lood in de grond aangetroffen. Zware metalen zijn niet vluchtig en
slecht oplosbaar. Ze worden sterk gebonden aan klei- en humusdeeltjes in de grond en
worden relatief langzaam getransporteerd met het grondwater. Zware metalen zijn niet
biologisch afbreekbaar. De giftigheid van zware metalen loopt uiteen. Cadmium en kwik zijn
vanwege hun giftigheid op de zwarte lijst geplaatst. Metalen als kobalt, koper, molybdeen
en zink vervullen een belangrijke rol bij de stofwisseling in het menselijk lichaam en zijn pas
giftig bij relatief hoge doses. Meestal gaat het bij de giftigheid ook om de combinatie van
diverse stoffen. Bariumzouten kunnen giftig zijn. Dit hangt echter samen met de
oplosbaarheid van dit zout.
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Bijlage 3c: Ecologisch onderzoek Laan van Lichtenberg 4-6

Quick scan ecologie
Laan van Lichterberg 4 te Woudenberg

24 juli 2017
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Samenvatting
Aan de Laan van Lichterberg te
Woudenberg staat een vervallen
bedrijfspand. De opzet is het
bedrijfspand te slopen om ruimte
te maken voor een nieuwe
ontwikkeling. Onderdeel van de
voorbereiding is een onderzoek
naar de potentiële aanwezigheid
van beschermde soorten, en
analyse van de mogelijke effect op
die soorten als gevolg van de
werkzaamheden.
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Onderzocht is of er beschermde
planten- en diersoorten aanwezig
zijn binnen de planlocatie en of
deze soorten schade ondervinden
van de gewenste ontwikkelingen.

Aan de Laan van Lichterberg te Woudenberg staat een vervallen bedrijfspand. De opzet
is het bedrijfspand te slopen om ruimte te maken voor een nieuwe ontwikkeling. Onderdeel van de voorbereiding is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van
beschermde soorten, en analyse van de mogelijke effect op die soorten als gevolg van
de werkzaamheden. Hiervoor is een oriënterend onderzoek uitgevoerd door Els & Linde. Voorliggend rapport geeft een beschrijving van dat onderzoek naar effecten op natuurwaarden.
Om een goed oordeel te geven over de potentieel aanwezige beschermde planten en
dieren, is op 17 juli 2017 door een ecoloog van bureau Els & Linde een bezoek gebracht
aan de planlocatie. Ter plekke is beoordeeld of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn, die schade kunnen ondervinden van de geplande ontwikkelingen. Daarbij
wordt gezocht naar sporen van dieren en wordt op basis van begroeiing en opbouw
van het landschap geschat of er beschermde soorten aanwezig kunnen zijn. De effecten worden beoordeeld als gevolg van de veranderde omgeving en het veranderde gebruik.
Verder wordt geanalyseerd of de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de veranderingen te bereiken een effect veroorzaken.

Uit de resultaten van het onderzoek
is gebleken dat er geen strikt
beschermde soorten aanwezig zijn
binnen het perceel of het pand. Een
afdoend onderzoek is niet nodig.
In het naastliggend pand zijn
vleermuizen niet uit te sluiten.
Door geen bouwlampen te
gebruiken tijdens de kwetsbare
periode zal er geen effect ontstaan
en is er geen ontheffing nodig.

Ligging van het perceel
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Planomgeving: locatie, omgeving en beschermde natuurgebieden
De onderzoekslocatie bestaat uit een bedrijfspand met één bouwlaag. Het pand is vervallen en heeft grote gaten in dak en gevels. Voor het bedrijfspand is een verharding
aanwezig, vermoedelijk gebruikt als parkeerplaats. Op verschillende plekken is begroeiing aanwezig op de verharding en langs de randen. De omgeving is een bedrijventerrein met bedrijfswoningen. Natura 2000-gebieden liggen allen op grote tot zeer grote afstand, de Rijntakken ligt op krap negen kilometer. Op meer dat tien kilometer liggen Binnenveld en de Veluwe. Gebieden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen op 850 meter ten noorden van Woudenberg. De gebieden uit het
Natuurnetwerk ten zuiden van de gemeente liggen iets verder weg.

Natura 2000

Ligging van de Natura 2000-gebieden.

Via de Natura 2000 zijn gebieden beschermd van internationaal belang. Voor deze gebieden zijn doelstellingen geformuleerd voor het behoud van habitats en planten en
dieren. Deze Natura 2000 gebieden zijn ook beschermd tegen invloeden van buiten, zoals stikstofdepositie en grondwaterstromen. Voor functie waardoor de depositie van
stikstofverbindingen toeneemt is een berekening noodzakelijk van de effecten. Omdat
er sprake van groot onderhoud zal er geen significante wijziging in de emissie verwacht worden. Een berekening van de depositie is niet noodzakelijk. Vanwege de grote
afstand tussen Natura 2000 gebieden en het perceel en de aard van de werkzaamheden kan een effect van andere oorzaken, zoals geluid, licht of grondwaterstromen, op
voorhand worden uitgesloten.

Natuurnetwerk Nederland
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de
verbindingen ertussen vormt het Natuurnetwerk van Nederland. Het Natuurnetwerk
Nederland wordt via de ruimtelijke verordening beschermd

Ligging van de Natuurnetwerk Nederland.
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Waarnemingen: veldgegevens en gegevens uit de literatuur
Werkwijze
Het onderzoek is uitgevoerd als een quick scan ecologie. Voor zo’n onderzoek wordt
door een ecoloog beoordeeld of er een kans is op aanwezigheid van beschermde
soorten. Daarbij wordt gelet op de structuur van de omgeving, aanwezige habitats en
landschapselementen. Tevens wordt gezocht naar sporen van beschermde soorten.
Een quick scan is tevens bedoeld als afbakening van een eventueel afdoend
onderzoek.
De quick scan bestaat uit de volgende activiteiten:
• Een literatuur/bronnenonderzoek met betrekking tot de potentieel aanwezige
beschermde soorten binnen de planlocatie.
• Een veldbezoek waarbij de locaties worden beoordeeld op habitatgeschiktheid voor
beschermde soorten. Hierbij worden bijvoorbeeld de te kappen bomen beoordeeld
op geschiktheid voor vleermuizen en jaarrond beschermde nesten.
• Voor de aangetroffen strikt beschermde soorten wordt, door een beschrijving van
de ecologische functionaliteit van het gebied (foerageergebied, migratieroute,
voortplantingsgebied of winterverblijf, enz.), aangegeven hoe het gebied door iedere
soort wordt gebruikt.
• Een schatting van de impact van de werkzaamheden op de (potentieel) aanwezige
beschermde soorten.
• Een effectbeoordeling gericht op (eventueel) nabij gelegen beschermde
natuurgebieden (Natura 2000-gebieden, Natuurnetwerk en Weidevogelleefgebied).
Om een goed oordeel te kunnen geven is op 17 juli 2017 door een ecoloog een bezoek
gebracht aan de planlocaties. Tijdens het veldbezoek is onderzocht of er in potentie
beschermde planten en dieren aanwezig zijn binnen de planlocaties. Daarvoor is
gezocht naar sporen en andere aanwijzingen van planten en dieren. Op basis van de
aanwezige herkenbare begroeiing en habitats, is beoordeeld of er leefgebieden
aanwezig zijn voor beschermde soorten. Aanvullend is een bureaustudie uitgevoerd
naar de potentieel voorkomende planten en dieren in de directe omgeving van de
planlocaties. Hierbij is een bronnenonderzoek uitgevoerd, waarbij de verschillende
relevante en actuele informatiebronnen zijn geraadpleegd.
Bij de analyse van de effecten is gelet op de effecten veroorzaakt door de veranderde
omgeving en het veranderde gebruik. Daarnaast zijn de effecten bepaald die
veroorzaakt worden door de ruimtelijke ontwikkelingen. Daarbij is naast de
planlocaties sec. gelet op de directe omgeving en de effecten op soorten in de
omgeving. In de voorliggende notitie worden de resultaten van de quick scan ecologie
besproken.
Waarnemingen
In onderstaande paragrafen worden de soortengroepen beschreven die binnen de
planlocaties en de directe omgeving zijn aangetroffen of te verwachten. Tijdens het
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veldbezoek van 17 juli 2017 is onderzocht of er in potentie beschermde planten en
dieren aanwezig zijn binnen de planlocaties.
Bronnenonderzoek
Voor het onderzoek naar potentieel aanwezige beschermde soorten zijn de
beschikbare regionale en landelijke verspreidingsatlassen en enkele digitale bronnen
geraadpleegd. Op de site van de provincie Utrecht wordt voor het buitengebied van
Woudenberg belangrijke natuurwaarden gemeld, de bebouwde kom is blanco. Op
waarneming.nl en in de overige publicatie met betrekking tot zoogdieren wordt een
groep gewone dwergvleermuizen gemeld te noorden van het pand aan de
Maarsbergseweg. In de overige atlassen en digitale bronnen zijn geen waarnemingen
gevonden van beschermde soorten die te herleiden zijn tot het plangebied.

Vegetatie en planten
Op de parkeerplaats voor het bedrijfspand is plaatselijk een goed ontwikkelde
tredvegetatie uit de associatie zilvermos en priemvetmuur aangetroffen. Plaatselijk is
er sprake van successie naar ruderale vegetaties uit de raket-orde. Het zijn
pioniervegetaties op stenig substraat. Natuurlijke en oorspronkelijke standplaatsen
zijn langs de rivieren te vinden.
Tijdens het oriënterend onderzoek zijn binnen de planlocatie geen beschermde
plantensoorten aangetroffen. Beschermde plantensoorten zijn binnen de planlocatie
ook niet te verwachten.

Zoogdieren
Juridisch zwaarder beschermde soorten
Vleermuizen zijn de belangrijkste groep strikt beschermde dieren die verwacht
kunnen worden. Vleermuizen kunnen schade ondervinden van de ruimtelijke
ontwikkelingen en kunnen hierdoor een belemmering zijn. De planlocaties en de
directe omgeving zijn daarom nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van
potentieel geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen, evenals essentiële vliegroutes
en foerageergebieden.
Verblijfplaatsen
Vleermuizen zijn in twee groepen te verdelen; enerzijds de soorten die in gebouwen
een verblijfplaats hebben en anderzijds de soorten die in bomen een verblijfplaats
hebben. De kraamkolonie van de laatvlieger (Eptesicus serotinus) en de gewone
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) komen – voor zover bekend - alleen in
gebouwen voor. Ze wonen in de spouwmuur, achter betimmering, onder daklijsten en
dakpannen. De vaste verblijfplaatsen van de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)
en de watervleermuis (Myotis daubentonii) kunnen zowel in spleten en gaten in bomen,
als in gebouwen voorkomen. Ze kiezen in de regel gebieden met een groot aanbod aan
geschikte holten op een klein oppervlak.
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Het bedrijfspand is daarom onderzocht op het voorkomen van geschikte
verblijfplaatsen voor vleermuizen. Tijdens het ecologisch onderzoek is geconcludeerd
dat in de gevels van de panden geen geschikte in- en uitvliegopeningen voor
vleermuizen aanwezig zijn. De belangrijkste overwegingen zijn de aanwezigheid van
tocht en vocht in het pand, ook het feit dat het slechts één bouwlaag heeft maakt het
niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen.
In het naastliggende pand zijn vleermuizen niet uit te sluiten. Met de verdere
ontwikkelingen moet hiermee rekening worden gehouden.
Potentiële vliegroutes en foerageergebieden
Uit de bronnen volgt dat noordelijk van het bedrijfspand vleermuizen zijn
waargenomen. Het kan zijn dat - al dan niet incidenteel - vleermuizen boven de het
perceel jagen op insecten. Het is geen essentieel jachtgebied – gebieden als het
onderzochte perceel zijn ruim voorhanden in de bebouwde kom. De kans dat het
onderdeel is van een vaste vliegroute is zeer klein.
Vervolgstappen voor vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen zijn niet
noodzakelijk. Het is met zekerheid geen essentieel jachtgebied zoals bedoeld in de
Wet natuurbescherming.
Laag beschermde zoogdieren
Binnen de planlocatie is een kleine kans op algemeen voorkomende grondgebonden
zoogdieren, zoals spitsmuizen en muizen. Voor de egel is het perceel geen geschikt
leefgebied.

Vogels
Jaarrond beschermd nest
Tijdens het ecologisch onderzoek is gezocht naar aanwijzingen voor het voorkomen
van vogels met een vaste verblijfplaats binnen het plangebied. Gekeken is naar
potentieel geschikte nestplekken voor vogels met een jaarrond beschermd nest. Er zijn
geen aanwijzingen gevonden voor een potentiële aanwezigheid van huismus of
gierzwaluw.
Algemene broedvogels
Rondom het pand zijn geen algemene vogels waargenomen. Er is een zeer kleine kans
op broedende algemene vogels binnen het perceel.

Herpetofauna en vissen
Binnen of nabij het perceel is geen oppervlaktewater aanwezig. De kans op
beschermde amfibieën, vissen, reptielen en andere aan watergebonden soorten kan
worden uitgesloten.

Pagina 6

Overige soorten
Er zijn, gezien de voorkomende biotopen, geen beschermde bijzondere insecten of
overige soorten te verwachten binnen de planlocaties. Deze soorten stellen hoge eisen
aan hun leefgebied; de planlocatie voldoet hier niet aan. De aanwezigheid van
beschermde overige soorten worden daarom uitgesloten binnen de planlocaties.

Zorgbeginsel Wet natuurbescherming
In de nieuwe Wet natuurbescherming is het zorgbeginsel aangescherpt. Bij het
bouwbesluit dient te worden afgewogen wat de effecten zijn op soorten die vallen
onder het zorgbeginsel. Voorafgaande en tijdens de werkzaamheden dient rekening te
worden gehouden met de soorten die vallen onder het zorgbeginsel van de Wet
natuurbescherming.
Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten, dienen –
onder begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het
werkgebied te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en steenstapels
e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid
dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor dieren buiten het werkterrein
intact te worden gelaten.
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Analyse: beoordeling van de effecten op de natuurwaarden
Bij de analyse wordt gelet op de effecten als gevolg van het veranderde gebruik en de
veranderde inrichting. Daarnaast wordt gelet op de effecten als gevolg van de werkzaamheden om de veranderingen te bereiken. Voor zover planlocaties binnen het Natuurnetwerk Nederland, het weidevogelleefgebied, Natura 2000 of andere beschermde
natuurgebieden liggen, worden de effecten op deze beschermde natuurgebieden getoetst. Voor de Natura 2000 gebieden is de externe werking eveneens van belang; de
belangrijkste externe effecten worden veroorzaakt door toename van depositie, geluid
en licht. Daarnaast kunnen veranderde grondwaterstromen een effect veroorzaken.

Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming kent een afdeling voor soortbescherming en een afdeling
voor gebiedsbescherming. Binnen de gebiedsbescherming is de PAS (de programmatische aanpak stikstof) een integraal onderdeel. Binnen de PAS zijn maatregelen opgenomen om de stikstofdepositie te reduceren. Een onderdeel is dat voor alle bronnen
een berekening moet worden uitgevoerd van de stikstofdepositie. Dit wordt met het
voorgeschreven instrument Aerius berekent. Bij een depositie tussen 0.05 en 1,0 mol
stikstof is er een meldingsplicht. Als er minder dan een 0.05 mol wordt veroorzaakt en
er nog ontwikkelingsruimte is in het Natura 2000 gebied is er geen melding nodig. Is er
geen ontwikkelingsruimte of wordt er een hoge depositie veroorzaakt dan is er vergunningplicht. Met de Aerius kan worden aangetoond dat er geen hoge depositie is.
De soortbescherming binnen de Wet natuurbescherming richt zich op de internationale afspraken, en geeft een uitbreiding van de beschermde soorten door aan de rode
lijst (bedreigd en ernstig bedreigd) een beschermd status te koppelen. Binnen de bebouwde kom is de belangrijkste wijziging in de beschermde soorten het vervallen van
de bescherming op muurplanten en orchideeën.

Beschermde soorten
Uit de resultaten van de quick scan ecologie van 17 juli 2017 is gebleken dat geen
strikt beschermde soorten worden verwacht binnen de planlocatie. Vleermuizen zijn
niet uit te sluiten voor het pand naast het perceel. Effecten zijn eenvoudig te voorkomen door geen bouwlampen te gebruiken tijdens de actieve periode van vleermuizen
(april – september). In ieder geval moet het naast liggende pand volledig in het duister
blijven. Omdat een effect is te vermijden is geen ontheffing nodig (het zou anders een
voorwaarde worden in de ontheffing).

Zorgbeginsel
Binnen het gebied zijn enkele soorten te verwachten waarmee rekening moet worden
gehouden. Aangetroffen dieren die niet uit zich zelf het werkgebied kunnen verlaten,
dienen – onder begeleiding van een ecoloog - in veiligheid te worden gebracht en buiten het werkgebied te worden uitgezet. Schuilplekken zoals bladhopen, hout- en
steenstapels e.d. dienen eerst te worden gecontroleerd op schuilende dieren. In zijn algemeenheid dienen geschikte schuil- en overwinteringsplekken voor dieren buiten
het werkterrein intact te worden gelaten.
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Natura 2000
Het beschermde Natura 2000-gebied ligt op een afstand van ongeveer 4 kilometer van
de planlocatie. Van de ruimtelijke ontwikkelingen wordt een toename van de stikstofdepositie verwacht. Een berekening van de depositie is noodzakelijk. Andere aantastingen van kwalificerende habitats of soorten in het Natura 2000-gebied door de ruimtelijke ontwikkelingen, kunnen worden uitgesloten.

Natuurnetwerk Nederland
De gebieden die onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland liggen op vrij
grote afstand van de planlocaties. Gelet op de afstand, aard en de omvang van het
voornemen, wordt geen effect verwacht.
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Conclusie, advies en gebruikte bronnen
Aan de Laan van Lichterberg te Woudenberg staat een vervallen bedrijfspand. De opzet is
het bedrijfspand te slopen om ruimte te maken voor een nieuwe ontwikkeling. Onderdeel
van de voorbereiding is een onderzoek naar de potentiële aanwezigheid van beschermde
soorten, en analyse van de mogelijke effect op die soorten als gevolg van de
werkzaamheden.
Hiervoor is een oriënterend onderzoek uitgevoerd door Els & Linde. Voorliggend rapport
geeft een beschrijving van dat onderzoek naar effecten op natuurwaarden. Door een
ecoloog van bureau Els & Linde B.V. is op 17 juli 2017 beoordeeld of er beschermde plantenen diersoorten aanwezig zijn binnen de planlocatie en of deze soorten schade ondervinden
van de gewenste ontwikkelingen.

Beschermde soorten
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat er geen strikt beschermde soorten
aanwezig zijn binnen het perceel of het pand. Een afdoend onderzoek is niet nodig.
In het naastliggend pand zijn vleermuizen niet uit te sluiten. Door geen bouwlampen te
gebruiken tijdens de kwetsbare periode zal er geen effect ontstaan en is er geen ontheffing
nodig.

–
–
–

–
–
–
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Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland
Effecten op de Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland zijn niet te
verwachten. Er is geen vergunning van de Wet natuurbescherming nodig of een verklaring
van geen bedenkingen voor het voornemen. Er is geen aanvullend onderzoek nodig.
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Bijlage 4a: Ruimtelijke onderbouwing Schoutstraat, naast nr. 34 Schoolstraat 18

Ruimtelijke onderbouwing
Aan
Van
Datum
Onderwerp
Bijlagen

: Gemeente Woudenberg
: Buro SRO
: juli 2017
: Bebouwde Kom Woudenberg - Schoutstraat, naast nr. 34 - Schoolstraat 18
: Bodemonderzoek

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" heeft van 15 maart 2017 tot 25 april
2017 ter inzage gelegen. De eigenaar van de percelen Schoutstraat (naast nr. 34) en Schoolstraat 18 heeft
een inspraakreactie ingediend ten behoeve van het realiseren van een vrijstaande woning aan de Schoutstraat en het omzetten van de bedrijfswoning aan de Schoolstraat 18 naar een burgerwoning. De gemeente heeft aangegeven hier in principe medewerking aan te verlenen en het initiatief in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" mee te nemen als kan worden onderbouwd dat het initiatief
uitvoerbaar is. Via voorliggend document wordt gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend en
waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Er wordt in deze ruimtelijke onderbouwing
alleen ingegaan op de relevante uitvoerbaarheidsaspecten.
Huidige situatie
Beide percelen bevinden zich in de bebouwde kom van Woudenberg, ten noorden van het centrum. In de
omgeving van het plangebied bevinden zich voornamelijk woningen. Aan de overzijde van de Schoolstraat
is een opslagplaats van straathandel aanwezig.
Het perceel aan de Schoutstraat is gelegen tussen de woningen Schoutstraat 24 en 34 (perceelnummer
5374). Momenteel functioneert het perceel als tuin. Er is een kleine schuur aanwezig op het perceel. Aan
de Schoolstraat 18 is momenteel een hobbymatig loonwerkbedrijf met een loods en bedrijfswoning gevestigd. De enige bedrijfsactiviteit die daar nog plaatsvindt is dat er één maal per 3 tot 4 weken een trekker van het perceel vertrekt en weer terugkomt.

Buro SRO Oost BV
Sweerts de Landasstraat 50
6814 DG ARNHEM

026 – 35 23 125
arnhem@buro-sro.nl
www.buro-sro.nl

KvK: 50835645
BTW: NL8229.48.540.B01
IBAN: NL95INGB0005519647

Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org)

Luchtfoto situatie plangebied, Schoutstraat blauw omlijnd en Schoolstraat rood omlijnd. (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Toekomstige situatie
De eigenaar heeft het voornemen om aan de Schoutstraat een vrijstaande woning te realiseren en de bedrijfswoning aan de Schoolstraat om te zetten naar burgerwoning. De te realiseren vrijstaande woning
bestaat uit één bouwlaag en een kap. De woning wordt gerealiseerd op de rooilijn van de ten noorden gelegen woningen. Bijgevoegde afbeeldingen geven de gewenste situatie aan de Schoutstraat weer.
Op het perceel aan de Schoolstraat wordt de bedrijfswoning omgezet in een burgerwoning. De bestaande
bebouwing blijft ongewijzigd. De aanwezige loods gaat functioneren als opslagplaats.

Buro SRO
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Gewenste situatie plangebied aan de Schoutstraat (bron: Elmaat)

Uitvoerbaarheidsaspecten

Bodem
Voor het initiatief is een bodemonderzoek uitgevoerd.
PM resultaten bodemonderzoek
Lucht
Het toevoegen van een woning en het omzetten van een bedrijfs- naar burgerwoning in het plangebied
kan, aangezien de toevoeging van de woning ruim onder de drempelwaarde van 1.500 woningen ligt, aangemerkt worden als een NIBM-project. Daarmee is te concluderen dat dit project 'niet in betekende mate'
bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.
Geluid
Beide percelen liggen langs een weg, waar een maximale snelheid van 30 km per uur is toegestaan. Op
100 m afstand van het plangebied ligt een provinciale weg, waar een maximale snelheid van 50 km per
uur is toegestaan. Doordat de nieuwe woningen van deze weg zijn afgeschermd door tussenliggende bebouwing (woningen) wordt er geen belemmering verwacht wat betreft het aspect geluid.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geluid.
Milieuzonering
Rondom het plangebied zijn een aantal niet-agrarische bedrijven aanwezig. Bijgevoegde tabel geeft de
feitelijke afstanden en de richtafstanden van de brochure voor milieu en bedrijfszonering van de VNG
weer.
Bedrijf
Straathandelbedrijf (cat. 1 toegestaan)
Keukengalerie
Kerk

Afstand tot plangebied
35
55
90

Richtafstand VNG
10
10
30

Aan de richtafstanden van de omliggende milieubelastende functies wordt voldaan. Een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat in de woningen is daarmee gewaarborgd en er worden geen bedrijven in hun bedrijfsvoering belemmerd.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering.
Externe veiligheid
Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.
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Uitsnede risicokaart van de omgeving van het plangebied (bron: risicokaart.nl)

Op 2600 m ten oosten van het plangebied zijn ADR stoffen opgeslagen. Het plangebied bevindt zich binnen het invloedsgebied (3000 m) van deze opslagplaats. Gezien de beperkte toename van aantal personen in het plangebied is er geen sprake van een significante toename van het groepsrisico. Hiermee vormt
dit risicovol object geen belemmering voor het plan.
Het plangebied bevindt zich niet binnen en invloedsgebied van overige risicovolle objecten of transportroutes voor gevaarlijke stoffen.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect externe veiligheid.
Water
Binnen of rondom het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Door de bouw van de woning is er
sprake van een toename van verharding. Deze toename zal echter binnen de vrijstelling van 2.000 m² liggen die het waterschap hanteert. Compensatie van de toename van het verhard oppervlak is daarom niet
noodzakelijk. Er zijn geen waterschapsbelangen in het geding. Realisatie van het initiatief past binnen de
uitgangspunten van het Waterschap Vallei en Veluwe.
Ecologie
In het plangebied en in de omgeving van het plangebied zijn geen beschermde natuurgebieden met een
externe werking aanwezig. Het perceel aan de Schoutstraat is in de huidige situatie in gebruik als tuin en
met hekken afgeschermd van de omgeving. Beschermde soorten worden daarom niet verwacht op het
perceel. Met de bestemmingsplanwijziging van het perceel aan de Schoolstraat vinden geen bouw- of
sloopwerkzaamheden plaats. Er worden ook geen poelen gedempt en er wordt geen opgaande beplanting
verwijderd. Door het initiatief komen geen beschermde dier- of plantensoorten in gevaar.
De uitvoerbaarheid van het initiatief voor ecologie is hiermee aangetoond.
Verkeer
De te realiseren vrijstaande woning wordt ontsloten via de Schoutstraat. De woning aan de Schoolstraat
blijft gebruik maken van de bestaande inrit.
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Voor de plannen wordt aangesloten bij de parkeernormen van CROW. Per woning geldt een parkeernorm
van 2,6 parkeerplaatsen. Op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen om aan deze
norm te voldoen. Het voldoen aan de parkeernorm wordt voorwaardelijk verplicht gesteld in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg".
De uitvoerbaarheid van het initiatief voor verkeer is hiermee aangetoond.
Cultuurhistorie en archeologie
Cultuurhistorie
In het plangebied en de directe omgeving bevinden zich geen cultuurhistorische waarden waar het plan
effect op kan hebben.
Archeologie
Het plangebied ligt in archeologisch waardevol gebied. Voor deze gebieden geldt een onderzoeksplicht bij
ruimtelijke planvorming. Onderzoek zal worden uitgevoerd in het kader van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen. De dubbelbestemming blijft voor deze locatie behouden in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg". Bijgevoegd een uitsnede van de archeologische beleidskaart gemeente Woudenberg.
De uitvoerbaarheid van het initiatief voor cultuurhistorie en archeologie is hiermee aangetoond.

Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Woudenberg, plangebied blauw omcirkeld (bron: gemeente Woudenberg)

Economische uitvoerbaarheid
De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente
voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de
gemeente gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges.
Eventuele extra gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.
Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Deze overeenkomst zal als een separate rapportage worden
opgenomen. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.
Conclusie
Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn voor het realiseren van een vrijstaande woning aan de Schoutstraat en het omzetten van de bedrijfswoning aan de
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Schoolstraat naar een burgerwoning. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Woudenberg’.
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Bijlage 4b: Bodemonderzoek Schoutstraat, naast nr. 34 - Schoolstraat
18
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1. INLEIDING

In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra Comon Services bv (Inventerra) in juli 2017 een verkennend
bodemonderzoek conform de NEN 5740 verricht op de locatie aan de Schoutstraat nabij nr. 34 en de
Schoolstraat 18 te Woudenberg.
De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een Omgevingsvergunning in
verband met de geplande nieuwbouw van een vrijstaande woning. Het doel is het vaststellen van de
huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige en
toekomstige gebruik.
Onderhavig onderzoek is uitgevoerd conform de werkwijze volgens de NEN 5725 (Strategie voor het
uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek) en de NEN 5740 (Strategie voor het
uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek).
Inventerra Comon Services bv is gecertificeerd voor de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 ‘Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek’ en de daarbij horende protocollen 2001, 2002 en
2018. Inventerra is tevens gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2008.
De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor:
•
het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, dat verricht wordt bij een verkennend
bodemonderzoek opgezet volgens NEN 5740, een oriënterend onderzoek, een nader onderzoek, een
monitoringsonderzoek, waterbodemonderzoek volgens NVN 5720, onderzoek naar asbest in de
bodem volgens NEN 5707 en andere vergelijkbare onderzoeken;
•
het gehele proces van het hierboven genoemde veldwerk, inclusief alle secundaire processen, dat
begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en
monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.
De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:
•
de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
•
de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en
veldwerkresultaten en advies;
•
veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle
veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
•
de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.
Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de
opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten
zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).
In onderhavig rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de resultaten van het vooronderzoek.
Hoofdstuk 3 behandelt de opzet van het onderzoek. In hoofdstuk 4 worden de uitvoering en resultaten
van het veldwerk beschreven en worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek getoetst
aan de toetsingswaarden. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeksresultaten geëvalueerd en worden
conclusies en waar nodig aanbevelingen geformuleerd.
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2. VOORONDERZOEK NEN 5725

Conform de NEN 5740 zal eerst een hypothese worden opgesteld omtrent de aan- en afwezigheid, de
aard en de ruimtelijke verspreiding van eventuele bodemverontreinigingen. Ten behoeve van het
opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden uitgevoerd overeenkomstig de NEN
5725.
Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate van
verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard vooronderzoek. Het standaard
vooronderzoek richt zich in principe op alle percelen waarop het bodemonderzoek betrekking heeft én de
direct hieraan grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel smal (< 10 m breed) is, worden
ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Indien de aangrenzende percelen groter zijn, wordt
alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de onderzoekslocatie in
beschouwing genomen, tenzij er aanleiding is om toch het gehele aangrenzende perceel te onderzoeken.
De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij kleinschalige gevallen
van bodemverontreiniging de verspreiding rond de verontreinigingsbron meestal niet verder is dan 25
meter. Grote punt-/oppervlaktebronnen komen veelal naar voren tijdens gesprekken met deskundige
gemeenteambtenaren en/of het raadplegen van een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart.
Tijdens het vooronderzoek
onderzoekslocatie:

wordt

informatie

verzameld

over

-

(Financieel)juridische aspecten

-

Voormalig en huidig gebruik

-

Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen

-

Bodemopbouw en geohydrologie

-

Toekomstig gebruik

de

volgende

aspecten

van

de

Per onderdeel kunnen meerdere informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals:
-

Informatie/interview (s) eigenaar en/of opdrachtgever

-

Archieven gemeente, milieudienst en/of provincie

-

Online bronnen zoals Bodemloket.nl en Topotijdreis.nl

-

Bodemkwaliteitskaarten

-

Topografische kaarten

-

Geohydrologische kaarten

Vermeld dient te worden dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van onderhavig onderzoek wordt
beperkt tot de aan deze resultaten ten grondslag liggende en op het moment van onderzoek ter
beschikking staande gegevens, alsmede de bij de terreininspectie(s) ter plaatse van de onderzoekslocatie
geconstateerde situatie.

In bijlage 1 zijn de foto’s, gemaakt tijdens de terreininspectie, en de situatietekening(en) bijgevoegd. In
bijlage 5 zijn de verzamelde gegevens van het vooronderzoek opgenomen.
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In de navolgende tabel is de tijdens het vooronderzoek verzamelde relevante informatie weergegeven.
Tabel 1 Overzicht verzamelde informatie vooronderzoek

Gegevens onderzoekslocatie
Adres

Schoutstraat nabij nr. 34 en Schoolstraat 18 te Woudenberg

Kadaster

Woudenberg B 5374 (Schoutstraat) en 5436 (Schoolstraat 18)

XY-coördinaten

X: 156.774

Oppervlakte

Y: 455.107

2

1.420 m

Terreinbeschrijving
Huidig gebruik
Toekomstig gebruik

De locatie wordt hobbymatig gebruikt door een loonbedrijf.
Op het perceel aan de Schoutstraat is nieuwbouw van een vrijstaande woning
gepland. Het gebruik op het perceel van Schoolstraat 18 zal voorlopig niet
wijzigen.

Omgeving

De locatie wordt omringd door woningen met tuin. Zuidelijk bevindt zich de
Schoolstraat, westelijk de Schoutstraat.

Terreininspectie

Het perceel aan de Schoutstraat is onverhard en wordt gebruikt voor de opslag
van o.a. zand, stenen, tractorbanden en metaal. Ook is er een schuur aanwezig.
Het perceel B5436 is grotendeels verhard met puin en wordt eveneens gebruikt
voor de opslag van diverse bouwmaterialen. Op het perceel Schoolstraat 18 is
een schuurtje aanwezig met een asbestdak dat aan één zijde rechtstreeks op de
onverharde bodem afwatert. Ook is er een loods aanwezig.

Informatie eigenaar /

Het loonwerkersbedrijf op Schoolstraat 18 betreft geen actieve inrichting.

opdrachtgever

Ongeveer 2x per week komt en vertrekt er van de locatie een tractor.

Geraadpleegde (externe) bronnen
Kaartmateriaal

De locatie heeft tot in de jaren ’60 een agrarische bestemming. Bekend is dat het

(Topotijdreis.nl)

perceel B5374, samen met de percelen van Schoutstraat 34 en 36, een
moestuin/geitenweide was, behorende bij de pastorie op nr. 24. Er zijn geen
sloten, kassen of boomgaarden aanwezig geweest.

Bouwjaar opstal(len)

De schuur op het perceel aan de Schoutstraat dateert uit 1989. De loods en het

(BAG-viewer)

schuurtje op het perceel van Schoolstraat 18 dateren uit 1954 en 1946.

Gemeente Woudenberg

Op het perceel van Schoolstraat 18 is een loonwerkersbedrijf gesitueerd. Uit een
ontvangen onderzoeksrapport blijkt dat op het achterterrein van de locatie
Schoolstraat 18 (aan de zijde van de Thorbeckelaan) in 2003 door BOOT een
verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd (kenmerk M03041, d.d. 27 febr.
2003). Uit het onderzoek blijkt dat de bovengrond licht verontreinigd was met
koper, lood, zink, PAK en minerale olie. De ondergrond was licht verontreinigd
met PAK en minerale olie. Het grondwater was licht verontreinigd met arseen. In
de zuidwesthoek van het perceel was in 2003 een bovengrondse dieseltank met
afleverinstallatie aanwezig (tanklocatie is in 2003 niet onderzocht en de tank nu
niet meer aanwezig).

Bodemloket.nl

Geen aanvullende informatie.

Geohydrologie

Eerste watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de Formatie

(DinoLoket en

van Boxtel: dikte circa 11 meter

Grondwaterkaarten

Tweede watervoerend pakket, bestaande uit zandige afzettingen van de

TNO)

Eemformatie: dikte circa 30 meter
Stromingsrichting van het freatisch grondwater: beïnvloed door lokale factoren
Stromingsrichting grondwater in eerste watervoerend pakket: noord(oost)elijk
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3. HYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE

3.1

Hypothese

Door de terreineigenaar is aangegeven dat het onderzoek op het perceel aan de Schoutstraat bedoeld is
voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek op het perceel aan de Schoolstraat 18
is enkel bedoeld om voor zichzelf een beeld te krijgen van de algemene bodemkwaliteit. Op zijn verzoek
zijn daarom specifiek onderzoek ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank en analytisch
onderzoek van de puinverharding en onderliggende bodemlaag niet verricht.
De tijdens het vooronderzoek verzamelde informatie geeft geen concrete aanwijzingen voor de
aanwezigheid van (voormalige) bodembedreigende activiteiten op de onderzoekslocatie. Er wordt niet
verwacht dat eventuele activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het
onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed. Op grond hiervan worden er op de locatie geen
(noemenswaardige) verontreinigingen verwacht.
3.2

Onderzoeksstrategie

Rekening houdende met voorgaande wordt voor de onderzoekslocatie de onderzoeksstrategie voor een
‘onverdachte, niet-lijnvormige locatie’ (ONV-NL, NEN 5740) gehanteerd en worden conform de NEN 5740
de volgende veldwerkzaamheden en analyses te worden verricht:
Tabel 2 Veldwerkzaamheden en analyses
Locatie

Hypothese
boringen

1

Opp. 1.420 m2

Verklaring tabel:
m-mv: meter-maaiveld
NENG :

NENW :

ONV-NL

bg: bovengrond

Veldwerk
peilbuizen

6x 0,5 m-mv
1x 2,0 m-mv
og: ondergrond

1x

bg

Analyses
og

gw

1x NENG

1x NENG

1x NENW

gw: grondwater

standaard pakket grond (droge stofgehalte, organisch stof- en lutumgehalte, 9 zware metalen (barium, cadmium,
kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM),
polychloorbifenylen (PCB), minerale olie)
standaard pakket grondwater (9 zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel
en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, naftaleen en styreen),
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl, 11 stuks), minerale olie)

Asbest
Het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in en op de bodem beperkt zich tot het doen van
waarnemingen tijdens de terreininspectie en tijdens het boren. Op verzoek van de opdrachtgever zijn ter
plaatse van de erfverharding wel inspectiegaten gegraven overeenkomstig de NEN 5897 en is ook visueel
onderzoek verricht. De puinverharding is echter niet analytisch onderzocht op asbest. Achter de schuur
met afwaterend asbestdak is eveneens een inspectiegat gegraven en hier is zowel visueel als analytisch
onderzoek naar asbest verricht. Dit asbestonderzoek is indicatief.
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4. UITVOERING EN RESULTATEN ONDERZOEK

4.1

Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001
(Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen), 2002 (Het nemen van grondwatermonsters) en 2018 (Inspectie, monsterneming en
analyse van asbest in bodem). De uitvoerend veldmedewerker, dhr. P. van Achterberg, is in dit kader
geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving.
Verkennend bodemonderzoek
Op 4 juli 2017 zijn in totaal 8 boringen (boringen 101 t/m 108) geplaatst, in diepte variërend van 1,0 –
2,5 m-mv. Boring 101, nabij de voormalige bovengrondse dieseltank, is afgewerkt met een peilbuis ten
behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuis en enkele
overzichtsfoto’s zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.
Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is
geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur,
bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Bij
iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.
De bodem op de locatie bestaat uit zand tot de maximale boordiepte. Ter plaatse van de boringen 102,
104 en 105 is de bovengrond uiterst puinhoudend (puinverharding). Ter plaatse van boring 107 is de
bovengrond (0,2 – 0,5 m-mv) zwak koolashoudend. Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk op
een diepte van 0,8 à 1,0 m-mv.
Asbest
Gelijktijdig met het eerder beschreven veldwerk zijn in de puinverharding en achter de schuur met
afwaterend asbestdak (perceel Schoolstraat 18) in totaal 5 inspectiegaten gegraven (G01 t/m G05) met
afmetingen 30x30 cm. De inspectiegaten G01 t/m G04 zijn tot 50 cm diepte gegraven en vervolgens met
een Edelmanboor doorgeboord tot 1,0 m-mv. Inspectiegat G05 is tot 20 cm diepte gegraven. In en op de
bodem en in de puinverharding is visueel geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder
asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat, op basis van voorkennis en/of een
beoordeling met het blote oog, een zodanige hoeveelheid asbest bevat dat de huidige norm mogelijk
wordt overschreden. De opgegraven grond uit inspectiegat G05 is ter analyse aangeboden aan het
laboratorium.
Grondwater
Het grondwater uit de geplaatste peilbuis 101 is op 13 juli 2017 door dhr. P. van Achterberg zorgvuldig
afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn
weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monstername grondwater
Peilbuis
101

Filterstelling
(m-mv)

Grondwaterstand
(m-mv)

pH

EGV
(µS/cm)

Troebelheid
(NTU)

Bijzonderheden

0,80

6,93

538

6,4

-

1,50 – 2,50

Verklaring tabel:

pH: zuurgraad

EGV: elektrisch geleidend vermogen

Op basis van de troebelheidsmeting kan het grondwater als helder worden beschouwd.
Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen
opgetreden.
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4.2

Uitvoering chemisch-analytisch onderzoek

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters
en de uitgevoerde analyses. De analyseresultaten zijn getoetst aan het vigerende bodembeleid en zijn
eveneens weergegeven in de tabel. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten
opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De volledige analysecertificaten zijn bijgevoegd in
bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de
analyseresultaten bijgevoegd.
Tabel 4 Overzicht grond- en grondwatermonsters en analyseresultaten
Grond

Boring met traject
(m-mv)

Analyse

Toelichting

101 (0,05 - 0,50)
MM1

103 (0,05 - 0,50)
106 (0,00 - 0,50)

NENG

Bovengron d,
zintuiglijk onverdacht

108 (0,00 - 0,20)
MM2

106 (0,50 - 1,00)
106 (1,00 - 1,50)

NENG

Ondergrond
bouw locatie

> AW

> T

> I

-

-

-

-

-

-

Kwik (-)
Lood (0,07)
PAK (-)
Kwik (-)
Minerale olie (-)

107-2

107 (0,20 - 0,50)

NENG

Bovengron d, zwak
koola shoudend

Zink (0,08)
Kwik (0,01)
Lood (0,28)
PAK (0,16)

AMM03-1

G05 (0,00 - 0,20)

Asbest

Inspectiegat G05

Geen asbest

Grondwater

Filterstelling ( m-mv)

Analyse

Toelichting

> S

> T

> I

101

1,50 - 2,50

NEN W

Voormalige dieseltank

-

-

-

Verklaring tabel:
NENG : standaard pakket grond
NENW : standaard pakket grondwater
> AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
> S
: overschrijding streefwaarde(n)
> T
: overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
> I
: overschrijding interventiewaarde(n)
: geen overschrijding
(getal) : verontreinigingsfactor t.o.v. de interventiewaarde (interventiewaarde is factor 1)
(-)
: verontreinigingsfactor is kleiner dan 0,01

Opmerking overschrijding conserveringstermijn:
Op het analysecertificaat van de grond (2017089586) is een opmerking geplaatst, aangaande de
monstername en conserveringstermijn (bijlage D). Voor alle geanalyseerde grond(meng)monsters geldt
dat voor de analyse op minerale olie de conserveringstermijn van de voorbehandeling is overschreden;
hierdoor kan de betrouwbaarheid van de analyseresultaten mogelijk beïnvloed zijn. Dit is een (kritieke)
afwijking ten opzichte van de BRL.
Omdat er visueel geen olieverontreinigingen zijn waargenomen, de grondmonsters zorgvuldig genomen
en direct gekoeld en tijdens het transport en op het laboratorium onder strenge condities gekoeld bewaard
en behandeld zijn, wordt een eventuele beïnvloeding van de analyseresultaten minimaal geacht. De
gerapporteerde analyseresultaten voor minerale olie worden voldoende betrouwbaar geacht voor
onderhavig bodemonderzoek.
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5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van Buro SRO heeft Inventerra in juli 2017 een
NEN 5740 verricht op de locatie aan de Schoutstraat nabij nr.
Op de onderzoekslocatie, met een oppervlakte van 1.420 m2,
Het terrein is hobbymatig in gebruik door een loonwerker en
andere bouwmaterialen.

verkennend bodemonderzoek conform de
34 en de Schoolstraat 18 te Woudenberg.
zijn een loods en twee schuren aanwezig.
wordt gebruikt voor de opslag van onder

De aanleiding voor het bodemonderzoek is de voorgenomen aanvraag van een Omgevingsvergunning in
verband met de geplande nieuwbouw van een vrijstaande woning. Het doel is het vaststellen van de
huidige bodemkwaliteit en of deze bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor het huidige en
toekomstige gebruik.
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek wordt de locatie geacht niet
(noemenswaardig) verontreinigd te zijn. De locatie is onderzocht conform de onderzoeksstrategie voor
een ‘onverdacht, niet-lijnvormige locatie’. De locatie van de voormalige bovengrondse dieseltank en de
puinverharding zijn op verzoek van de eigenaar niet analytisch onderzocht.
Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek wordt het volgende geconcludeerd:
•
In de puinverharding op het terrein van Schoolstraat 18 is visueel geen asbest waargenomen.
•
In de grond onder het afwaterende asbestdak op het terrein van Schoolstraat 18 (0 – 0,2 m-mv,
inspectiegat G05) is visueel en analytisch geen asbest aangetoond.
•
De zintuiglijk onverdachte bovengrond (0 – 0,5 m-mv) is licht verontreinigd met kwik, lood en
PAK.
•
De zintuiglijk onverdachte ondergrond ter plaatse van de bouwlocatie (0,5 – 1,5 m-mv) is licht
verontreinigd met kwik.
•
De zwak koolashoudende bovengrond ter plaatse van de bouwlocatie (0,2 – 0,5 m-mv, boring
107) is licht verontreinigd met kwik, lood, zink, PAK en minerale olie.
•
Het grondwater ter plaatse van de voormalige bovengrondse dieseltank (peilbuis 1) is niet
verontreinigd met de onderzochte stoffen.
Op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek dient de hypothese ‘onverdachte locatie’ verworpen te
worden, vanwege de aangetoonde licht verhoogde gehalten in de grond. De aangetoonde verhoogde
gehalten zijn zodanig licht verhoogd dat aanvullend onderzoek (eventueel op basis van een aangepaste
onderzoeksstrategie) of nadere maatregelen ons inziens niet noodzakelijk worden geacht. Vanuit
milieuhygiënisch oogpunt is het terrein geschikt voor de huidige en de toekomstige bestemming.
Als op de locatie graafwerkzaamheden gaan plaatsvinden kunnen, afhankelijk van de aangetoonde
gehalten in de grond en/of de samenstelling, beperkingen worden gesteld aan het hergebruik van de
vrijkomende grond. Bij toepassingsmogelijkheden elders of bij afvoer naar een erkend verwerker dient
de vrijkomende grond mogelijk nog conform het Besluit Bodemkwaliteit te worden gekeurd. Bij
werkzaamheden in de grond dient rekening gehouden te worden met eventueel te treffen
veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 132. Voor verdere informatie over de mogelijkheden
hiervan kunt u zich tot Inventerra wenden.
Ook dient u er rekening mee te houden dat, bij een eventuele toekomstige ontwikkeling op de locatie,
het bevoegd gezag een asbestonderzoek conform de NEN 5707/5897 kan eisen, vanwege de aanwezige
puinverharding op het terrein van Schoolstraat 18 en de puindepots op het terrein aan de Schoutstraat.
Het bodemonderzoek heeft over het algemeen een geldigheid van 2 tot 5 jaar.
Verkennend bodemonderzoek Schoutstraat nabij nr. 34 en Schoolstraat 18 te Woudenberg
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Bijlage 1

Weergave onderzoekslocatie

Bijlage 1.1

Kadastrale gegevens en omgevingskaart

Schoutstraat

Uittreksel Kadastrale Kaart

Uw referentie: 17-2228

Thorbeckelaan
5368

5365

4492

5367

5832
5434

15
36

17

19

5433

2

4499
5413

34

a
Schoutstr
at

2875

5435
5436

4879

3457

1

3456

5374

4823

5373
4693

4825
16

2489

22

18

9

20

24

3041

ols
Scho

4263

13

traat

11

15

3053

21

2504

4264
23-33
7

3054

5721

0m

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
25 Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 23 juni 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

5m

25 m

Schaal 1:500
Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

WOUDENBERG
B
5374

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Omgevingskaart

Klantreferentie: 17-2228

0m

125 m

625 m

Deze kaart is noordgericht.
Hier bevindt zich Kadastraal object WOUDENBERG B 5374
Schoutstraat 34, WOUDENBERG
CC-BY Kadaster.

Schaal 1: 12500

Kadastraal bericht object
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

WOUDENBERG B 5374
bij Schoutstraat 34 WOUDENBERG
17-2228
22-6-2017

23-6-2017
15:35:12

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:
Ontstaan op:

WOUDENBERG B 5374
4 a 66 ca
156774-455107
ERF - TUIN
bij Schoutstraat 34
WOUDENBERG
30-11-2005

Ontstaan uit:

WOUDENBERG B 4696 gedeeltelijk

Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde
1/4

EIGENDOM

De heer Jan de Lange
Schoolstraat 18
3931 HX WOUDENBERG
Geboren op:
21-06-1950
Geboren te:
WOUDENBERG
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4 51204/183
d.d. 20-12-2006
WOUDENBERG B 5374
HYP4 51422/4

d.d. 3-1-2007

Aantekening recht
UITSLUITINGSCLAUSULE T.A.V. HUWELIJKSGOEDERENREGIEM
Ontleend aan:
HYP4 51422/4
d.d. 3-1-2007
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Geertruida Lamberta van Roekel
Schoolstraat 18
3931 HX WOUDENBERG
Geboren op:
19-03-1949
Geboren te:
EDE
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan:
HYP4 51204/183
d.d. 20-12-2006

Kadastraal bericht object

Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

Gerechtigde
1/4
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Kadaster

WOUDENBERG B 5374
bij Schoutstraat 34 WOUDENBERG
17-2228
22-6-2017

EIGENDOM

De heer Jan de Lange
Schoolstraat 18
3931 HX WOUDENBERG
Geboren op:
21-06-1950
Geboren te:
WOUDENBERG
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 51422/4
d.d. 3-1-2007
WOUDENBERG B 5374

Aantekening recht
UITSLUITINGSCLAUSULE T.A.V. HUWELIJKSGOEDERENREGIEM
Ontleend aan:
HYP4 51422/4
d.d. 3-1-2007
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Geertruida Lamberta van Roekel
Schoolstraat 18
3931 HX WOUDENBERG
Geboren op:
19-03-1949
Geboren te:
EDE
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan:
HYP4 51422/4
d.d. 3-1-2007

23-6-2017
15:35:12

Kadastraal bericht object

Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

Gerechtigde
1/4
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WOUDENBERG B 5374
bij Schoutstraat 34 WOUDENBERG
17-2228
22-6-2017

23-6-2017
15:35:12

EIGENDOM

De heer Hendrik de Lange
Randenbroekerweg 3
3816 BD AMERSFOORT
Geboren op:
03-03-1955
Geboren te:
WOUDENBERG
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Brondocumenten mogelijk van
belang:

HYP4 51204/183
d.d. 20-12-2006
WOUDENBERG B 5374
HYP4 51422/4

d.d. 3-1-2007

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Barbara Johanna Aleida Antonia Hienekamp
Randenbroekerweg 3
3816 BD AMERSFOORT
Geboren op:
22-10-1953
Geboren te:
AMERSFOORT
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan:
HYP4 51204/183
d.d. 20-12-2006

Gerechtigde
1/4

EIGENDOM

De heer Hendrik de Lange
Randenbroekerweg 3
3816 BD AMERSFOORT
Geboren op:
03-03-1955
Geboren te:
WOUDENBERG
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 51422/4
d.d. 3-1-2007
WOUDENBERG B 5374

Aantekening recht
UITSLUITINGSCLAUSULE T.A.V. HUWELIJKSGOEDERENREGIEM
Ontleend aan:
HYP4 51422/4
d.d. 3-1-2007

Kadastraal bericht object

Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:
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WOUDENBERG B 5374
bij Schoutstraat 34 WOUDENBERG
17-2228
22-6-2017

23-6-2017
15:35:12

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Barbara Johanna Aleida Antonia Hienekamp
Randenbroekerweg 3
3816 BD AMERSFOORT
Geboren op:
22-10-1953
Geboren te:
AMERSFOORT
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan:
HYP4 51422/4
d.d. 3-1-2007
Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.
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Kadaster

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:

WOUDENBERG B 5436
Schoolstraat 18 3931 HX WOUDENBERG
17-2228
22-6-2017

23-6-2017
15:35:53

Kadastraal object
Kadastrale aanduiding:
Grootte:
Coördinaten:
Omschrijving kadastraal object:
Locatie:
Ontstaan op:
Ontstaan uit:

WOUDENBERG B 5436
9 a 54 ca
156790-455123
WONEN
Schoolstraat 18
3931 HX WOUDENBERG
9-3-2009
WOUDENBERG B 5414
WOUDENBERG B 4694 gedeeltelijk

Aantekening kadastraal object
LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
Ontleend aan:
ATG 75252
d.d. 15-9-2011
Publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de
Basisregistratie Kadaster.

Gerechtigde

EIGENDOM

De heer Jan de Lange
Schoolstraat 18
3931 HX WOUDENBERG
Geboren op:
21-06-1950
Geboren te:
WOUDENBERG
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:
Recht ontleend aan:
Eerst genoemde object in
brondocument:

HYP4 53362/75
d.d. 31-10-2007
WOUDENBERG B 4694 gedeeltelijk
HYP4 3201/24 reeks UTRECHT
WOUDENBERG B 2995

Aantekening recht
BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Geertruida Lamberta van Roekel
Schoolstraat 18
3931 HX WOUDENBERG
Geboren op:
19-03-1949
Geboren te:
EDE
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan:
BSA 505/11003 reeks UTRECHT

d.d. 4-5-2005

Kadastraal bericht object

Betreft:
Uw referentie:
Toestandsdatum:
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WOUDENBERG B 5436
Schoolstraat 18 3931 HX WOUDENBERG
17-2228
22-6-2017

23-6-2017
15:35:53

BURGERLIJKE STAAT GEHUWD
Betrokken persoon:
Mevrouw Geertruida Lamberta van Roekel
Schoolstraat 18
3931 HX WOUDENBERG
Geboren op:
19-03-1949
Geboren te:
EDE
(Persoonsgegevens zijn ontleend aan Basisregistratie Personen)
Ontleend aan:
HYP4 53362/75
d.d. 31-10-2007
Einde overzicht
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

Bijlage 1.2

Situatietekening
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Bijlage 1.3

Foto’s

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Foto 11

Foto 12

Foto 13

Foto 14

Bijlage 2

Boorprofielen

Projectnummer: 17-2228
Projectnaam: Woudenberg
Opdrachtgever: Buro SRO

Boring:

101

Boring:

102

Datum plaatsing:

04-07-2017

Datum plaatsing:

04-07-2017

GWS (cm-mv):

80

GWS (cm-mv):

90

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

0
-5

0

tegel
Edelmanboor

0
-5

0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Edelmanboor

1
50

1
-50

50
2

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

3
-150

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

4

Uiterst puinhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Schep, Stootyzer, geen
bodem
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

2
-100

100

grind
Edelmanboor

-100

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
donker bruingrijs, Edelmanboor

3
-150

150

200

-250

250

Boring:

103

Boring:

104

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

04-07-2017
80

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

04-07-2017
90

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

0
-5

0

-50

50

0
-5

0

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

1

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal geelbruin, Edelmanboor

2
100

tegel
Edelmanboor

-100

-50

50

Uiterst puinhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Schep, Stootyzer, geen
bodem
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

1
100

grind
Schep

-100

Projectnummer: 17-2228
Projectnaam: Woudenberg
Opdrachtgever: Buro SRO

Boring:

105

Boring:

106

Datum plaatsing:

04-07-2017

Datum plaatsing:

04-07-2017

GWS (cm-mv):

90

GWS (cm-mv):

80

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

0
-5

0

-50

50

grind
Schep
Uiterst puinhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Schep, Stootyzer, geen
bodem

1

-100

2
-100

100

Zand, matig fijn, matig siltig, matig
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal grijsbruin, Edelmanboor

3
-150

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
neutraal blauwgrijs, Edelmanboor

4
-200

200

Boring:

107

Boring:

108

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

04-07-2017
100

Datum plaatsing:
GWS (cm-mv):

04-07-2017
100

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

0

0
1

-20

2
-50

50
3
100

-100

braak
Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, geen olie-water reactie,
licht grijsbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, zwak koolashoudend,
geen olie-water reactie, donker
zwartbruin, Edelmanboor

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

50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

1
100

0

0

0

0
1

-20

2
-50

50

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

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker grijsbruin, Edelmanboor

3
100

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

-100

Projectnummer: 17-2228
Projectnaam: Woudenberg
Opdrachtgever: Buro SRO

Boring:

G01

Boring:

G02

Datum plaatsing:

04-07-2017

Datum plaatsing:

04-07-2017

GWS (cm-mv):

90

GWS (cm-mv):

90

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

Opmerking:

Stootyzer, geen bodem

Opmerking:

Stootyzer, geen bodem

0
-5

0

-50

50

grind
Schep
Uiterst puinhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Schep, Stootyzer, geen
bodem

-50

50

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

1
-100

100

0
-5

0

-100

100

G03

Boring:

G04

Datum plaatsing:

04-07-2017

Datum plaatsing:

04-07-2017

GWS (cm-mv):

90

GWS (cm-mv):

90

Boormeester:

P. van Achterberg

Boormeester:

P. van Achterberg

Opmerking:

Stootyzer, geen bodem

Opmerking:

Stootyzer, geen bodem

0
-5

-50

50

Uiterst puinhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Schep, Stootyzer, geen
bodem

-100

100

Boring:

G05

Datum plaatsing:

04-07-2017

Boormeester:

P. van Achterberg

0

-20

-50

50

grind
Schep
Uiterst puinhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Schep, Stootyzer, geen
bodem
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

1
100

braak
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, donker zwartbruin, Schep

0
-5

0

Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

1

0

grind
Schep

Uiterst puinhoudend, geen
olie-water reactie, neutraal
roodbruin, Schep, Stootyzer, geen
bodem
Zand, matig fijn, matig siltig, sterk
humeus, geen olie-water reactie,
donker zwartbruin, Edelmanboor

1

Boring:

0

grind
Schep

-100

Bijlage 3

Analysecertificaten

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat
Datum: 14-Jul-2017

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

2017089586/1
17-2228
Woudenberg
04-Jul-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

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

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

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

17-2228
Woudenberg

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017089586/1
07-Jul-2017
14-Jul-2017/14:58
A,B,C,D
1/2

Grond (AS3000)
Eenheid

Analyse

1

2

3

Uitgevoerd

Uitgevoerd

Uitgevoerd

85.6

85.5

81.1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses

S

Droge stof

% (m/m)

S

Organische stof

% (m/m) ds

2.8

1.6

1.5

Q

Gloeirest

% (m/m) ds

97.0

98.2

98.3

S

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

% (m/m) ds

2.4

2.8

3.2

Metalen

S

Barium (Ba)

mg/kg ds

57

37

33

S

Cadmium (Cd)

mg/kg ds

0.29

<0.20

<0.20

S

Kobalt (Co)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

S

Koper (Cu)

mg/kg ds

18

11

12

S

Kwik (Hg)

mg/kg ds

0.24

0.14

0.14

S

Molybdeen (Mo)

mg/kg ds

<1.5

<1.5

<1.5

S

Nikkel (Ni)

mg/kg ds

5.6

5.5

<4.0

S

Lood (Pb)

mg/kg ds

120

55

25

S

Zink (Zn)

mg/kg ds

82

57

<20

Minerale olie (C10-C12)

mg/kg ds

<3.0

<3.0

<3.0

Minerale olie (C12-C16)

mg/kg ds

<5.0

<5.0

<5.0

Minerale olie (C16-C21)

mg/kg ds

12

<5.0

<5.0

Minerale olie (C21-C30)

mg/kg ds

25

<11

<11

Minerale olie (C30-C35)

mg/kg ds

8.8

<5.0

<5.0

Minerale olie (C35-C40)

mg/kg ds

<6.0

<6.0

<6.0

Minerale olie totaal (C10-C40)

mg/kg ds

54

<35

<35

Minerale olie

S

Zie bijl.

Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB

S

PCB 28

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 52

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 101

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Datum monstername

Monster nr.

1

107-2 (20-50)
MM1 (0-50)

04-Jul-2017
04-Jul-2017

9621312

2
3

MM2 (50-150)

04-Jul-2017

9621314

9621313

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Monsternemer
Monstermatrix

17-2228
Woudenberg

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2017089586/1
07-Jul-2017
14-Jul-2017/14:58
A,B,C,D
2/2

Grond (AS3000)

Analyse

Eenheid

1

2

3

S

PCB 118

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S
S

PCB 138

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

PCB 153

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0010

S

PCB 180

mg/kg ds

<0.0010

S

PCB (som 7) (factor 0,7)

mg/kg ds

0.0049

<0.0010
1)

0.0049

<0.0010
1)

0.0049

1)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S

Naftaleen

mg/kg ds

<0.050

<0.050

<0.050

S

Fenanthreen

mg/kg ds

0.58

0.17

<0.050

S

Anthraceen

mg/kg ds

0.28

0.054

<0.050

S

Fluorantheen

mg/kg ds

2.0

0.34

<0.050

S

Benzo(a)anthraceen

mg/kg ds

1.2

0.19

<0.050

S

Chryseen

mg/kg ds

1.2

0.25

<0.050

S

Benzo(k)fluorantheen

mg/kg ds

0.50

0.100

<0.050

S

Benzo(a)pyreen

mg/kg ds

0.81

0.15

<0.050

S

Benzo(ghi)peryleen

mg/kg ds

0.42

0.13

<0.050

S

Indeno(123-cd)pyreen

mg/kg ds

0.56

0.11

<0.050

S

PAK VROM (10) (factor 0,7)

mg/kg ds

7.5

1.5

0.35

Nr. Monsteromschrijving

1)

Datum monstername

Monster nr.

1

107-2 (20-50)
MM1 (0-50)

04-Jul-2017
04-Jul-2017

9621312

2
3

MM2 (50-150)

04-Jul-2017

9621314

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
IBAN: NL71BNPA0227924525
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPANL2A
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

9621313

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017089586/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

Monsteromschrijving

9621312

107

2

20

50

0534213431

107-2 (20-50)

9621313

101

1

5

50

0534213511

MM1 (0-50)

9621313

103

1

5

50

0534213516

9621313

106

1

0

50

0534213523

9621313

108

1

0

20

0534213509

9621314

106

2

50

100

0534213517

9621314

106

3

100

150

0534213520

MM2 (50-150)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

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

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

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

Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017089586/1
Pagina 1/1
Opmerking 1)

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

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

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

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

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

.

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017089586/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Cryogeen malen AS3000

W0106

Voorbehandeling

Cf. AS3000

Droge Stof

W0104

Gravimetrie

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

Organische stof (gloeiverlies)

W0109

Gravimetrie

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754

Korrelgrootte < 2 µm (lutum)

W0171

Sedimentatie

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753

Barium (Ba)

W0423

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0423

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0423

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0423

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0423

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0423

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0423

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0423

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0423

ICP-MS

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

Minerale Olie (C10-C40)

W0202

GC-FID

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC)

W0202

GC-FID

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703

PCB (7)

W0271

GC-MS

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980

PAK som AS3000/AP04

W0271

GC-MS

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

PAK (10) (VROM)

W0271

GC-MS

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB Barneveld
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3770 AL Barneveld NL
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Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2017089586/1
Pagina 1/1
Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande
monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse

Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.
Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)

9621312
9621313
9621314
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9621312
Certificate no.: 2017089586
Sample description.: 107-2 (20-50)
V

C40

C30-C35
C35-C40

C21-30

C12-C16

C16-C21

5000

C10-C12

5000

pA

10000

C10

pA

10000

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C21-30

C12-C16

pA

C40

500

C30-C35
C35-C40

500

C16-C21

1000

C10-C12

1000

C10

pA

Minutes

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

C30-C35
C35-C40

C12-C16

C40

0

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Minutes

1.2

1.4

1.6

1.8

pA

100

C21-30

100

C16-C21

200

C10-C12

200

C10

pA

Minutes

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat
Datum: 17-Jul-2017

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

2017092730/1
17-2228
Woudenberg
13-Jul-2017

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.
De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum:

Naam:

Handtekening:

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

Met vriendelijke groet,
Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

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

17-2228
Woudenberg

Monsternemer
Monstermatrix

P. van Achterberg
Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

Eenheid

Analyse

2017092730/1
13-Jul-2017
17-Jul-2017/13:36
A,B,C
1/2

1

Metalen

S

Barium (Ba)

µg/L

48

S

Cadmium (Cd)

µg/L

<0.20

S

Kobalt (Co)

µg/L

3.4

S

Koper (Cu)

µg/L

<2.0

S

Kwik (Hg)

µg/L

<0.050

S

Molybdeen (Mo)

µg/L

3.0

S

Nikkel (Ni)

µg/L

7.6

S

Lood (Pb)

µg/L

<2.0

S

Zink (Zn)

µg/L

33

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S

Benzeen

µg/L

<0.20

S

Tolueen

µg/L

<0.20

S

Ethylbenzeen

µg/L

<0.20

S

o-Xyleen

µg/L

<0.10

S

m,p-Xyleen

µg/L

<0.20

S

Xylenen (som) factor 0,7

µg/L

0.21

BTEX (som)

µg/L

<0.90

S

Naftaleen

µg/L

<0.020

S

Styreen

µg/L

<0.20

1)

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S

Dichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Trichloormethaan

µg/L

<0.20

S

Tetrachloormethaan

µg/L

<0.10

S

Trichlooretheen

µg/L

<0.20

S

Tetrachlooretheen

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorethaan

µg/L

<0.20

S

1,1,1-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

1,1,2-Trichloorethaan

µg/L

<0.10

S

cis 1,2-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

101-1-1

13-Jul-2017

Monster nr.

9630527

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

M: MCERTS erkend

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl
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TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat
Uw project/verslagnummer
Uw projectnaam
Uw ordernummer

17-2228
Woudenberg

Monsternemer
Monstermatrix

P. van Achterberg
Water (AS3000)
Eenheid

Analyse

S

Certificaatnummer/Versie
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

trans 1,2-Dichlooretheen

µg/L

2017092730/1
13-Jul-2017
17-Jul-2017/13:36
A,B,C
2/2

1

<0.10

CKW (som)

µg/L

<1.6

S

Tribroommethaan

µg/L

<0.20

S

Vinylchloride

µg/L

<0.10

S

1,1-Dichlooretheen

µg/L

<0.10

S

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

µg/L

0.14

S

1,1-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,2-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

1,3-Dichloorpropaan

µg/L

<0.20

S

Dichloorpropanen som factor 0.7

µg/L

0.42

Minerale olie (C10-C12)

µg/L

<10

Minerale olie (C12-C16)

µg/L

<10

Minerale olie (C16-C21)

µg/L

<10

Minerale olie (C21-C30)

µg/L

<15

Minerale olie (C30-C35)

µg/L

<10

Minerale olie (C35-C40)

µg/L

<10

Minerale olie totaal (C10-C40)

µg/L

<50

1)

Minerale olie

S

Nr. Monsteromschrijving

1

Datum monstername

101-1-1

13-Jul-2017

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting

Eurofins Analytico B.V.
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Monster nr.

9630527

Akkoord
Pr.coörd.

VA
TESTEN
RvA L010

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017092730/1
Pagina 1/1
Monster nr.

Boornr

Omschrijving

Van

Tot

Barcode

9630527

101

1

150

250

0695048785

9630527

101

2

150

250

0805044867

Monsteromschrijving

101-1-1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017092730/1
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Opmerking 1)

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

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017092730/1

Pagina 1/1

Analyse

Methode

Techniek

Methode referentie

Barium (Ba)

W0421

ICP-MS

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

Cadmium (Cd)

W0421

ICP-MS

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

Kobalt (Co)

W0421

ICP-MS

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

Koper (Cu)

W0421

ICP-MS

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

Kwik (Hg)

W0421

ICP-MS

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

Molybdeen (Mo)

W0421

ICP-MS

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

Nikkel (Ni)

W0421

ICP-MS

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

Lood (Pb)

W0421

ICP-MS

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

Zink (Zn)

W0421

ICP-MS

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

Aromaten (BTEXN)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Xylenen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Styreen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

VOCl (11)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform)

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Vinylchloride

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiClEtheen som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

DiChlprop. som AS3000

W0254

HS-GC-MS

Cf. pb 3130-1

Minerale olie (C10-C40)

W0215

GC-FID

Cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid
staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.
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Inventerra Comon Services B.V.
t.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik Ido Ambacht
Nederland
Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

Analyserapport
Datum rapportage:
Aantal pagina's (inclusief dit voorblad):

12-07-17
2

Uw referentie:
Projectnaam

17-2228 (4600)
Woudenberg

Monsterneming door:
Datum ontvangst monsters:
Aantal monsters:

Opdrachtgever
07-07-17
1

Analyse locatie:
Datum analyse:

Rotterdam
12-07-17

Onze referentie:
Versie:

2017.021711.1
1

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com
www.kiwa-inte.com

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyseresultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw referentie: 17-2228 (4600)
Kiwa Inspection & Testing is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de
verkregen resultaten. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters.
Bij monsterneming door "Opdrachtgever" kan geen uitspraak gedaan worden over de verkregen data, herkomst,
representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming.
De door Kiwa Inspection & Testing uitgevoerde analyses zijn, indien niet anders vermeld, geaccrediteerd onder L140
door de raad voor accreditatie. Een lijst van verrichtingen is opgenomen op de site van de raad voor accreditatie
http://www.rva.nl . Indien gewenst kunnen wij u de verrichtingenlijst toesturen.
Op dit analyserapport zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Alleen vermenigvuldigen van het gehele rapport is toegestaan.

Hoogachtend,

De heer A.H. Loete
Manager Laboratorium
Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de manager laboratorium of diens vervanger. Indien
twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@kiwa-inte.com o.v.v. onze referentie en versie.
BANK: Rabobank 1532.73.763 - IBAN: NL36 RABO 0153273763 - BIC: RABONL2U - BTW: NL813868634B01 - KVK: 24370016
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Analyse asbest in bodem <10 kg

2017.021711.1
Kiwa Inspection & Testing
Hongkongstraat 5
3047 BR Rotterdam

Analysegegevens
Onze referentie
Analyse volgens norm
Zeefmethode
Datum monstername
Datum aanlevering
Datum analyse

:
:
:
:
:
:

2017.021711.1
afgeleid van NEN 5707:2003 AS3000
Natte zeefmethode
6 juli 2017
7 juli 2017
12 juli 2017

T: +31 (0)88 998 38 00
E: info@kiwa-inte.com

www.kiwa-inte.com

Monstergegevens
Monsternummer
Monster omschrijving

: 8199963
: AMM03-1, AMM03 (1), bc. 0014914MG
Concentratie
asbest t.o.v.
totale monster
(mg/kgds)

Resultaten

2
*

Ondergrens

Bovengrens

Totaal Serpentijnasbest 1
Totaal Amfiboolasbest 2
Totaal hechtgebonden
Totaal niet-hechtgebonden

-

-

-

Gewogen concentratie*

-

-

-

soort
asbest

soort
materiaal

aantal
deeltjes

materiaal
hechtgebonden
(ja/nee)

-

-

-

-

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

-

1,4
-

Totaal

n.a.

-

-

1,4

fractie
(mm)

1

95% betrouwbaarheidsinterval

percentage percentage
zeeffractie onderzocht
t.o.v. ds.
(m/m)
(m/m)

> 16
8 - 16
4-8
2-4
1-2
0,5 - 1
< 0,5

< 0,1
0,1
0,2
0,7
3,6
95,5

Totaal

100

100
100
100
100
5,0
0,2 (10 g)

Massa monster (nat) :
Massa monster (droog) :
Droge stofgehalte
:

6,07 kg
5,99 kg
98,7 %

concentratie
95% betrouwbaar- bepalingsasbest t.o.v.
heidsinterval
grens
totale monster onder- boven- (mg/kgds)
(mg/kgds)
grens
grens

n.a.
: niet aantoonbaar
Serpentijnasbest : Chrysotiel
Amfiboolasbest : Crocidoliet, Amosiet, Anthofylliet, Tremoliet en Actinoliet
De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn asbest + 10 maal de concentratie amfibool asbest.

Opmerking: -De analyse is uitgevoerd conform de aangevraagde norm met uitzondering van de minimale hoeveelheid in behandeling
genomen materiaal. Deze is beperkt in verband met de hoeveelheid aangeleverd materiaal.
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Bijlage 4

Toetsingskader en toetsingswaarden

Wettelijk toetsingskader
De analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters zijn getoetst aan de door het Ministerie van VROM vastgestelde
achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor
grond (AW2000) zijn vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en
interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering.
Bij de toetsing van somparameters (o.a. xylenen en PCB) is het mogelijk dat de somparameter de betreffende achtergrond- c.q.
streefwaarde overschrijdt. Indien echter de afzonderlijke parameters de detectielimiet niet overschrijden kan, op basis van artikel S.5
van de Wijziging Regeling Bodemkwaliteit, worden gesteld dat de somparameter aan de betreffende achtergrond- c.q. streefwaarde
voldoet.
Voor grond is in de Circulaire de norm voor barium tijdelijk buiten gebruik gesteld. Reden hiervoor is dat barium op basis van
gegevens uit het hele land van nature in dermate verhoogde gehalten voorkomen, dat de huidige interventiewaarde wordt
overschreden. De norm geldt echter wel wanneer sprake is van een bariumverontreiniging als gevolg van een antropogene bron.
Achtergrondwaarde grond (AW2000), Streefwaarde grondwater
Deze waarden geven het na te streven kwaliteitsniveau voor de bodem aan, waarbij nog sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Bij
dit niveau zijn alle functionele eigenschappen voor mens, dier en plant aanwezig. Het uitgangspunt is dat bodems in relatief onbelaste
gebieden in Nederland in overgrote meerderheid aan de achtergrondwaarden/streefwaarden moeten voldoen. Bij overschrijding van
de achtergrondwaarde/streefwaarde kan worden gesproken over een verontreiniging.
Interventiewaarde
De interventiewaarde geeft aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of
dreigen te worden verminderd. De waarden zijn voor een deel gebaseerd op studies naar de maximale hoeveelheid die de mens per
dag in het lichaam mag opnemen zonder gezondheidseffecten te ondervinden. Voor een ander deel zijn deze waarden gebaseerd op
de concentraties waarbij 50% van de (potentieel) aanwezige soorten planten en dieren en processen negatieve effecten kunnen
ondervinden. De interventie(I)waarden worden gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een geval van ernstige
bodemverontreiniging als bedoeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het is overigens ook mogelijk dat er sprake is van ernstige
bodemverontreiniging als de interventiewaarde niet wordt overschreden.
Tussenwaarde
De voormalige tussenwaarde (het gemiddelde van de achtergrondwaarde en interventiewaarde (I)) geeft het niveau van
bodemkwaliteit aan, waarbij mogelijk sprake is van ernstige bedreiging of dreigende ernstige vermindering van de functionele
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Hoewel de tussenwaarde geen wettelijke status heeft, wordt de
tussenwaarde door veel bevoegde gezagen nog gehanteerd als criterium voor nader bodemonderzoek.
Wanneer is bodemsanering noodzakelijk (ernst en spoed)?
Nieuwe gevallen van bodemverontreiniging (veroorzaakt na 1 januari 1987) dienen conform de zorgplicht in de Wet
Bodembescherming te worden gesaneerd. De saneringsnoodzaak bij zorgplichtsaneringen is in principe onafhankelijk van de ernst
van de verontreiniging of spoedeisendheid. Bij zogeheten oude gevallen (veroorzaakt voor 1987) dienen in principe alle ernstige
gevallen van bodemverontreiniging op termijn te worden gesaneerd.
Er is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging als een bodemvolume van 25 m³ grond cq 100 m³ grondwater
verontreinigd is in een concentratie boven de interventiewaarde; de verontreiniging is dan saneringsplichtig. Voor asbest geldt:
wanneer de restconcentratienorm voor asbest van 100 mg/kg ds wordt overschreden in de bodem, dat er dan sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging. Het tijdstip van sanering wordt bepaald door de saneringsurgentie. De urgentie hangt af van de
actuele risico’s die aanwezig zijn voor mens en ecosysteem alsmede de verspreidingsrisico’s. Deze risico’s hangen samen met het
gebruik van de verontreinigde locatie, bodemopbouw en geohydrologie (locatiespecifieke omstandigheden). Verder kan de noodzaak
tot bodemsanering ontstaan bij een functiewijziging, bijvoorbeeld bij het bebouwen van een terrein. Daarnaast kan door de koper of
een verzekeringsmaatschappij sanering worden verlangd.
In de notitie 'interventiewaarden bodemsanering' is aangegeven dat er ook sprake kan zijn van een ernstige bodemverontreiniging bij
concentraties beneden de I-waarde. Overschrijding van de humane MTR (maximaal toelaatbaar risico) bij concentraties beneden de Iwaarde kan zich voordoen bij consumptie van gewassen (lood en cadmium), inhalatie in kruipruimten en ingestie op speelplaats voor
de kinderen (lood). Aanvullend onderzoek kan in dit geval nodig zijn. Afhankelijk van het Provinciaal beleid worden momenteel nog
voor bepaalde situaties lagere waarden (bijvoorbeeld bij herinrichting) of hogere waarden aangehouden als saneringscriteria.

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

17-2228
Woudenberg

Analyse

Eenheid

04-07-2017
2017089586
07-07-2017
14-07-2017

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
% (m/m)
Droge stof
Organische stof
% (m/m) ds
Gloeirest
% (m/m) ds
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
% (m/m) ds
Metalen
Barium (Ba)
mg/kg ds
Cadmium (Cd)
mg/kg ds
Kobalt (Co)
mg/kg ds
Koper (Cu)
mg/kg ds
Kwik (Hg)
mg/kg ds
Molybdeen (Mo)
mg/kg ds
Nikkel (Ni)
mg/kg ds
Lood (Pb)
mg/kg ds
Zink (Zn)
mg/kg ds
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
mg/kg ds
Minerale olie (C12-C16)
mg/kg ds
Minerale olie (C16-C21)
mg/kg ds
Minerale olie (C21-C30)
mg/kg ds
Minerale olie (C30-C35)
mg/kg ds
Minerale olie (C35-C40)
mg/kg ds
Minerale olie totaal (C10-C40)
mg/kg ds
Chromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
mg/kg ds
PCB 52
mg/kg ds
PCB 101
mg/kg ds
PCB 118
mg/kg ds
PCB 138
mg/kg ds
PCB 153
mg/kg ds
PCB 180
mg/kg ds
PCB (som 7) (factor 0,7)
mg/kg ds
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
mg/kg ds
Fenanthreen
mg/kg ds
Anthraceen
mg/kg ds
Fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)anthraceen
mg/kg ds
Chryseen
mg/kg ds
Benzo(k)fluorantheen
mg/kg ds
Benzo(a)pyreen
mg/kg ds
Benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
Indeno(123-cd)pyreen
mg/kg ds
PAK VROM (10) (factor 0,7)
mg/kg ds

1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

9621312

107-2 (20-50)

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

T

I

85,6
2,8
97
2,4

85,6
2,8

57
0,29
<3,0
18
0,24
<1,5
5,6
120
82

210,4
0,4787
7,073
35,76
0,3404
1,05
15,81
184,8
187

*
*
*

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

192,9

*

35

190

2600

5000

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

0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0025
0,0175

-

0,007

0,02

0,51

1

<0,050
0,58
0,28
2
1,2
1,2
0,5
0,81
0,42
0,56
7,5

0,035
0,58
0,28
2
1,2
1,2
0,5
0,81
0,42
0,56
7,585

*

0,35

1,5

20,8

40

<3,0
<5,0
12
25
8,8
<6,0
54
Zie bijl.

Gebruikte afkortingen
*

AW

Uitgevoerd

Overschrijding Achtergrondwaarde

-

RG

2,8
2,4

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

17-2228
Woudenberg

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

04-07-2017
2017089586
07-07-2017
14-07-2017
2

GSSD

Analytico-nr

Monster

2

9621313

MM1 (0-50)

Eindoordeel:

RG

AW

T

I

1,6
2,8
Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

85,5
1,6
98,2
2,8

85,5
1,6

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

37
<0,20
<3,0
11
0,14
<1,5
5,5
55
57

130,3
0,2381
6,789
22,15
0,1986
1,05
15,04
85,31
130

*
*
-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

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

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

122,5

-

35

190

2600

5000

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

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

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

-

0,007

0,02

0,51

1

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

<0,050
0,17
0,054
0,34
0,19
0,25
0,1
0,15
0,13
0,11
1,5

0,035
0,17
0,054
0,34
0,19
0,25
0,1
0,15
0,13
0,11
1,529

*

0,35

1,5

20,8

40

Legenda
Nr.

Oordeel

Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
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BoToVa T12 Toetsing Wbb grond
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

17-2228
Woudenberg

Analyse

Eenheid

Bodemtype correctie
Organische stof
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Voorbehandeling
Cryogeen malen AS3000
Bodemkundige analyses
Droge stof
Organische stof
Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)
Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Polychloorbifenylen, PCB
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123-cd)pyreen
PAK VROM (10) (factor 0,7)

04-07-2017
2017089586
07-07-2017
14-07-2017
3

GSSD

Analytico-nr

Monster

3

9621314

MM2 (50-150)

Eindoordeel:

RG

AW

T

I

1,5
3,2
Uitgevoerd
% (m/m)
% (m/m) ds
% (m/m) ds
% (m/m) ds

81,1
1,5
98,3
3,2

81,1
1,5

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

33
<0,20
<3,0
12
0,14
<1,5
<4,0
25
<20

111,2
0,2366
6,526
23,84
0,1973
1,05
7,424
38,5
31,31

*
-

20
0,2
3
5
0,05
1,5
4
10
20

190
0,6
15
40
0,15
1,5
35
50
140

555
6,8
103
115
18,1
95,8
67,5
290
430

920
13
190
190
36
190
100
530
720

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

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

122,5

-

35

190

2600

5000

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

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

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

-

0,007

0,02

0,51

1

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

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
0,35

0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,035
0,35

-

0,35

1,5

20,8

40

Legenda
Nr.

Oordeel

Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
-

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

*

groter dan Achtergrondwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

AW

Achtergrondwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

3,2

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)
Projectnummer
Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername
Monsternemer
Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

17-2228
Woudenberg

Analyse

Eenheid

Metalen
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Lood (Pb)
Zink (Zn)
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen
Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o-Xyleen
m,p-Xyleen
Xylenen (som) factor 0,7
BTEX (som)
Naftaleen
Styreen
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen
Dichloormethaan
Trichloormethaan
Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
cis 1,2-Dichlooretheen
trans 1,2-Dichlooretheen
CKW (som)
Tribroommethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Dichloorpropanen som factor 0.7
Minerale olie
Minerale olie (C10-C12)
Minerale olie (C12-C16)
Minerale olie (C16-C21)
Minerale olie (C21-C30)
Minerale olie (C30-C35)
Minerale olie (C35-C40)
Minerale olie totaal (C10-C40)
Extra parameters
som 16 aromatische oplosmiddelen

13-07-2017
P. van Achterberg
2017092730
13-07-2017
17-07-2017
1

GSSD

Analytico-nr

Monster

1

9630527

101-1-1

Eindoordeel:

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
groter dan Streefwaarde

**

groter dan Tussenwaarde

***

groter dan Interventiewaarde

GSSD

Gestandaardiseerd gehalte

RG

Vereiste Rapportagegrens

S

Streefwaarde

T

Tussenwaarde

I

Interventiewaarde

T

I

48
0,14
3,4
1,4
0,035
3
7,6
1,4
33

-

20
0,2
2
2
0,05
2
3
2
10

50
0,4
20
15
0,05
5
15
15
65

338
3,2
60
45
0,175
153
45
45
433

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

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

<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
0,21
<0,90
<0,020
<0,20

0,14
0,14
0,14
0,07
0,14
0,21

-

0,2
0,2
0,2

0,2
7
4

15,1
504
77

30
1000
150

-

0,2

0,2

35,1

70

0,014
0,14

-

0,02
0,2

0,01
6

35
153

70
300

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

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

0,14
0,14
0,07
0,14
0,07
0,14
0,14
0,07
0,07
0,07
0,07

-

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

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

500
203
5
262
20
454
204
150
65

1000
400
10
500
40
900
400
300
130

-

0,2
0,1
0,2

0,01
0,01
0,01

2,5
5
10

630
5
10
20

-

0,6

0,8

40,4

80

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
<10
<15
<10
<10
<50

-

50

50

325

600

µg/L

Gebruikte afkortingen
*

S

48
<0,20
3,4
<2,0
<0,050
3
7,6
<2,0
33

Voldoet aan Streefwaarde

-

RG

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

Legenda
Nr.

Oordeel

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

0,14
0,07
0,07
0,14
0,14
0,14
0,14
0,42

35
0,77

Geen oordeel mogelijk

Bijlage 5

Resultaten vooronderzoek

Topotijdreis.nl

1982:

1965:

1940:

1911:

Informatie overheid en/of opdrachtgever

Bijlage 1

I

^ [

1

diepe boring met peilbuis

] ^

2

boring dieper dan 0,50 meter minus maaiveld

3

boring tol minimaal 0,50 meter minus maaiveld

MM -

grens onderzoekslokatie

2995

Plesmanstraat 5
3905 KZ Veenendaal
telefoon: 0318-527600
fax:
0318-510560
organiserend ingenieursburo
O civiele

techniek

•

http://www.burQboot.nl
e-mail: i nfo@byroboot.nl

milieutechniek

O geodesie

kadastraal nummer

Opdrachtgever

: J . 06

project
onderwerp

: Woudenberg Schoolstraat
: Situatietekening

Lange

Datum :

24 februari 2003

Schaal

:

1:1000

Tek.

hjm

Bestand

:

M03041.2a

:

Bijlage 6

Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Waarborging kwaliteit / Certificering
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het ‘Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer’ (Kwalibo). Dit besluit
richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra Comon Services bv, hierna Inventerra.
Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers
onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de
zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere
(potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.
Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het
bodemonderzoek.
Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001:2008, certificaat EC-KWA-010062 en voor het uitvoeren van veldwerk bij
bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, protocollen 2001 , 2002 en 2018, certificaat EC-SIK-20241. De naleving van de
kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor
Accreditatie (RvA).
De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd
laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd
zodat de resultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.
Betrouwbaarheid / garanties
Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een
zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale
afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en
een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen
absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek
gebleken bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.
Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten
en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet
kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.
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Bijlage 5a: Ruimtelijke onderbouwing Zeisterweg 12

Ruimtelijke onderbouwing
Aan
Van
Datum
Onderwerp
Bijlagen

: Gemeente Woudenberg
: Buro SRO
: juli 2017
: Bebouwde Kom Woudenberg – Zeisterweg 12
: Akoestisch onderzoek
Quick scan flora en fauna

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg" heeft van 15 maart 2017 tot 25 april
2017 ter inzage gelegen. De eigenaar van het perceel Zeisterweg 12 heeft de wens om een vrijstaande
woning naast de bestaande woning aan de Zeisterweg 12 te realiseren en deze ontwikkeling mee te nemen in het ontwerp bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg". Via voorliggend document wordt
gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend en waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
Huidige situatie
Het perceel bevindt zich in het westen van Woudenberg vlakbij het landelijk gebied. In het westen van het
plangebied bevinden zich agrarische gronden. Ten zuiden ligt een klein bedrijventerrein en verder liggen
er in de omgeving van het plangebied voornamelijk vrijstaande woningen. Tussen de Zeisterweg en het
plangebied ligt een doodlopende toegangsweg, de Griftdijk. Het plangebied is een onbebouwd grasveld,
dat deels is omheind en functioneert als tuin bij de bestaande woning aan de Zeisterweg 12.

Globale ligging plangebied (bron: openstreetmap.org)
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Luchtfoto situatie plangebied, Schoutstraat blauw omlijnd en Schoolstraat rood omlijnd. (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Toekomstige situatie
De eigenaar heeft het voornemen om een vrijstaande woning te realiseren in het plangebied. De nieuwe
woning wordt gesitueerd in de rooilijn van de woning aan de Zeisterweg 12 en krijgt een gelijke goot- en
bouwhoogte als de woning links van de nieuw te bouwen woning. De achterzijde van het perceel zal functioneren als tuin. Het plangebied wordt met een nieuwe inrit ontsloten op de Griftdijk. Er wordt op eigen
terrein geparkeerd.
Uitvoerbaarheidsaspecten

Bodem
In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als tuin. De toekomstige woonfunctie is geen gevoeligere functie dan de functie van een tuin. Er zijn in het plangebied ook geen bodemverontreinigende activiteiten uitgevoerd. Nader bodemonderzoek is dus niet vereist.
De uitvoerbaarheid van het initiatief voor bodem is hiermee aangetoond.
Lucht
Aangezien het toevoegen van één woning in het plangebied ruim onder de drempelwaarde van 1.500 woningen ligt, kan het plan aangemerkt worden als een NIBM-project. Daarmee is te concluderen dat dit project 'niet in betekende mate' bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect luchtkwaliteit.
Geluid
Het plangebied ligt nabij de Zeisterweg, waar een maximale snelheid van 80 km per uur is toegestaan.
Akoestisch onderzoek is daarom noodzakelijk. In het kader van de Omgevingsvergunning wordt dit nadere
onderzoek uitgevoerd en indien nodig een ontheffing Hogere waarden afgegeven.
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Milieuzonering
Rondom het plangebied zijn een aantal niet-agrarische bedrijven aanwezig. Bijgevoegde tabel geeft de
feitelijke afstanden en de richtafstanden van de brochure voor milieu en bedrijfszonering van de VNG
weer.
Bedrijf
Afstand tot plangebied
Richtafstand VNG
Bouwbedrijf (cat. 2 toegestaan)
50
30
Aannemersbedrijf (cat. 2 toegestaan)
80
30
Transportbedrijf (cat. 2 toegestaan)
135
30
Aan de richtafstanden van de omliggende milieubelastende functies wordt voldaan. Een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat in de woningen is daarmee gewaarborgd en er worden geen bedrijven in hun bedrijfsvoering belemmerd.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect milieuzonering.
Geur
De te realiseren woning is een geurgevoelig object. Voor het realiseren van de woningen dient te worden
aangetoond of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. De dichtstbijzijnde intensieve veehouderij
is gelegen op circa 450 m afstand van het plangebied. De te realiseren woning heeft geen invloed op de
bedrijfsvoering van dit bedrijf, omdat er op kortere afstand al meerdere woningen aanwezig zijn, die in
dat geval bepalend zijn. Aangezien er tussen de nieuwe woningen en de veehouderijen al meerdere bestaande woningen aanwezig zijn en de afstand tot de veehouderij behoorlijk groot is, kan er redelijkerwijs
vanuit gegaan worden dat er sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat in de nieuwe woningen.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect geur.
Externe veiligheid
Via de website risicokaart.nl kan voor de locatie worden vastgesteld of er in de directe omgeving inrichtingen, buisleidingen en / of belangrijke transportroutes aanwezig zijn die in het kader van de externe veiligheid van belang zijn. Bijgevoegd een screenshot van die website.

Uitsnede risicokaart van de omgeving van het plangebied (bron: risicokaart.nl)
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Op 180 m afstand van het plangebied ligt de N224/Randweg waarover volgens de risicokaart vervoer van
gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Het betreft het gedeelte vanaf de rotonde Maarsbergseweg tot aan de rotonde Voorstraat/Zeisterweg. Het plangebied ligt binnen de 200-meter zone van deze weg. Volgens de
RUD wordt het betreffende weggedeelte echter onterecht als transportroute voor gevaarlijke stoffen aangemerkt. Een en ander heeft te maken met een voornemen in het verleden tot vuurwerkverkoop aan de
Slappedel. Dit is destijds niet doorgegaan. De route gevaarlijke stoffen is eveneens niet benodigd voor het
transportbedrijf Vlastuin aan de Slappedel 2, aangezien diesel en benzine niet routeplichtig zijn. Derhalve
wordt van de mogelijkheid om op het betreffende weggedeelte gevaarlijke stoffen te vervoeren in de
praktijk geen gebruik gemaakt en is vervoer van deze stoffen niet aan de orde. De ligging van het plangebied ten opzichte van deze weg vormt dus geen belemmering voor het plan. Verder zijn er geen andere
risicovolle transportroutes of objecten in de directe omgeving van het plangebied aanwezig, die een belemmering kunnen zijn voor het initiatief.
Het initiatief is uitvoerbaar met betrekking tot het aspect externe veiligheid.
Water
Binnen of rondom het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Door de bouw van de woning is er
sprake van een toename van verharding. Deze toename zal echter binnen de vrijstelling van 2.000 m² liggen die het waterschap hanteert. Compensatie van de toename van het verhard oppervlak is daarom niet
noodzakelijk. Er zijn geen waterschapsbelangen in het geding. Realisatie van het initiatief past binnen de
uitgangspunten van het Waterschap Vallei en Veluwe.
Ecologie
Het plangebied ligt niet in of nabij een Natura 2000-gebied of een onderdeel van het NNN. Aangezien het
plangebied in de huidige situatie een bijgehouden en deels omheinde tuin, met nauwelijks opgaande beplanting betreft, is het niet te verwachten dat beschermde soorten zich in het plangebied bevinden. Er
wordt geen opgaande beplanting verwijderd en er worden geen poelen of sloten gedempt. Nader onderzoek is daarmee niet noodzakelijk. Op het gebied van ecologie is het initiatief uitvoerbaar.
Verkeer
De te realiseren vrijstaande woning wordt ontsloten via de Griftdijk. Voor het plan wordt aangesloten bij
de parkeernormen van CROW. Voor de woning geldt een parkeernorm van 2,6 parkeerplaatsen. Op eigen
terrein wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen om aan deze norm te voldoen. Het voldoen aan de
parkeernorm wordt voorwaardelijk verplicht gesteld in het bestemmingsplan "Bebouwde Kom Woudenberg".
De uitvoerbaarheid van het initiatief voor verkeer is hiermee aangetoond.
Cultuurhistorie en archeologie
Cultuurhistorie
In het plangebied en de directe omgeving bevinden zich geen cultuurhistorische waarden waar het plan
effect op kan hebben.
Archeologie
Het plangebied ligt in een gebied met een lage archeologische verwachting. Voor deze gebieden geldt een
onderzoeksplicht bij bodemingrepen van 10.000 m² en 30 cm diep. Voor uitvoering van het plan is geen
archeologisch onderzoek verplicht. Bijgevoegd een uitsnede van de archeologische beleidskaart gemeente
Woudenberg.
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De uitvoerbaarheid van het initiatief voor cultuurhistorie en archeologie is hiermee aangetoond.

Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Woudenberg, plangebied blauw omcirkeld (bron: gemeente Woudenberg)

Economische uitvoerbaarheid
De ontwikkelingskosten komen geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Hiertoe zal de gemeente
voorafgaand aan de planologische procedure met de initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst afsluiten. Voor de realisatie van het plan hoeft de gemeente geen investering te doen. De kosten die door de
gemeente gemaakt worden voor het voeren van de planologische procedure zijn verrekend in de leges.
Eventuele extra gemeentelijke kosten worden gedekt door de exploitatieovereenkomst.
Tevens zal een overeenkomst betreffende planschade worden afgesloten. Deze kosten komen eveneens
geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Deze overeenkomst zal als een separate rapportage worden
opgenomen. Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd kan worden dat het plan economisch uitvoerbaar is.
Conclusie
Met voorliggende ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat er geen belemmeringen zijn voor het realiseren van vrijstaande woning naast de woning aan de Zeisterweg 12. Deze ontwikkeling wordt meegenomen in het bestemmingsplan ‘Bebouwde Kom Woudenberg’.
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Bijlage 5b: Orienterend Onderzoek flora en fauna Zeisterweg 12

BURO SRO
T.a.v. J. van Nuland
’t Goylaan 11
3525 AA Utrecht

Datum

9 augustus 2017

Kenmerk

BE/2017/322/r

Uw kenmerk

Email d.d. 12 juli 2017

Auteur(s)

M.J. Visschers

Projectleider

C.J. Blom

Oriënterend onderzoek naar beschermde flora en
fauna aan de Zeisterweg 12 te Woudenberg
Aan de Zeisterweg te Woudenberg is een woonhuis met bijgebouw, tuin en schapenweide
gelegen. De initiatiefnemer is voornemens een woning te realiseren op de bestaande
schapenweide. De beoogde ontwikkeling heeft mogelijk een negatief effect op beschermde flora
en fauna en/of beschermde natuurgebieden. Ten behoeve van de ontwikkeling geldt de wettelijke
verplichting onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de
mogelijk effecten van de ruimtelijke ingreep daarop. Middels voorliggende ecologische
quickscan is de (potentiele) aanwezigheid van beschermde flora en fauna en de betekenis van het
plangebied voor deze soorten in kaart gebracht.
Buro SRO begeleidt de ruimtelijke procedure en heeft Blom Ecologie bv verzocht het plangebied
te onderzoeken op aanwezigheid van beschermde flora en fauna en vervolgens deze te toetsen
aan de effecten van de werkzaamheden en vigerend beleid.
Onderzoeksdoel
Middels dit oriënterende onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:
 Is het bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor het project zoals hiervoor omschreven
uitvoerbaar zoals het bepaalde in de Wro (artikel 3.1.6 Bro)?
 Welke, krachtens de Wet natuurbescherming, beschermde flora en fauna zijn (potentieel)
aanwezig in het plangebied?
 Welke negatieve effecten treden op voor (potentieel) aanwezige flora en fauna als gevolg van
de beoogde ruimtelijke ingreep?
 Heeft de beoogde ruimtelijke ingreep een negatief effect op het de instandhoudingsdoelen
van Natura2000 gebieden of de wezenlijke kenmerken en waarden van Natuurnetwerk
Nederland?
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Planlocatie
De planlocatie is gelegen aan de Zeisterweg 12 te Woudenberg. De locatie ligt op de overgang
tussen de bebouwde kom en het landelijk gebied. Op het perceel is een woonhuis met aanbouw,
riante tuin en schapenweide gelegen. Het woonhuis en de aanbouw zijn opgetrokken uit
gemetselde muren zonder open stootvoegen. Het deels hellende, deels gebogen dak is bekleed
met dakpannen. Het perceel is aan de west- en noordzijde afgebakend door een hekwerk. Tevens
is de schapenweide welke zich aan de westzijde van het perceel bevindt, afgescheiden van de
tuin middels een hekwerk. Aan de oostzijde is het perceel afgebakend door een coniferenhaag.
Achter het noordelijk hekwerk, buiten het plangebied, bevindt zich een hoge beukenhaag. De
tuin aan de voor-, achter- en oostzijde van de woning is goed onderhouden met een hoog
kwaliteitsbeeld. In bijlage 1 zijn een aantal foto’s opgenomen die een impressie geven van de
planlocatie en de directe omgeving hiervan.
De directe omgeving van de planlocatie wordt aan de oostzijde gekenmerkt door de dorpskern
van Woudenberg en aan de westzijde door landelijk gebied en infrastructuur. Op circa 15m ten
zuiden van de planlocatie is de N224 gelegen. Deze staat in verbinding met de N227, op en
afstand van 2,8 km ten westen van het plangebied en de N226, op 850 meter ten oosten van het
plangebied.

Figuur 1

De planlocatie (rood omlijnd) is gelegen aan de Zeisterweg 12 te Woudenberg (bron:
arcgis.com).

Functieverandering en effecten
De beoogde ingrepen zijn permanent van karakter. De beoogde ingrepen betreft het verwijderen
van het bestaande groen en de realisatie van een woning. Onderstaand volgt een korte
opsomming van de ingrepen en effecten:
 verwijderen terreininrichting en vegetatie: graafwerkzaamheden, transport (afvoer) van
materiaal en groen;
 terrein bouwrijp maken: vergraven, aanbrengen puin, aanleg nutsvoorzieningen;
 bouw woning: allerhande bouwwerkzaamheden;
 revitalisatie terrein en aanleg verharding; allerhande (straat- en hoveniers)werkzaamheden.
Alle thans aanwezige (ecologische) functies van de planlocatie komen geheel of deels te
vervallen. Negatieve effecten die op kunnen treden voor beschermde soorten zijn: vernietiging
en/of afname van geschikt leefgebied (permanent of tijdelijk) en opzettelijke verstoring (tijdelijk).
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Methode
Inventarisatie
De inventarisatie is een oriënterend onderzoek waarbij gedetailleerd een beoordeling wordt
gegeven van de aanwezigheid van de specifieke potentie voor beschermde flora en fauna in het
plangebied, de betekenis van het plangebied voor de aanwezige soorten en de effecten van de
voorgenomen ingrepen op de soorten. De quickscan bestaat uit een veldbezoek en raadpleging
van externe bronnen.
Veldbezoek
Het veldbezoek is een momentopname van de aanwezige beschermde flora en fauna. Tijdens het
veldbezoek wordt het plangebied nauwkeurig onderzocht waarbij ook gelet wordt op sporen en
delen of restanten van planten en/of dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 13 juli 2017.
De weersomstandigheden tijdens het veldbezoek waren; droog, 6/8 bewolkt, 19 Celsius en
windkracht 2-3 (Bft.)
Externe bronnen
Vaak zijn er al gegevens bekend over een plangebied en de directe omgeving hiervan. Deze
gegevens worden onder andere beheerd in rapporten en naslagwerken en door het Natuurloket
(www.natuurloket.nl). Raadpleging van externe bronnen levert vaak nuttige aanvullende
informatie op en daarmee een vollediger beeld van de (mogelijk) aanwezige flora en fauna.

Wet natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de voormalige Flora- en faunawet samen met de Boswet en
Natuurbeschermingswet vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb). Onder de Wet
natuurbescherming vervallen de huidige tabellen 1, 2 en 3 waarin de beschermde soorten zijn
opgenomen. Tevens zijn er circa 200 soorten niet langer beschermd en worden enkele bedreigde
soorten toegevoegd. De soortenbescherming binnen de Wet natuurbescherming is opgedeeld in
de volgende beschermingsregimes: Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere
soorten. Voor alle beschermde soorten geldt een ontheffingsplicht. Het bevoegd gezag (de
provincie) kan voor de soorten die zijn opgenomen in het ‘beschermingsregime andere soorten’
vrijstellingsbesluit nemen en hierin onderscheid maken tussen meer en minder strikt beschermde
soorten.
In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Utrecht is voor de volgende soorten
vrijstelling opgenomen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen:
Aardmuis

Gewone bosspitsmuis

Ondergrondse woelmuis

Bastaardkikker

Gewone pad

Ree

Bosmuis

Haas

Rosse woelmuis

Bruine kikker
Bunzing
Dwergmuis

Hermelijn
Huisspitsmuis
Kleine watersalamander

Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Vos

Dwergspitsmuis

Konijn

Wezel

Egel

Meerkikker

Woelrat

Beoordeling
Op basis van de bureaustudie en veldonderzoek wordt per soortgroep besproken wat de potentie
van de planlocatie en de invloedsfeer daarvan is en welke effecten daarop te verwachten zijn.
Voor een aantal van de nationaal beschermde soorten (beschermingsregime ‘andere soorten’)
geldt definitie vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie voorgaande alinea). In de
voorliggende beoordeling is specifiek gelet op de functie en/of aanwezigheid van beschermde
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt c.q. ontheffingsplicht noodzakelijk is.
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Vaatplanten
Beschermde vaatplanten en/of sporen en delen hiervan zijn niet aangetroffen op de planlocatie.
De tuin wordt intensief onderhouden met een hoog kwaliteitsbeeld. Alle vegetatie op de locatie
en in de directe omgeving betreffen aangeplante en gedomesticeerde soorten en/of soorten
zonder beschermde status zoals: siergras, madelief, witte klaver, hosta, geranium,
vrouwenmantel, buxus, conifeer (spec.), Japanse esdoorn, grove den, spar en linde. De beoogde
werkzaamheden bestaan uit de nieuwbouw van een woning waarbij de tuin niet of nauwelijks
wordt aangetast. De schapenweide komt te vervallen. De schapenweide betreft een relatief kleine
oppervlakte. Op dit intensief beheerde veld is voornamelijk raaigras aanwezig. Op enkele
plekken zijn algemene kruidachtige vaatplanten aangetroffen. Enkele waargenomen soorten
betreffen: madelief, paardenbloem, herderstasje, klaver, zuring en vogelmuur. De
habitatpreferentie van beschermde soorten bestaat met name uit specifieke kenmerken zoals
extensief beheerde (laag)veengronden, vochtige duinvalleien en schrale (blauw)graslanden.
Dergelijke structuren zijn niet aangetroffen in de omgeving. Gelet op de functie van de
planlocatie en de werkzaamheden in relatie tot de habitatpreferentie van beschermde soorten
wordt de aanwezigheid hiervan niet verwacht.
Zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van (beschermde) zoogdieren. De locatie is
ongeschikt voor in het wild levende grote zoogdieren. Zoogdieren prefereren een leefomgeving
waarin voldoende voedsel, rust, voortplantingsmogelijkheden en dergelijke aanwezig zijn. Op de
locatie is in zeer beperkte mate sprake van natuurlijke vegetatie, de locatie is gelegen tussen
andere woonpercelen/bebouwing en aan een drukke weg waardoor er sprake is van een hoge
mate van verstoring door aanwezigheid van mensen op en rond de planlocatie. Door het
ontbreken van relevante vegetatiestructuren en ecotopen is een essentiële functie voor
(grondgebonden) zoogdieren uit te sluiten. Algemene soorten zoals veldmuis, haas, mol, vos en
bruine rat maken mogelijk incidenteel gebruik van de locatie. Voor deze soorten geldt vrijstelling
in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming; Wet-Nb, art 3.10).
Dergelijke soorten zijn bovendien dermate opportunistisch dat in de directe omgeving voldoende
vergelijkbaar habitat aanwezig is waar ze zich al dan niet tijdelijk kunnen ophouden. De beoogde
herinrichting van het terrein leidt niet tot een significante aantasting of noemenswaardige
afname van het leefgebied van vorengenoemde soorten. Een groot gedeelte van de planlocatie is
na de herinrichting weer geschikt leefgebied voor een aantal soorten.
Vleermuizen
Laanvormige bomenrijen, oude bomen met gaten en scheuren, (oude) gebouwen met kieren,
oppervlaktewater en spleten en/of andere structuurrijke groenelementen kunnen een functioneel
onderdeel zijn van een vleermuishabitat (Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). Op de
planlocatie zijn geen voor vleermuizen geschikte boomholten aanwezig welke kunnen dienen als
rust- en/of verblijfplaats. Bovendien zijn er geen voornemens om bomen te kappen. De woning
op de planlocatie bestaat uit gemetselde muren zonder open stootvoegen. Alle gevels van het
woonhuis en het bijgebouw zijn gecontroleerd op eventuele openingen als openstaande
daklijsten, kieren en open stootvoegen. In de woning zijn geen openingen en in het verlengde
daarvan vaste rust- en/of verblijfplaats van vleermuizen geconstateerd. Tevens zijn er geen
werkzaamheden aan de bestaande gebouwen gepland.
Structuurrijke groenelementen zijn een essentieel onderdeel van het vleermuishabitat. Dergelijke
elementen zijn volop aanwezig in de omgeving van de planlocatie. Gewone dwergvleermuis en
laatvlieger zijn algemeen vertegenwoordigd in en nabij stedelijk gebied. Het is derhalve zeer
aannemelijk dat vleermuizen het plangebied betreden ten behoeve van het foerageren en/of
migreren. Vleermuizen foerageren opportunistisch waarbij het actuele voedselaanbod bepalend
is voor de tijdsduur van foerageren op een bepaalde locatie. De meeste soorten gebruiken een
fijnmazig netwerk van ruimtelijke structuren. Mogelijk kunnen vleermuizen worden verstoord
als gevolg van (bouw)verlichting.
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Amfibieën en reptielen
Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën en reptielen en/of sporen daarvan aangetroffen in het
plangebied. In de omgeving van de planlocatie kunnen algemene soorten voorkomen zoals
kleine watersalamander, rugstreeppad, gewone pad, en bruine kikker (ravon.nl;
verspreidingsatlas NDFF, 2017). De planlocatie heeft een sterk onderhouden uitstraling waardoor
het voorkomen van reptielen niet waarschijnlijk is. Gelet op de habitatpreferenties, omvang van
planlocatie en permanente verstoring, geografische ligging, et cetera, is de aanwezigheid van
reptielen uitgesloten. Amfibieën leven in een terrestrisch (m.n. herfst/winter) en aquatisch (m.n.
lente/zomer) habitat. Beide habitatonderdelen dienen op korte afstand van elkaar te liggen. Op
de planlocatie is geen relevant oppervlaktewater aanwezig voor amfibieën. Het is niet uit te
sluiten dat algemene soorten, zoals de bruine kikker en gewone pad, gedurende de terrestrische
(herfst/winter) periode voorkomen binnen de planlocatie. Deze soorten vallen echter onder de
vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen (zie Wet natuurbescherming).
De rugstreeppad is een lastige soort ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen omdat tijdens de
werkzaamheden geschikt habitat kan ontstaan en de soort plotseling op kan duiken. De
rugstreeppad is een typische pionierssoort. Het optimale habitat bestaat uit een dynamische
zandig gebied met een natuurlijk of door de mens veroorzaakt pionierskarakter (Creemers & Van
Delft, 2009). De huidige situatie van het plangebied is ongeschikt voor de soort. Gedurende de
sloop- en bouwwerkzaamheden kan het door de rugstreeppad geprefereerde habitat ontstaan.
Gelet op de lage dichtheid en dispersie van de rugstreeppad in de omgeving van de planlocatie,
is het onwaarschijnlijk dat de soort zich zal vestigen. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot de
afname van geschikt leefgebied. Voor de soorten die mogelijk (incidenteel) gebruik maken van de
planlocatie geldt vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.
Vissen
Binnen het plangebied bevindt zicht geen oppervlaktewater. Effecten op (beschermde) vissen zijn
uitgesloten.
Insecten, libellen en ongewervelde
In het plangebied zijn tijdens het veldbezoek geen (sporen en/of delen van) beschermde vlinders,
libellen of overige ongewervelden aangetroffen. Op de locatie en in de directe omgeving zijn
slechts enkele algemene vegetatie aangetroffen. Op de ontwikkellocatie of binnen de invloedsfeer
is beperkt (geschikt) oppervlaktewater aanwezig, voor veel insecten maakt dit een essentieel
onderdeel uit van de levenscyclus. Tevens zijn op de planlocatie geen specifieke planten soorten
aangetroffen die specifiek voor een bepaalde soort een waardplant vormen. Tevens is er geen
sprake van oud hout, zure vennetjes of andere specifieke omstandigheden die duiden op de
mogelijke aanwezigheid van beschermde terrestrische insecten. Een essentiële functie voor
zwaarder en strik beschermde soorten is uitgesloten. Significant negatieve effecten op de
soortgroep zijn uitgesloten.
Vogels
In het plangebied en de directe omgeving hiervan zijn tijdens het veldbezoek foeragerende,
overvliegende en rustende vogels waargenomen. De waargenomen soorten betreffen:
huiszwaluw en merel. Tijdens de inventarisatie zijn geen sporen van uilen en roofvogels met
jaarrond beschermde nesten waargenomen. Hierbij is gelet op braakballen, plukplaatsen, horsten
of uitwerpselen van de desbetreffende soorten. Het woonhuis en bijgebouw hebben geen
openingen en/of holtes die potentiele nestlocaties kunnen vormen voor huismus, gierzwaluw,
kauw en andere vogelsoorten die broeden in gebouwen. Het bijgebouw is door huiszwaluw in
gebruik als nestlocatie. Echter zijn er geen werkzaamheden gepland aan het bijgebouw. De
aanwezige groenelementen in de tuin zijn geschikt als broedlocaties voor algemene broedvogels
zoals: zangvogels, kraaiachtigen en duiven. Vogels prefereren een (broed)locatie waar sprake is
van voldoende rust, voedsel en beschutting. De bouw van de woning heeft geen betrekking op
de tuin. Desondanks dient tijdens de werkzaamheden rekening gehouden te worden met
eventuele broedgevallen wanneer bijvoorbeeld materialen in de tuin geplaatst wordt, om
verstoring te voorkomen.
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De werkzaamheden dienen bij voorkeur buiten het broedseizoen te worden opgestart of, indien
dit niet mogelijk is, dient de locatie voorafgaand aan de werkzaamheden geïnspecteerd te
worden door een ter zake deskundige. Het broedseizoen vangt aan onder bepaalde
klimatologische omstandigheden maar betreft indicatief de periode medio maart - medio juli.
Gebiedsbescherming
De planlocatie maakt geen deel uit van een beschermd gebied en/of locatie betreffende: Natura
2000, Beschermd natuurmonument, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap en het
Natuurnetwerk Nederland. Op een afstand van 9,6km tot het Natura2000-gebied Rijntakken en
op een afstand van 15,6km tot het natura-2000-gebied Veluwe (figuur 2). De planlocatie ligt op
een afstand van 525m ten zuiden van een Natuurnetwerk Nederland (figuur 3) en op een afstand
van 675m ten oosten van een natuurnetwerk Nederland.
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Figuur 2

De planlocatie ligt op een afstand van 9,6km tot het Natura2000-gebied Rijntakken en op een
afstand van 15,6km tot het natura-2000-gebied Veluwe (bron: webkaart.provincie-utrecht.nl).

Figuur 2

De planlocatie ligt op een afstand van circa 525m tot het Natuurnetwerk Nederland (bron:
webkaart.provincie-utrecht.nl).

De beoogde ontwikkeling leidt niet tot een beduidend hoger aantal verkeersbewegingen. De
nieuwbouw leidt tot een tijdelijke toename in stikstofdepositie (projecteffect). In de toekomst zal
er echter sprake zijn van een relatief lage(re) uitstoot (hogere isolatiewaarden en een
hoogrendement stookinstallatie). Een toename in stikstofdepositie kan een effect sorteren op
kwetsbare en gevoelige habitattypen. Echter leert de ervaring dat het projecteffect bij soortgelijke
en grotere projecten en de afstand tot kwetsbare habitats dat de stikstofdepositie onder de
drempelwaarde van 0,05 mol/hectare blijft. Voor de overige effecten (trillingen, geluid, optische
verstoring etc.) geldt dat de afstand tot de omliggende Natura2000-gebieden per definitie te groot
is. Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland geldt dat externe werking geen toetsingskader
is.

Conclusies
In het plangebied of de directe omgeving daarvan komen beschermde diersoorten van de Wet
natuurbescherming voor. Het plangebied heeft behoudens vleermuizen geen essentiële betekenis
voor beschermde soorten. De planlocatie is geschikt voor algemene zoogdieren, amfibieën,
insecten en algemene broedvogels. De planlocatie maakt geen onderdeel uit van een Natura
2000-gebied, Wetland, Nationaal Park, Nationaal Landschap of het Natuurnetwerk Nederland.
Van externe werking is geen sprake.

vissen

reptielen

amfibieën

vleermuizen

zoogdieren

x = ongeschikt
ja = geschikt
m (mogelijk) = nader te bepalen of
mits maatregelen getroffen worden

vaatplanten

Legenda

Geschikt habitat Vogelrichtlijnsoort
Geschikt habitat Habitarichtlijnsoort

x

x

Geschikt habitat overige soort

x

x

Soortspecifiek onderzoek noodzakelijk

x

x

m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

broedvogels (j)

Overzicht van de functie van het plangebied voor beschermde flora en fauna alsmede de
verwachtte effecten naar aanleiding van de beoogde ingrepen en de eventueel daarop te nemen
vervolgstap.
broedvogels (a)

Tabel 1

ja

x

x

x

x

Gebiedsbescherming

afstand

effecten

nader onderzoek/ Aerius

Natura2000

9,7 km

geen

n.v.t.

Natuurnetwerk Nederland

525m

geen

n.v.t.

Uitvoerbaarheid
De ontwikkeling van een woning leidt niet tot aantasting van beschermde natuurwaarden en/of
beschermde gebieden. Tijdens de uitvoering dient rekening te worden gehouden met de
(mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen en algemene broedvogels. Voor deze soorten dienen
eventueel maatregelen te worden getroffen om effecten te voorkomen. De aanwezigheid van
beschermde soorten en hun algemene leefgebied vormen geen bezwaar voor de beoogde
ontwikkelingen (vrijstellingsbesluit).
Conclusie
De ontwikkeling van een woning aan de Zeisterweg 12 te Woudenberg is uitvoerbaar zoals
bepaald in de Wro (artikel 3.1.6 Bro).
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Aanbevelingen
 Tijdens de werkzaamheden moet voorzichtig worden gehandeld met alle voorkomende flora
en fauna (Zorgplicht).


Wanneer ondanks zorgvuldig handelen, onderzoek en advies schade lijkt te ontstaan voor
beschermde flora en fauna, dient direct contact opgenomen te worden met een ter zake
deskundige.



Alle aanwezige vegetatie of bodemmateriaal (takken, stronken) gefaseerd verwijderen. Dit
om bodembewonende dieren de kans te geven in de nabijgelegen omgeving een ander
leefgebied te benutten.



Er wordt gelegenheid gegeven aan dieren, die tijdens de werkzaamheden worden gevonden,
te vluchten of zich te verplaatsen naar een schuilplaats buiten het bereik van de
werkzaamheden.



De planlocatie tijdens de werkzaamheden en in de nieuwe situatie bij voorkeur minimaal
verlichten en hierbij een vleermuisvriendelijke verlichtingswijze toepassen (amberkleurig
licht, lichtbundel nederwaarts richten, toepassen geconvergeerde lichtbundel) en de
werkzaamheden in de periode april-oktober tussen zonsopgang en zonsondergang uitvoeren
(buiten schemerperiodes).

 De werkzaamheden opstarten/uitvoeren buiten het broedseizoen (medio maart t/m medio
juli). Indien de werkzaamheden in het broedseizoen worden uitgevoerd dient voor de
aanvang door een ter zake deskundig gecontroleerd te worden of er broedvogels aanwezig
zijn. E.e.a. op aanwijzing van deskundige. Indien dit niet mogelijk is dienen de potentiële
nestlocaties buiten het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden.

Literatuur
Bang, P. & P. Dahlström, 2005. Tierspuren. Fährten, Fraβspuren, Losungen, Gewölle und andere.
BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München
Creemers, R.C.M & J.J.C.W. van Delft (ravon)(redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van
Nederland. -Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis,
European Invertebrate Survey - Nederland, Leiden
Dietz, C., O. von Helversen, D. Nill & P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen: alle soorten van Europa en
Noordwest-Afrika: biologie, kenmerken en bedreigingen. Tirion Natuur, Utrecht.
Limpens, H., K. Mostert & W. Bongers, 1997. Atlas van de Nederlandse vleermuizen. Onderzoek
naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht.
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arcgis.com
webkaart.provincie-utrecht.nl
www.ravon.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl
www.synbiosys.alterra.nl
www.vleermuisprotocol.nl
www.wilde-planten.nl
www.zoogdierenvereniging.nl
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We hopen u met deze rapportage voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er desondanks
vragen zijn kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Blom Ecologie bv,
ing. M.J. Visschers

Bijlage 1 Fotografische impressie

© BLOM ECOLOGIE B.V.
KERKSTRAAT 4 - 4181 AB WAARDENBURG
Niets uit deze rapportage mag zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever en Blom
Ecologie bv worden gebruikt door derden. Onder gebruik worden alle vormen van kopie,
openbaarmaking en elke andere toepassing begrepen. Deze rapportage mag alleen gebruikt worden
voor het doel waarvoor het is samengesteld.
Blom Ecologie bv is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit toepassing van de resultaten
van werkzaamheden en/of gegevens verkregen van Blom Ecologie bv.
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Bijlage 1 Fotografische impressie

Figuur 1

De planlocatie is gelegen aan Zeisterweg 12 te Woudenberg en bestaat uit een woonhuis
met bijgebouw, tuin en schapenweide.

Figuur 2

10

. Het betreft de bouw van een kleine woning op de locatie van de schapenweide.

Figuur 3

De voor- en oostelijke tuin worden onderhouden met een hoog kwaliteitsbeeld.

Figuur 4

In de achtertuin ligt een gazon met gedomesticeerde planten, een coniferen haag aan de
oostzijde en een beukenhaag direct buiten het plangebied, aan de noordzijde.
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Bijlage(n)
Regels

Inhoudsopgave
Bijlage 1: Staat van Horeca-activiteiten Woudenberg
Bijlage 2: Staat van bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2
Bijlage 3: Staat van bedrijfsactiviteiten functiemenging totaal

Bijlage 1: Staat van Horeca-activiteiten Woudenberg

Staat van Horeca-activiteiten
Categorie 1A: lichte horeca/ dagzaken met een bruto vloeroppervlak tot en met 250 m²,
zonder bezorg- en/of afhaalservice:



automatiek, broodjeszaak, croissanterie, koffiebar, lunchroom, ijssalon, snackbar,
tearoom, traiteur;
snackbar/ cafetaria (geen avondopenstelling en/ of bezorgservice).

Het betreft winkelondersteunende horeca zonder alcoholvergunning.
Categorie 1B: lichte horeca/ dagzaken met een bruto vloeroppervlak tot en met 250
m², met bezorg- en/of afhaalservice:


Gelijk aan 1A, maar met bezorg- en/of afhaalservice.

Categorie 2A: horeca, zonder bezorg- en/of afhaalservice:



bistro, brasserie, restaurant, eetcafé, snackbar/ cafetaria met avondopenstelling
en/of alcoholvergunning, shoarmatent, grillroom;
Gelijk aan categorie 1, met een bruto vloeroppervlak groter dan 250 m².

Categorie 2B: horeca met bezorg- en/of afhaalservice (pizza, shoarma, chinees, Mc
Drive)


Gelijk aan 2A, maar met bezorg- en/of afhaalservice.

Onder deze categorie vallen horeca-inrichtingen waarbij de exploitatie primair is
gebaseerd op het verstrekken van maaltijden / eten. Alleen hebben zij of een drank- &
horecavergunning zoals bistro, restaurant, eetcafé en/of zijn zij gedurende langere tijden
(in de avond) geopend en hebben een verkeersaantrekkende werking zoals
shoarmatenten en pizzeria's. Ook bedrijven en inrichtingen gericht op het verschaffen van
logies, al of niet in combinatie met het verstrekken van consumpties en/of dranken,
vallen onder deze categorie.
Categorie 3: Middelzware horeca:



(grand)café, bierhuis, biljartcentrum/snookercafé en proeflokaal.
zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten, muziek-/
dansevenementen)

In deze categorie zitten de horecabedrijven waarbij de exploitatie primair is gebaseerd op
het verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en die voor een goed functioneren
ook een gedeelte van de nacht geopend zijn. Daardoor kunnen zij aanmerkelijke hinder
voor de omgeving met zich meebrengen.

Categorie 4: Zware horeca:


hotel, motel, pension, zalenverhuur/ partycentrum (regulier gebruik ten behoeve
van feesten, muziek-/ dansevenementen), met horeca.

Met zware horeca worden de zaken aangeduid die gelet op vloeroppervlakte veel
bezoekers trekken en waar geluid een belangrijk onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Bijlage 2: Staat van bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.2

Staat van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 3.2

SVB01-0253183-01B

SBI-1993 SBI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING

RISICO

CATEGORIE

01

01

-

LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014

016

0

Dienstverlening t.b.v. de landbouw:

014

016

1

- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m²

014

016

2

- algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m²

014

016

3

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m²

3.1

014

016

4

- plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m²

2

0142

0162

KI-stations

2

05

03

-

VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN

0502

032

0

Vis- en schaaldierkwekerijen

0502

032

1

- oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven

3.2

0502

032

2

- visteeltbedrijven

3.1

15

10, 11

-

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151

101, 102

0

Slachterijen en overige vleesverwerking:

151

101, 102

1

- slachterijen en pluimveeslachterijen

R

3.2

151

101

4

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m²

R

3.2

151

101

5

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m²

3.1

151

101

6

- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m²

3.1

151

101, 102

7

3.1

151

108

8

- loonslachterijen
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden met p.o. < 2.000 m²

152

102

0

Visverwerkingsbedrijven:

152

102

5

- verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m²

3.2

152

102

6

- verwerken anderszins: p.o. <= 300 m²

3.1

1531

1031

0

Aardappelprodukten fabrieken:

1031
1032,
1532, 15331039

2

- vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m²

0

Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 15331032, 1039
1032,
1532, 15331039
1032,
1532, 15331039

1

- jam

3.2

2

- groente algemeen

3.2

3

- met koolsoorten

3.2

1551

1051

0

Zuivelprodukten fabrieken:

1551

1051

3

- melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j

1552

1052

0

Consumptie-ijsfabrieken:

1552

1052

1

- consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m²

1552

1052

2

- consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m²

1581

1071

0

Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581

1071

1

- v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens

1581

1071

2

- v.c. >= 7500 kg meel/week

3.2

1582

1072

Banket, biscuit- en koekfabrieken

3.2

1584

10821

0

1584

10821

2

3.2

1584

10821

3

Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met
p.o. < 2.000 m²
- cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met
p.o. <= 200 m²

1584

10821

5

- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m²

1584

10821

6

- suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m²

1585

1073

1586

1083

0

Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586

1083

2

- theepakkerijen

1589.2

1089

0

Soep- en soeparomafabrieken:

1

- zonder poederdrogen

1531

1589.2
1089
1593 t/m 1102 t/m
1595
1104

Deegwarenfabrieken

3.1
2

3.1

R

3.1

R

3.2

R

3.2
2
2

2
R

3.2
2
3.1
3.2
3.2

Vervaardiging van wijn, cider e.d.
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17

RISICO

CATEGORIE

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

13
131

-

171
172

132

0

Weven van textiel:

172

132

1

- aantal weefgetouwen < 50

3.2

Textielveredelingsbedrijven

3.1

174, 175 139

Vervaardiging van textielwaren

3.1

176, 177 139, 143

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen
VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN
BONT

3.1

3.1

173

Bewerken en spinnen van textielvezels

133

3.2

18

14

181

141

Vervaardiging kleding van leer

182

141

Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

183

142, 151

Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont

19

15

192

151

Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel)

3.1

193

152

3.1

20

16

Schoenenfabrieken
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT,
RIET, KURK E.D.

2010.1

16101

2010.2

16102

0

Houtconserveringsbedrijven:

2010.2

16102

-

-

-

2
3.1

VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

Houtzagerijen

R

3.2

2

- met zoutoplossingen

3.1

203, 204, 205
162

0

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout

3.2

203, 204, 205
162

1

Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <
200 m²

3.1

162902

Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

21

17

-

KARTONWAREN

2112

1712

0

Papier- en kartonfabrieken:

2112

1712

1

- p.c. < 3 t/u

R

3.1

212

172

Papier- en kartonwarenfabrieken

R

3.2

2121.2

17212

0

Golfkartonfabrieken:

2121.2

17212

1

R

3.2

22

58

-

- p.c. < 3 t/u
UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN
OPGENOMEN MEDIA

221

581

Uitgeverijen (kantoren)

1

2222.6

18129

Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen

2

2223

1814

A

Grafische afwerking

1

2223

1814

B

Binderijen

2

2224

1813

Grafische reproduktie en zetten

2

2225

1814

Overige grafische aktiviteiten

2

223

182

1

23

19

-

Reproduktiebedrijven opgenomen media
AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT/KWEEKSTOFFEN

2320.2

19202

A

Smeeroliën- en vettenfabrieken

24

20

-

VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2442

2120

0

Farmaceutische produktenfabrieken:

2442

2120

1

- formulering en afvullen geneesmiddelen

2442

2120

2

25

22

-

- verbandmiddelenfabrieken
VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN
KUNSTSTOF

2512

221102

0

Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512

221102

1

- vloeropp. < 100 m²

2513

2219

252

222

0

252

222

3

205

2

R

3.2

R

3.1
2

3.1

Rubber-artikelenfabrieken

R

Kunststofverwerkende bedrijven:
- productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van
kunststofbouwmaterialen
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RISICO

CATEGORIE

26

23

-

VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN
GIPSPRODUKTEN

261

231

0

Glasfabrieken:

261

231

1

- glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j

3.2

2615

231

Glasbewerkingsbedrijven

3.1

262, 263 232, 234

0

Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234

1

- vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW

2

262, 263 232, 234

2

- vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW

3.2

2661.2

23612

0

Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2

23612

1

- p.c. < 100.000 t/j

3.2

2662

2362

Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken

3.2

2665, 26662365, 2369

0

Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 26662365, 2369

1

- p.c. < 100 t/d

267

237

0

Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267

237

1

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m²

3.2

267

237

2

- zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m²

3.1

2681

2391

Slijp- en polijstmiddelen fabrieken

3.1

2682

2399

3.2

28

25, 31

-

Minerale produktenfabrieken n.e.g.
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL
(EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)

281

251, 331

0

Constructiewerkplaatsen

281

251, 331

1

- gesloten gebouw, p.o. >= 200 m²

3.2

281

251, 331

1a

- gesloten gebouw, p.o. < 200 m²

3.1

284

255, 331

B

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. p.o. >= 200 m²

3.2

284

255, 331

B1

Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m²

3.1

2851

2561, 3311

2851
2851

C

R

3.2

0

Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2561, 3311

1

- algemeen

2561, 3311

11

- metaalharden

2851

2561, 3311

12

- lakspuiten en moffelen

R

3.2

2851

2561, 3311

2

- scoperen (opspuiten van zink)

R

3.2

2851

2561, 3311

3

- thermisch verzinken

3.2

2851

2561, 3311

4

- thermisch vertinnen

3.2
3.2
3.2

3.2
3.2

2851

2561, 3311

5

- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)

2851

2561, 3311

6

- anodiseren, eloxeren

2851

2561, 3311

7

- chemische oppervlaktebehandeling

2851

2561, 3311

8

- emailleren

2851

2561, 3311

9

- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)

3.2

2852

2562, 3311

1

Overige metaalbewerkende industrie

3.2

2852

2562, 3311

2

Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m²

3.1
3.2
3.1

3.2
R

287

259, 331

B

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.

287

259, 331

B

Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m²

29

27, 28, 33

-

VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29

27, 28, 33

0

Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29

27, 28, 33

1

- p.o. < 2.000 m²

30

26, 28, 33

-

VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30

26, 28, 33

A

31

26, 27, 33

-

Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN
EN BENODIGDH.

314

272

Accumulatoren- en batterijenfabrieken

316

293

Elektrotechnische industrie n.e.g.

3.2

3.2
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32

26, 33

-

321 t/m 323261, 263, 264, 331

RISICO

VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN
EN -BENODIGDH.
Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl.
reparatie

CATEGORIE

3.1

Fabrieken voor gedrukte bedrading
VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN
INSTRUMENTEN
Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d.
incl. reparatie
VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN
OPLEGGERS

3210

2612

3.1

33

26, 32, 33

-

33

26, 32, 33

A

34

29

343

293

35

30

-

Auto-onderdelenfabrieken
VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S,
AANHANGWAGENS)

351

301, 3315

0

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351

301, 3315

1

- houten schepen

351

301, 3315

2

- kunststof schepen

R

3.2

354

309

Rijwiel- en motorrijwielfabrieken

R

3.2

355

3099

Transportmiddelenindustrie n.e.g.

36

31

-

VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361

310

1

Meubelfabrieken

361

9524

2

Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m²

1

362

321

Fabricage van munten, sieraden e.d.

2

363

322

Muziekinstrumentenfabrieken

364

323

Sportartikelenfabrieken

3.1

365

324

Speelgoedartikelenfabrieken

3.1

3663.1

Sociale werkvoorziening

3663.2

32991
32999

40

35

-

40

35

B0

40

35

40

35

2

R

3.2

3.1

3.2

3.2

2

2

Vervaardiging van overige goederen n.e.g.
PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN
WARM WATER

3.1

B1

bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en
reststromen voedingsindustrie

R

3.2

B2

- vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa

R

3.2

40

35

C0

Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40

35

C1

- < 10 MVA

40

35

C2

- 10 - 100 MVA

3.1

40

35

C3

- 100 - 200 MVA

3.2

40

35

D0

Gasdistributiebedrijven:

40

35

D3

- gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A

1

40

35

D4

- gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C

2

2

40

35

D5

- gasontvang- en -verdeelstations, cat. D

40

35

E0

Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40

35

E1

- stadsverwarming

3.2

40

35

E2

- blokverwarming

2

41

36

-

41

36

A0

Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41

36

A2

- bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling

41

36

B0

Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41

36

B1

- < 1 MW

41

36

B2

- 1 - 15 MW

R

3.1

WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER
3.1
2
3.2
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RISICO

CATEGORIE

45

41, 42, 43

-

BOUWNIJVERHEID

45

41, 42, 43

0

Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m²

3.2

45

41, 42, 43

1

- bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m²

3.1

45

41, 42, 43

2

Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m²

3.1

- aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m²
HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN;
BENZINESERVICESTATIONS

45

41, 42, 43

3

50

45, 47

-

2

501, 502, 504
451, 452, 454

Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven

501

451

Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie)

3.2

5020.4

45204

A

Autoplaatwerkerijen

3.2

5020.4

45204

B

Autobeklederijen

5020.4

45204

C

Autospuitinrichtingen

5020.5

45205

503, 504 453

2

1
R

3.1

Autowasserijen

2

Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires

2

51

46

-

GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5121

4621

0

Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders

5122

4622

Grth in bloemen en planten

5123

4623

Grth in levende dieren

5124

4624

Grth in huiden, vellen en leder

R

3.1
2
3.2
3.1

5125, 513146217, 4631

Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen

R

3.1

5132, 51334632, 4633

Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën

R

3.1

5134

4634

Grth in dranken

2

5135

4635

Grth in tabaksprodukten

2

5136

4636

Grth in suiker, chocolade en suikerwerk

2

5137

4637

Grth in koffie, thee, cacao en specerijen

2

5138, 51394638, 4639

Grth in overige voedings- en genotmiddelen

2

514

464, 46733

Grth in overige consumentenartikelen

2

5151.1

46711

0

Grth in vaste brandstoffen:

5151.1

46711

1

- klein, lokaal verzorgingsgebied

5151.2

46712

0

Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.3

46713

5152.2 /.3 46722, 46723

3.1

Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen)

3.2

Grth in metalen en -halffabrikaten

3.2

5153

4673

0

Grth in hout en bouwmaterialen:

5153

4673

1

- algemeen: b.o. > 2000 m²

3.1

5153

4673

2

- algemeen: b.o. <= 2000 m²

2

5153.4

46735

4

zand en grind:

5153.4

46735

5

- algemeen: b.o. > 200 m²

3.2

5153.4

46735

6

- algemeen: b.o. <= 200 m²

2

5154

4674

0

Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154

4674

1

- algemeen: b.o. > 2.000 m²

5154

4674

2

- algemeen: b.o. < = 2.000 m²

5155.1

46751

Grth in chemische produkten

R

3.2

5155.2

46752

Grth in kunstmeststoffen

R

2

5156

4676

Grth in overige intermediaire goederen

518

466

0

Grth in machines en apparaten:

518

466

1

- machines voor de bouwnijverheid

3.2

518

466

2

- overige

3.1

519

466, 469

Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)
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RISICO

DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

52

47

5261

4791

Postorderbedrijven/internetbedrijven (geen detailhandel)

527

952

Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)

55

55

5552

562

60

49

6021.1

493

Bus-, tram- en metrostations en -remises

6022

493

Taxibedrijven

6023

493

6024

494

Touringcarbedrijven
- Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <=
1000 m²

603

495

Pomp- en compressorstations van pijpleidingen

63

52

DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6312

52102, 52109 A

Distributiecentra, pak- en koelhuizen

6312

52109

B

Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte)

6321

5221

2

Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties)

64

53

-

POST EN TELECOMMUNICATIE

641

531, 532

642

61

A

71

77

-

711

-

3.1
1

LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Cateringbedrijven

-

1
-

CATEGORIE

2

VERVOER OVER LAND
3.2
2
3.2
3.1
2
R

3.1
2
3.2

Post- en koeriersdiensten

2

Telecommunicatiebedrijven
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE
ROERENDE GOEDEREN

1

Personenautoverhuurbedrijven

2

712

7711
7712,
7739

Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)

3.1

713

773

Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen

3.1

714

772

Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.

2

72

62

-

COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72

62

A

Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.

1

72

58, 63

B

Datacentra

2

-

SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

73

72

731

721

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

732

Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek

74

722
63,
69tm71,
73, 74,
77, 78,
80tm82

747

812

Reinigingsbedrijven voor gebouwen

7481.3

74203

75

84

Foto- en filmontwikkelcentrales
OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE
VERZEKERINGEN

7525

8425

90

37, 38, 39

-

MILIEUDIENSTVERLENING

9001

3700

B

rioolgemalen

9002.1

381

A

Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d.

9002.1

381

B

Gemeentewerven (afval-inzameldepots)

-

-

R

2
1

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
3.1
2

Brandweerkazernes

3.1
2
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CATEGORIE

9002.2

382

A0

Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2

382

A2

- kabelbranderijen

9002.2

382

A4

- pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen)

9002.2

382

A5

- oplosmiddelterugwinning

R

3.2

R

2

3.2

9002.2

382

A7

- verwerking fotochemisch en galvano-afval

9002.2

382

C0

Composteerbedrijven:

9002.2

382

C3

- belucht v.c. < 20.000 ton/jr

93

96

-

OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1

96011

A

Wasserijen en strijkinrichtingen

9301.1

96011

B

Tapijtreinigingsbedrijven

9301.2

96012

9301.3

96013

3.2
3.1
3.1

Chemische wasserijen en ververijen
A

3.1

Wasverzendinrichtingen

R

2
2

Gebruikte afkortingen
R

risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing)

V

vuurwerkbesluit van toepassing

o.c.

opslagcapaciteit

p.c.

productiecapaciteit

p.o.

productieoppervlak

b.o.

bedrijfsoppervlak

v.c.

verwerkingscapaciteit
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Bijlage 3: Staat van bedrijfsactiviteiten functiemenging totaal

Staat van bedrijfsactiviteiten functiemenging
1. Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is gebruik
gemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende functies
(zoals sommige bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen), waar nodig, ruimtelijk
voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat van
Bedrijfsactiviteiten.
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en
bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in een
aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk relevante
milieuaspecten van belang:





geluid;
geur;
stof;
gevaar (met name brand- en explosiegevaar).

Daarnaast kan de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf ruimtelijk relevant zijn.
2. Toepassing Staat van Bedrijfsactiviteiten Functiemenging
Algemeen
In de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering (2009) zijn twee ‘Voorbeeld Staten’ voor
milieuzonering opgenomen, namelijk de ‘Voorbeeld Staat’ van Bedrijfsactiviteiten voor
bedrijventerreinen’ en de ‘Voorbeeldstaat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging’. De aanpak van
milieuzonering en de in dit plan gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging (SvB
‘functiemenging’) is gebaseerd op de tweede ‘Voorbeeld Staat’ in de eerdergenoemde VNGpublicatie.
De SvB ‘functiemenging’ wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende
functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige functies. Onderstaand
wordt hier meer in detail op ingegaan. Het gaat in dergelijke gebieden in het algemeen om relatief
kleinschalige bedrijvigheid, die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan. De
toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden in de VNG-publicatie bepaald met
behulp van de op deze situaties toegesneden toelatingscriteria.
Functiemengingsgebieden
In bestaande gebieden waar in enige vorm sprake is van functiemenging, of in gebieden waar
bewust functiemenging wordt nagestreefd (bijvoorbeeld om een grotere levendigheid tot stand te
brengen), wordt de SvB ‘functiemenging’ toegepast. Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven, kan
bij functiemengingsgebieden gedacht worden aan:





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

Daarnaast kan ook in (delen van) woongebieden waar enige vorm van bedrijvigheid aanwezig of
gewenst is, de SvB ‘functiemenging’ worden toegepast.

Kenmerken van de activiteiten
De activiteiten in deze functiemengingsgebieden verschillen in het algemeen qua aard en schaal
sterk van de activiteiten op een bedrijventerrein. Behalve in historisch gegroeide situaties gaat
het in hoofdzaak om:




kleinschalige, meestal ambachtelijke bedrijvigheid;
bedrijven waarbij de productie en/of laad- en loswerkzaamheden noodzakelijkerwijs alleen
in de dagperiode plaatsvindt;
activiteiten die hoofdzakelijk inpandig plaatsvinden.

De toegepaste Staat van bedrijfsactiviteiten functiemenging
De bovengenoemde criteria liggen (mede) ten grondslag aan de selectie van activiteiten die zijn
opgenomen in de SvB ‘functiemenging’. In de SvB ‘functiemenging’ zijn de aspecten geluid, geur,
stof, gevaar en de index voor verkeersaantrekkende werking in de categorisering opgenomen.
Deze Staat is samengesteld volgens dezelfde methodiek als de betreffende ‘Voorbeeld Staat’ uit
de VNG-publicatie. Op het navolgende punt is een andere werkwijze toegepast:


In dit bestemmingsplan worden alleen die activiteiten in staat opgenomen, die passend
worden geacht binnen het centrumgebied van Woudenberg.

Categorie-indeling
Zoals in de VNG-publicatie is aangegeven, kan – vanwege de bijzondere kenmerken van gebieden
met enige vorm van functiemenging – niet worden gewerkt met een systematiek van richtafstanden
en afstandsstappen. Vanwege de zeer korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige
functies is een dergelijke systematiek niet geschikt voor functiemengingsgebieden. De SvB
‘functiemenging’ hanteert drie categorieën: A, B en C met specifieke criteria voor de
toelaatbaarheid die onderstaand uiteen zijn gezet.






Categorie A: Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat
deze aanpandig aan woningen kunnen worden uitgevoerd; De eisen uit het Bouwbesluit
voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend;
Categorie B: Activiteiten die in een gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter
met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van
woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden;
Categorie C: De activiteiten zoals genoemd onder B, waarbij vanwege de relatief grote
verkeersaantrekkende werking een ontsluiting op de hoofdinfrastructuur is aangewezen.

3. Flexibiliteit
De SvB ‘functiemenging’ blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door
bedrijfsactiviteiten in te schatten. De inschalingen gaan uit van een gemiddeld bedrijf met een
moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald bedrijf, als gevolg van een
geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere
voorzieningen, minder hinder veroorzaakt dan in de SvB ‘functiemenging’ is verondersteld.
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in de SvB
‘functiemenging’ niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met bedrijven die
wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is het mogelijk voor het bevoegd gezag medewerking te
verlenen aan de vestiging van een dergelijk bedrijf. Hiervoor moet op basis van milieutechnisch
onderzoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar
is met direct toegelaten bedrijven.

Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten ‘functiemenging’:

Staat van bedrijfsactiviteiten functiemenging
CATEGORIE

15
15
151
151
1552
1581
1584
1584
1584
1593 t/m 1595
17
17
174, 175
176, 177
18
18
181
182
20
20
205
22
22
221
2222.6
2223
2223
2224
2225
223
28
28
281
284
2852
287
30
30
30
33
33
33
36
36
361
362
363
3663.1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
45
50
50
501, 502, 504
5020.4
5020.5
503, 504
51
51
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10, 11
10, 11
101, 102
101
1052
1071
10821
10821
10821
1102 t/m 1104
13
13
139
139, 143
14
14
141
141
16
16
162902
58
58
581
18129
1814
1814
1813
1814
182
25
25
251, 331
255, 331
2562, 3311
259, 331
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 28, 33
26, 32, 33
26, 32, 33
26, 32, 33
31
31
9524
321
322
32991
35
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
41, 42, 43
45, 47
45, 47
451, 452, 454
45204
45205
453
46
46

0
6
2
1
0
3
6
-

-

-

VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
Slachterijen en overige vleesverwerking:
- vleeswaren- en vleesconservenfabrieken, p.o. < 200 m²
Consumptie-ijsfabrieken, p.o. < 200 m²
Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen, charge-ovens, v.c.< 7.500 kg meel/week
Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:
- Cacao- en chocoladefabrieken- vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 200 m²
- Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden, p.o. < 200 m²
Vervaardiging van wijn, cider e.d.

B
B
B
B
B
B

VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
Vervaardiging van textielwaren
Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen

B
B

VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
Vervaardiging kleding van leer
Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)

B
C

HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken

B

-

UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
Uitgeverijen (kantoren)
Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen
A Grafische afwerking
B Binderijen
Grafische reproduktie en zetten
Overige grafische aktiviteiten
Reproduktiebedrijven opgenomen media
- VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. MACH./TRANSPORTMIDD.)
1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2
B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2
2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2
B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2
- VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie
- VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie
- VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2
Fabricage van munten, sieraden e.d.
Muziekinstrumentenfabrieken
Sociale werkvoorziening
- PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER
C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:
C1 - < 10 MVA
D0 Gasdistributiebedrijven:
D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A
D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C
E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:
E2 - blokverwarming
- WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
B1 - < 1 MW
- HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven
B Autobeklederijen
Autowasserijen
Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires
- GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

A
B
A
B
B
B
A

B
B
B
B

B

B

A
B
B
B

B
A
B
B

B

B
A
B
B

Staat van bedrijfsactiviteiten functiemenging

74
74
7481.3
7484.4
75
75
75
7525
80
80
801, 802

CATEGORIE

511
52
52
52
5211/2,5246/9
5222, 5223
5224
5231, 5232
5249
527
55
55
5511, 5512
553
554
554
5551
5552
60
60
6022
603
61, 62
61, 62
61, 62
63
63
6321
6322, 6323
633
634
64
64
641
642
642
642
65, 66, 67
65, 66, 67
65, 66, 67
70
70
70
71
71
711
712
713
714
72
72
72
72
73
73
732
74
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461
47
47
47
471
4722, 4723
4724
4773, 4774
4778
952
55
55
5510
561
563
563
5629
562
49
49
493
495
50, 51
50, 51
50, 51
52
52
5221
5222
791
5229
53
53
531, 532
61
61
61
64, 65, 66
64, 65, 66
64, 65, 66
41, 68
41, 68
41, 68
71
77
7711
7712, 7739
773
772
62
62
62
58, 63
72
72
722
74
63, 69t/m71, 73, 74,
77, 78, 80t/m82
63, 69t/m71, 73, 74,
77, 78, 80t/m82
74203
82992
84
84
84
8425
85
85
852, 8531

Handelsbemiddeling (kantoren)
- DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
A Detailhandel voor zover n.e.g.
Supermarkten, warenhuizen
Detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken
Detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel
Apotheken en drogisterijen
Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt
Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)
- LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra
Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.
1 Café's, bars
2 Discotheken, muziekcafé's
Kantines
Cateringbedrijven
- VERVOER OVER LAND
Taxibedrijven
Pomp- en compressorstations van pijpleidingen
- VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)
- DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages
Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)
Reisorganisaties
Expediteurs, cargadoors (kantoren)
- POST EN TELECOMMUNICATIE
Post- en koeriersdiensten
A Telecommunicatiebedrijven
B0 zendinstallaties:
B2 - FM en TV
- FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen
- VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
A Verhuur van en handel in onroerend goed
- VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN
Personenautoverhuurbedrijven
Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's)
Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen
Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.
- COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.
B Datacentra
- SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek
-

A

A
B
A
A
A
A
A

A
A
A
B
A
B

B
B

A

C
A
A
A

C
A
B

B

A

B
C
C
C

A
B

A

OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren
Foto- en filmontwikkelcentrales
Veilingen voor huisraad, kunst e.d.
- OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
A Openbaar bestuur (kantoren e.d.)
Brandweerkazernes
- ONDERWIJS
Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs

A
C
A

A
C

B
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CATEGORIE

803, 804
85
85
8512, 8513
8514, 8515
853
853
90
90
9001
91
91
9111
9131
9133.1
92
92
9213
9232
9234
9234.1
9251, 9252
926
926
926
926
926
926
9271
9272.1
93
93
9301.3
9301.3
9302
9303
9304
9305
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8532, 854, 855
86
86
8621, 8622, 8623
8691, 8692
871
8891
37, 38, 39
37, 38, 39
3700
94
94
941, 942
9491
94991
59
59
5914
9004
8552
85521
9101, 9102
931
931
931
931
931
931
9200
92009
96
96
96013
96013
9602
9603
9313, 9604
9609

Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs

B

-

GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven
Consultatiebureaus
1 Verpleeghuizen
2 Kinderopvang
- MILIEUDIENSTVERLENING
B rioolgemalen
- DIVERSE ORGANISATIES
Bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)
Kerkgebouwen e.d.
A Buurt- en clubhuizen
- CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
Bioscopen
Theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen
Muziek- en balletscholen
Dansscholen
Bibliotheken, musea, ateliers, e.d.
0 Zwembaden: overdekt
A Sporthallen
B Bowlingcentra
0 Schietinrichtingen:
2 - binnenbanen: boogbanen
F Sportscholen, gymnastiekzalen
Casino's
Amusementshallen
- OVERIGE DIENSTVERLENING
A Wasverzendinrichtingen
B Wasserettes, wassalons
Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten
0 Begrafenisondernemingen: uitvaartcentra
Fitnesscentra, badhuizen en sauna-baden
B Persoonlijke dienstverlening n.e.g.

A
A
B
B

B

A
B
B

C
C
B
B
A
C
B
B
A
B
C
B

B
A
A
A
B
A

