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1

Inleiding

1.1

Algemeen

MILON bv te Veghel heeft in opdracht van de heer de heer drs. ing. C. den Hertog namens
De Roever Omgevingsadvies te Schijndel een verkennend en nader bodemonderzoek en
verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel Molendijk 103 te
Dinteloord. Het onderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Normen NEN 5725, NEN
5740, NTA 5755 en NEN 5707.

1.2

Aanleiding en doel

Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de voorgenomen herontwikkelingen op de
locatie. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het verkrijgen van inzicht in de
bodemopbouw en actuele milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater.

1.3

Opbouw van het rapport

In onderhavige rapportage komen de volgende aspecten aan de orde:
•
•
•
•
•

de
de
de
de
de

resultaten
resultaten
resultaten
resultaten
conclusies

van het vooronderzoek (hoofdstuk 2);
van het verkennend bodemonderzoek (hoofdstuk 3);
van het nader bodemonderzoek (hoofdstuk 4);
van het verkennend asbestonderzoek (hoofdstuk 5);
en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

De bijbehorende tekeningen, boorbeschrijvingen, analysecertificaten en toetsingstabellen zijn
als bijlagen in deze rapportage opgenomen.

1.4

Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, protocol 2001 “Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen” en protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”. MILON bv is
gecertificeerd volgens dit procescertificaat.
Het onderzoek is geheel onafhankelijk uitgevoerd. MILON bv is geen eigenaar van de
onderzoekslocatie en is financieel niet gelieerd aan de opdrachtgever.
Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor
opgestelde normen en richtlijnen uitgevoerd. Hierbij wordt opgemerkt dat een
bodemonderzoek slechts bestaat uit een steekproef waarbij een relatief gering aantal
boringen en analyses worden uitgevoerd. Daarom kan niet geheel uitgesloten worden dat op
de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is aangetroffen. MILON
bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende (financiële) schade.
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2

Milieuhygiënisch vooronderzoek

2.1

Algemeen

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5725:2017 nl Bodem - Landbodem –
Strategie voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek.
Het doel van het vooronderzoek is inzicht krijgen in de mogelijke aanwezigheid van
verontreinigingen ter plaatse van de onderzoekslocatie. Hierbij wordt een inschatting
gemaakt van de aard, mate, oorzaak en ligging van mogelijke verontreinigingen. Ook
kunnen de resultaten van het vooronderzoek worden gebruikt bij de interpretatie van de
resultaten van het bodemonderzoek. Om dit doel te bereiken wordt relevante informatie
over de onderzoekslocatie en eventueel de beïnvloeding vanuit de directe omgeving
verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.
Uiteindelijk dienen in het vooronderzoek de onderzoeksvragen uit de NEN 5725 “Opstellen
hypothese over de bodemkwaliteit ten behoeve van uit te voeren bodemonderzoek”
beantwoord te worden. Ten behoeve van het vooronderzoek zijn de volgende bronnen
geraadpleegd:
• Informatie opdrachtgever en eigenaar;
• Informatie overheid inzake bodemonderzoeken, ophooglagen, vergunningen,
(voormalige) brandstoftanks en andere mogelijke relevante informatie;
• Website Bodemloket;
• Historisch topografisch kaartmateriaal, website topotijdreis;
• Actuele luchtfoto’s (Google Earth en Bing Kaarten);
• Grondwaterkaart van Nederland/DINOloket;
• Kadaster.
Voorafgaand aan de uitvoering van het veldwerk is een terreininspectie uitgevoerd. De
resultaten van deze inspectie zijn opgenomen in onderhavig hoofdstuk.

2.2

Afbakening en locatiegegevens

Het onderzoeksgebied voor het vooronderzoek is geografisch afgebakend tot de
onderzoekslocatie en de aangrenzende percelen tot 25 meter vanaf de grens van de
onderzoekslocatie. In verticale richting is de locatie afgebakend tot 10 meter beneden
maaiveld. Gezien de ligging en het gebruik van de locatie in relatie tot het doel van het
onderzoek wordt deze afbakening voldoende geacht.
De onderzoekslocatie betreft een perceel in gebruik als wonen met tuin en is gesitueerd aan
de onderzijde van het talud van de gedeeltelijk gedempte wetering ‘Spui’. In Tabel 1 zijn de
locatiegegevens weergegeven.
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Tabel 1: Overzicht locatiegegevens
Adres locatie

Molendijk 103

Kadastrale gegevens locatie

Gemeente Dinteloord,
sectie F, perceelnummer(s) 1312, 4467
en 4468

Coördinaten Rijksdriehoekstelsel

x: 90569

Oppervlakte locatie (in m2)

533

www.planviewer.nl/kaart

Oppervlakte bebouwd (in m2)

189

www.planviewer.nl/kaart

Huidig gebruik

Wonen met tuin

Verhardingen

Braakliggend en deels verhard met klinkers en tegels

y: 444436

www.planviewer.nl/kaart

https://pdokviewer.pdok.nl

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven op de topografische
overzichtskaart in bijlage 1 en de luchtfoto in figuur 1.

Figuur 1: luchtfoto met globale ligging onderzoekslocatie (rood omrand)

bron: Google Maps

Aan de zuidzijde wordt de onderzoekslocatie begrensd door de openbare weg Molendijk. Ten
westen en ten oosten van de onderzoekslocatie is het gebruik wonen met tuin. Ten noorden
wordt het onderzoeksgebied begrensd door de wetering ‘Spui’. De opdrachtgever is
voornemens de huidige bebouwing te slopen ter realisatie van nieuwbouw.
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Voor een indruk van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar figuur 2 en de
situatietekening in bijlage 2.

Figuur 2: huidige situatie (4 foto's)

2.3

bron: locatie-inspectie MILON bv

Gebruik, potentiële bronnen en uitgevoerde onderzoeken

Gebruik en potentiële bronnen
Volgens historisch topografisch kaartmateriaal is de wetering ‘Spui’ reeds in 1900 ter
plaatse gelegen. De onderzoekslocatie was in deze tijd onbebouwd. In de omgeving van de
onderzoekslocatie is rond deze tijd wel al bebouwing te zien. Deze situatie is als hiervoor
beschreven aanwezig tot omstreeks 1940. Vanaf dan is in de directe omgeving van de
onderzoekslocatie meer bebouwing waarneembaar aan weerszijde van de openbare weg
Molendijk. De bebouwing op de onderzoekslocatie dateert van 1941. Voor zover bekend is
de locatie altijd in gebruik geweest voor wonen met tuin.
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De wetering ‘Spui’ is, vermoedelijk rond de jaren ’90, gedeeltelijk gedempt met materiaal
van onbekende oorsprong. Gegevens over het exacte tijdstip van de demping zijn echter
niet bekend.
Asbest
Tijdens de veldwerkzaamheden van het verkennend bodemonderzoek zijn in verschillende
boringen bijmengingen met baksteen, puin en metselpuin aangetroffen. Omdat de herkomst
van dit materiaal niet bekend is de bodem verdacht op het voorkomen van asbest.
Asbest bevat mineralen met een vezelstructuur en zijn van natuurlijke herkomst.
Asbestvezels in de lucht kunnen bij inademing longvlieskanker, buikvlieskanker of
longkanker veroorzaken. De hoeveelheid asbest bij blootstelling en type asbestvezels die
worden ingeademd, beïnvloeden de risico’s. Niet alle asbesthoudende producten zijn even
hard. Deze hardheid is van invloed op de mate waarin asbestvezels vrij kunnen komen
(hechtgebonden of niet-hechtgebonden).
Asbest is na de 2de Wereldoorlog tot de jaren 80 van de vorige eeuw veel toegepast. Asbest
werd gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend
en goedkoop is. De risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend.
Losgebonden asbest is vanaf 1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige
toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Sinds 2005 is
het gebruik van alle soorten asbest verboden in de Europese Unie.
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Binnen de onderzoekslocatie en in de directe omgeving zijn meerdere bodemonderzoeken
uitgevoerd. De onderzoeken betreffen:
1. Verkennend bodemonderzoek ‘Molendijk 103-105’ te Dinteloord (afdeling Milieu en
techniek Regionale Milieudienst Streekgewest Westelijk Noord-Brabant, rapport met
nummer S 95\43 , d.d. juni 1995);
2. Verkennend bodemonderzoek ‘Molendijk’ te Dinteloord (bureau Milieumetingen en klachten, rapportnummer 95-154-B-P, d.d. november 1995);
3. Historisch onderzoek Molendijk 105 te Dinteloord (De Straat Milieu-adviseurs BV,
rapport met nummer B6630, d.d. januari 2000);
4. Beperkt nader bodemonderzoek op de locatie Molendijk 105 te Dinteloord (bureau
Milieumetingen provincie Noord-Brabant, rapport met nummer 0-13-B-O, d.d. augustus
2002);
Uit de rapporten 1 en 2 blijkt dat ter hoogte van de gedempte weteringen de grond sterk
verontreinigd is met zware metalen en PAK. Ter plaatse van het overig terrein en in het
grondwater zijn enkel licht verhoogde gehalten en concentraties aanwezig.
Rapporten 3 en 4 zijn opgevraagd bij de zowel de gemeente Steenbergen als de
omgevingsdienst OMWB maar waren bij beide instanties niet beschikbaar en zijn derhalve
niet ingekeken ten behoeve van dit bodemonderzoek.
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2.4

Bodemkwaliteitskaart, bodemopbouw en geohydrologie

De onderzoekslocatie heeft een globale hoogteligging van 1,9 m+NAP. De gegevens van de
bodemopbouw tot 25 meter -mv zijn verkregen van DINOloket (uitgifte portaal van TNO,
Geologische Dienst Nederland). De gegevens zijn afkomstig van boring met
identificatienummer B43G0391.
Vanaf maaiveld tot circa 8,5 m-mv zijn Holocene afzettingen aanwezig (bestaande uit zeer
fijn tot uiterst grof zand, lokaal schelphouden, lokaal humeus, lokaal kleiig, siltig tot zandig,
kleiig tot grindig, klei en veen). Hieronder is de formatie van Peize en formatie van Waalre
aanwezig (zandige eenheid, hoofdzakelijk bestaande uit grof zand, veen, lokaal kleiig tot
grindig, siltig tot zandig en humeus). De stromingsrichting van het freatisch grondwater is
niet geheel duidelijk maar is, vermoedelijk, noord tot noordwestelijk gericht. Volgens
opgave van de provincie Noord-Brabant ligt het onderzoeksgebied niet in een
waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of boringvrije zone. Het aanwezig zijn van
ongeregistreerde onttrekkingen in de directe omgeving is niet bekend en wordt derhalve
niet uitgesloten. Voor zover bekend wordt binnen het onderzoeksgebied geen grondwater
onttrokken.
Uit de bodembeheernota van de gemeente Steenbergen blijkt dat de onderzoeklocatie is
gelegen in een gebied waarin de bodemkwaliteit op onbelaste percelen naar verwachting zal
voldoen aan de bodemkwaliteitsklasse AW2000. Op de onderzoeklocatie geldt de
bodemfunctieklasse ‘Wonen’ als terugsaneerwaarde bij uniforme saneringen en als
kwaliteitseis voor hergebruik van grond en bagger afkomstig uit de gemeente Steenbergen
zelf.

2.5

Conclusie en hypothese

Het vooronderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725. Hierbij zijn de onderzoeksvragen
volledig beantwoord aan de hand van de verzamelde informatie en kan geconcludeerd
worden dat er voldoende inzicht is verkregen in de mogelijke aanwezigheid van
verontreinigingen op de onderzoekslocatie.
De onderzoekslocatie is van 1941 in gebruik als wonen met tuin en gesitueerd aan de
onderzijde van het talud van de gedeeltelijk gedempte wetering ‘Spui’. Op basis van de
verkregen informatie wordt binnen de onderzoekslocatie ter hoogte van de gedempte
wetering verontreiniging verwacht met zware metalen en PAK. Voor de locatie wordt
derhalve uit gegaan van een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen
verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming.
Vanwege het aantreffen van bijmengingen met (metsel)puin en baksteen van onbekende
oorsprong tijdens het verkennend bodemonderzoek, is de locatie eveneens ook verdacht op
het voorkomen van asbest. Voor asbest wordt uitgegaan van een verdachte locatie met een
heterogene bodembelasting.
Binnen de onderzoekslocatie worden geen andere stoffen verwacht dan de parameters uit
het standaardpakket grond en het standaardpakket grondwater.
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Omdat tijdens het verkennend bodemonderzoek puin en baksteen is waargenomen in de
bodem dient de bovengrond aanvullend onderzocht te worden op de aanwezigheid van
asbest.
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3
3.1

Uitvoering verkennend bodemonderzoek
Onderzoeksstrategie

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009/A1:2016 nl
bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek –
Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond.
Op basis van de verkregen informatie uit het vooronderzoek en gestelde hypothese wordt
het bodemonderzoek uitgevoerd conform de onderzoeksstrategie voor een verdachte
locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van
monsterneming (VED-HE). Het aantal te verrichten boringen en peilbuizen en de te
analyseren grond- en grondwatermonsters is vastgesteld op basis van de totale oppervlakte
van de onderzoekslocatie (533 m2).

3.2

Veldwerkzaamheden

De veldwerkzaamheden zijn onder certificaat uitgevoerd door MILON bv, conform de
vigerende versie van de BRL SIKB 2000 en protocollen 2001 en 2002. MILON bv is voor
deze werkzaamheden gecertificeerd door Normec Certification (nummer EC-SIK-20269) en
is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Op 4 december 2018 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer A.P.J. (Antoine)
Franken , erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv. De
veldwerkzaamheden zijn ondersteund door de heer N.A.P. (Niels) van Rooij, eveneens
medewerker van MILON bv. De veldwerkers zijn tevens opgeleid voor het herkennen van
asbesthoudende materialen.
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
▪ het verrichten van 5 handboringen tot een diepte van 0,5 m-mv;
▪ het verrichten van 1 handboringen tot een diepte van 2,0 m-mv;
▪ het plaatsen van 1 peilbuis met een filterstelling van 0,5 tot 1,5 m-gws;
▪ het zintuiglijk beoordelen, beschrijven en het bemonsteren van de grond per 0,5 meter
of gelijkwaardige laag;
▪ het afpompen van het grondwater in de peilbuis na plaatsing.
Op 2 januari 2019 heeft de bemonstering van het grondwater plaatsgevonden, uitgevoerd
door de heer A.P.J. (Antoine) Franken, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van
MILON bv. Hierbij zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
▪ het bepalen van de grondwaterstand;
▪ het afpompen van het grondwater in de peilbuis, waarbij gelijktijdig de zuurgraad,
geleiding en troebelheid van het grondwater zijn gemeten;
▪ het bemonsteren van het grondwater.
Ten behoeve van de analyse van zware metalen is het grondwater tijdens de
grondwaterbemonstering gefiltreerd middels een 0,45 μm filter.
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3.3

Zintuiglijke waarnemingen

De onderzoekslocatie is plaatselijk verhard met tegels. De bovengrond bestaat voornamelijk
uit zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand. De ondergrond bestaat voornamelijk uit zwak
zandig klei. Zintuiglijk zijn bij diverse boringen aan de noordzijde in de boven- en
ondergrond bijmengingen aangetroffen met baksteen en (metsel)puin op een diepte van
0,20 tot 1,50 m- mv. Dit betreft waarschijnlijk dempingsmateriaal.
Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt
verwezen naar de situatietekening in bijlage 2. In tabel 2 zijn de resultaten van de
uitgevoerde veldmetingen tijdens de grondwaterbemonstering weergegeven.
Tabel 2: Veldmetingen en zintuiglijke waarnemingen
Peilbuis
01

Filterstelling
(m -mv)
4,70 - 5,70

Grondwaterstand
(m -mv)
1,61

pH
(-)
6,3

EGV (µS/cm)
1320

Troebelheid
(NTU)
39

De gemeten pH (zuurgraad) en geleidingsvermogen (Ec) zijn als normaal te beschouwen
voor de waargenomen bodemopbouw en de ligging van de locatie. Opgemerkt wordt dat de
troebelheid in het grondwater hoger is dan de waarde die voor grondwater als normaal
wordt geacht (< 10 NTU). Een verhoogde troebelheid kan in sommige gevallen leiden tot
een overschatting van de concentratie van matig/slecht oplosbare organische parameters.
Tijdens de monsterneming van het grondwater zijn zintuiglijk geen bijzonderheden
waargenomen die zouden kunnen duiden op een mogelijke bodemverontreiniging.

3.4

Laboratoriumwerkzaamheden

De grond- en grondwatermonsters zijn ter analyse aangeboden aan SYNLAB Analytics &
Services B.V. te Rotterdam. SYNLAB Analytics & Services B.V. is door de Raad voor
Accreditatie (RvA) geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 (onder nummer
L028) en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de 'Analyse
milieuhygiënisch bodemonderzoek' (AS3000).
Van de in het veld genomen en separaat verpakte grondmonsters zijn in het laboratorium
mengmonsters samengesteld. Op basis van de zintuigelijke waarnemingen is een
mengmonster gemaakt van de toplaag waarin geen bijmengingen zijn waargenomen.
Daarnaast is een mengmonster gemaakt van zandige deelmonsters met puinbijmenging.
Vervolgens is eveneens een monster geanalyseerd, bestaande uit een kleiig deelmonster, dat
eveneens puin bevat.
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In tabel 3 zijn per mengmonster de individuele grondmonsters en de zintuiglijke
waarnemingen weergegeven.
Tabel 3: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen
Analysemonster
MM01

Monstertraject
(m -mv)
0,20 - 1,00

MM02

0,00 - 0,50

MM03

1,00 - 1,50

Deelmonsters

Opmerkingen / veldwaarnemingen

02
02
01
03
04
05
06
02

matig puinhoudend

(0,20
(0,50
(0,00
(0,00
(0,00
(0,00
(0,00
(1,00

-

0,50)
1,00)
0,50)
0,20)
0,50)
0,50)
0,20)
1,50)

-

sporen puin

- : geen bijzonderheden waargenomen;
sporen/resten: <1% antropogene bijmenging;
zwak: 1%-5% antropogene bijmenging;
matig: 5%-15% antropogene bijmenging;
sterk: 15%-50% antropogene bijmenging.

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket voor grond (bestaande
uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, PAK, PCB,
minerale olie, lutum en organisch stof). Het grondwatermonster is geanalyseerd op het
standaardpakket voor grondwater (bestaande uit barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,
lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie, vluchtige aromatische en vluchtige
gehalogeneerde koolwaterstoffen).
Alle analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de bijlage van deze certificaten zijn
opmerkingen geplaatst omdat verschillen zijn geconstateerd met de te hanteren richtlijnen.
Beïnvloeding van de betrouwbaarheid van de analyses wordt echter minimaal geacht.

3.5

Analyseresultaten

Toetsingskader Wet bodembescherming (Wbb)
Voor de bepaling of (en in welke mate) bodemverontreiniging aanwezig is, zijn
toetsingswaarden opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit en de Circulaire bodemsanering.
In deze beleidstukken wordt onderscheid gemaakt in twee verschillende toetsingsniveaus:
▪ het toetsingsniveau waarbij sprake is van een duurzame en goede bodemkwaliteit waarbij
geen noemenswaardige risico’s bestaan voor het ecosysteem en er geen sprake is van
belasting door lokale verontreinigingsbronnen. Getalsmatig wordt dit voor grond ingevuld
door de achtergrondwaarde (AW), voor grondwater door de streefwaarde (S);
▪ het toetsingsniveau dat aangeeft waarboven ernstige vermindering of dreigende
vermindering optreedt van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens,
dier en plant. Getalsmatig wordt dit voor zowel grond als grondwater ingevuld door de
interventiewaarde (I).
Voor de toetsing van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde
software. De analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn respectievelijk getoetst
aan testcode T12 (Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb) en T13 (Beoordeling
kwaliteit van grondwater volgens Wbb). Voordat de meetwaarden van grond kunnen worden
getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden dienen deze op basis van het lutumen/of organisch stofgehalte van de bodem gecorrigeerd te worden naar gestandaardiseerde
meetwaarden (GSSD). Voor grondwater vindt geen correctie plaats. Om de mate van
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verontreiniging aan te geven wordt een indexwaarde berekend (Index grond = (GSSD - AW)
/ (I - AW) en Index grondwater = (GSSD - S) / (I - S)). In tabel 4 is weergegeven wat deze
indexwaarde betekend, welke termen worden gehanteerd en hoe overschrijdingen worden
weergeven in de toetsingstabellen.
Tabel 4: Mate van bodemverontreiniging en weergave in tabellen
indexwaarde

betekenis

weergave in tabellen

<0

niet verontreinigd / niet verhoogd
Een negatieve waarde voor de index houdt in dat de gestandaardiseerde
waarde lager is dan achtergrond- of streefwaarde. Er is sprake van een
goede bodemkwaliteit en geen sprake van een verontreiniging.

-

>0 <0,5

licht verontreinigd / licht verhoogd
Een indexwaarde tussen de 0 en 0,5 betekend dat de gestandaardiseerde
meetwaarde hoger is dan de achtergrond- of streefwaarde, maar (ver)
onder de interventiewaarde ligt. Ondanks de lichte verhoging kan voor de
parameter uitgegaan worden van verwaarloosbare risico's.

>AW of >S

matig verontreinigd / matig verhoogd.
Een indexwaarde tussen de 0,5 en 1,0 betekend dat de
gestandaardiseerde meetwaarde (dicht) bij de interventiewaarde ligt.
Mogelijk is sprake van een ernstige verontreiniging. Afhankelijk van de
specifieke situatie geeft deze waarde aanleiding voor het uitsplitsen van
een mengmonster en/of het uitvoeren van een aanvullend of nader
onderzoek.

Index >0,5

>0,5 <1,0

>1,0

ernstig verontreinigd / sterk verhoogd.
Bij een indexwaarde boven de 1 ligt de gestandaardiseerde meetwaarde
boven de interventiewaarde. Voor de parameter is sprake van een ernstige
vermindering of dreigende vermindering van de functionele eigenschappen
die de bodem heeft voor mens, plant of dier.

>I

Toetsing van de analyseresultaten
De toetsing van de analyseresultaten voor de (boven- en onder)grond en het grondwater is
weergegeven in bijlage 5. Een samenvatting van de toetsing is weergegeven in tabel 5 en 6.
In deze tabellen zijn uitsluitend de verhoogde parameters weergegeven.
Tabel 5: Toetsing van de analyseresultaten (grond)
Analysemonster
MM01

Monstertraject
(m -mv)
0,20 - 1,00

Deelmonsters

MM02

0,00 - 0,50

MM03

1,00 - 1,50

01
03
04
06
02

02 (0,20 - 0,50)
02 (0,50 - 1,00)

matig
puinhoudend

(0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,20)
en 05 (0,00 - 0,50)
(0,00 - 0,20)
(1,00 - 1,50)
sporen puin

> AW en <= I

>I

Index
>0,5
-

PCB (som 7) (0,01),
kobalt (0,04), nikkel
(0,2), koper (0,34)
cadmium (0,08), kwik (-)
minerale olie (0,07)
zink (0,18), lood (0,07)
PAK (0,01)

zink (2)
lood (1,05)
PAK (1,83)
-

-

kobalt (0,03), nikkel
(0,18), koper (0,33),
molybdeen (-)
cadmium (0,05)
lood (0,5)

zink (1,11)
PAK (1,18)

-

-:
het gehalte is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;
>AW:
het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);
Index >0,5: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
(matig verontreinigd);
>I:
het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd);
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Tabel 6: Toetsing van de analyseresultaten (grondwater)
Analysemonster
01-1-1

Filterstelling
(m -mv)
4,70 - 5,70

> S (+index)

>I

Index >0,5

-

-

-

-:
de concentratie is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;
>S:
de concentratie is hoger dan de streefwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);
Index >0,5: het gehalte is hoger dan de streefwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1 (matig
verontreinigd);
>I:
het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd).

3.6

Bespreking van de resultaten

Grond
Tijdens de veldwerkzaamheden is dempingsmateriaal aangetroffen. In het mengmonster
van deze lagen zijn lichte tot sterke verhogingen aangetroffen. In het zintuigelijk schone
monster zijn maximaal licht verhoogde gehalten gemeten.
Zware metalen, PAK, PCB en minerale olie
De licht tot sterk verhoogde gehalten zijn te relateren aan de waargenomen bijmengingen
met puin en baksteen (dempingsmateriaal). Bekend is dat in grond met dergelijke
bijmengingen verhoogde gehaltes aan zware metalen of PAK kunnen voorkomen. De
onderzoeksresultaten komen overeen met de resultaten van de eerder uitgevoerde
bodemonderzoeken.
Vanwege de aangetoonde sterk verhoogde gehaltes ter hoogte van boring 02 in boven- en
ondergrond, is nader onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit nader onderzoek staan
beschreven in hoofdstuk 4.
Asbest
De herkomst van het aangetroffen puin en baksteen is niet bekend en het materiaal is
derhalve verdacht op het voorkomen van asbest. Vanwege de voorgenomen
werkzaamheden op de locatie is in overstemming met de opdrachtgever een verkennend
asbestonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit verkennend asbestonderzoek staan
beschreven in hoofdstuk 5.
Grondwater
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die
duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch zijn in het
grondwater geen van de onderzochte parameters in een verhoogde concentratie
aangetoond.
Toetsing hypothese
Door de aangetoonde licht tot sterk verhoogde gehaltes in de grond dient de opgestelde
hypothese ‘verdachte locatie’ aangenomen te worden.
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4

Nader bodemonderzoek

Tijdens het verkennend bodemonderzoek zijn matig tot sterk verhoogde gehalten in de
grond aangetoond. Conform de wet Bodembescherming is nader onderzoek nodig naar de
mate en omvang van de sterk verhoogde gehalten aan zware metalen in de grond.
De NTA 5755 (Strategie voor het uitvoeren van nader bodemonderzoek / Onderzoek naar
de aard en omvang van bodemverontreiniging) vormt de basis voor het onderzoeksvoorstel.
De belangrijkste stappen voor een goed onderbouwd nader onderzoek zijn het formuleren
van het onderzoeksdoel en de informatiebehoefte, het conceptueel model. Hieruit volgen
onderzoeksvragen en de te hanteren onderzoeksstrategie.

4.1 Onderzoeksstrategie
Opstellen conceptueel model van de verontreinigingssituatie
Uit de beschikbare gegevens is een conceptueel model in tabelvorm samengesteld (tabel 7),
waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de omvang van de verontreiniging. Op dit
conceptueel model wordt de onderzoeksstrategie gebaseerd.
Tabel 7: Conceptueel model in tabelvorm
oorzaak van verontreiniging

▪ een gedeeltelijk demping van de wetering ten noorden van het
perceel (rond de jaren ’90)

omvang van verontreiniging

▪ de verontreiniging is aangetroffen ter plaatse van boring 02 in de
boven- en ondergrond. Horizontale en verticale
verspreiding/omvang is nog onduidelijk
▪ waarschijnlijk meer dan 25 m³ vaste bodem tot matig tot sterk
verontreinigd met zware metalen en PAK

kosten eventuele sanering

▪ grondverontreiniging geheel of gedeeltelijk ontgraven tot
bodemfunctieklasse wonen. Aanvullen met schone grond of grond
die voldoet aan klasse wonen.

belemmeringen bij nader
onderzoek en sanering

▪ de verontreiniging bevindt zich nabij de noordelijke perceelsgrens
van de locatie
▪ onderzoek buiten de perceelsgrenzen is niet gewenst

risico’s bij werken met
verontreinigde grond

▪ grond ernstig verontreinigd met lood, zink en PAK representatieve
gehalten niet bekend

toestemmingsprocedure sanering

▪ BUS melding of saneringsplan

Formuleren onderzoeksvragen
Antwoord op de volgende onderzoeksvragen is op basis van het conceptueel model nodig
om aan de informatiebehoefte te voldoen en zo de onderzoeksdoelen te bereiken:
▪ tot hoe ver heeft de verontreiniging zich in de grond in horizontale en verticale richting
verspreid? Tot hoeverre strekt de demping zich over het perceel?
▪ wat is de omvang van de verontreiniging?
▪ wat is de oorzaak en het tijdstip van ontstaan van de verontreiniging
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Te hanteren onderzoeksstrategie
Op basis van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat in de toplaag, ter plaatse van de
onderzoekslocatie, geen bijmengingen zijn aangetroffen en analytisch slechts licht
verhoogde gehalten zijn aangetoond. Verwacht wordt dat in de toplaag, ter plaatse van de
locatie waar het nader onderzoek plaats vindt, van dezelfde kwaliteit is.
Om de verontreiniging in te kaderen worden twee raaien rondom boring 02 geplaatst. In
totaal betreffen dit acht boringen welke worden geplaatst tot de zintuigelijk schone
ondergrond. Op basis van de zintuigelijke waarnemingen wordt de analysestrategie bepaald.
De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 “Veldwerk bij
milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek”, protocol 2001 “Plaatsen van
handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en
waterpassen”. De monsters worden ter analyse aangeboden aan SYNLAB bv te Rotterdam.
SYNLAB bv is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd ISO/IEC 17025 en
erkend door het Ministerie van IenM voor de 'Analyse milieuhygiënisch bodemonderzoek'
(AS3000) en voor de 'Analyse van bouwstoffen' (AP04).

4.2 Zintuiglijke waarnemingen
De boringen ten noorden van boring 02 zijn allemaal gestaakt op een ondoordringbare laag
op 0,9 m-mv. In de bovenste bodemlaag zijn zintuiglijk geen bijmengingen waargenomen.
In de bodemlagen hieronder (circa 0,3 tot 1,0 m-mv) zijn zintuiglijk in alle boringen
bijmengingen met (metsel)puin en baksteen waargenomen. Deze bijmengingen en
verhardingslagen zijn mogelijk veroorzaakt door het dempen van de wetering. Naar
verwachting is de wetering gedempt met circa 1 meter verontreinigde grond en is hierop
een schone deklaag aangebracht.
Voor meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt
verwezen naar de boorbeschrijvingen in bijlage 3. Voor de ligging van de boorpunten wordt
verwezen naar de situatietekening in bijlage 2.
Ten behoeve van de chemische analyses zijn van de genomen grondmonsters 10
(individuele) grondmonsters geselecteerd voor analyse. In tabel 8 zijn de geselecteerde
grondmonsters, de zintuiglijke waarnemingen en de te analyseren componenten
weergegeven.
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Tabel 8: Monsterselectie grond nader onderzoek
Doel

Analysemonster
Verticale inkadering
02-5
Horizontale inkadering 100-2
en bepalen mate
Verticale inkadering
100-3
Horizontale inkadering MM101
en bepalen mate

Monstertraject Deelmonsters
(m -mv)
1,50 – 2,00
02 (1,50 – 2,00)
0,20 - 0,50
100 (0,20 - 0,50)

Opmerkingen /
veldwaarnemingen
matig puinhoudend

Aangevraagde
analyses
Lood, Zink en PAK
Lood, Zink en PAK

0,50 - 1,00
0,10 - 0,90

100 (0,50 - 1,00)
101 (0,10 - 0,50)
101 (0,50 - 0,90)

Lood, Zink en PAK
Lood, Zink en PAK

Horizontale inkadering
en bepalen mate
Horizontale inkadering
en bepalen mate
Horizontale inkadering
Horizontale inkadering
Horizontale inkadering
Horizontale inkadering

MM102

0,20 - 1,00

MM103

0,40 - 1,00

MM104A
MM105A
MM106A
MM107A

0,50
0,40
0,30
0,30

102 (0,20 - 0,70)
102 (0,70 - 1,00)
103 (0,40 - 0,75)
103 (0,75 - 1,00)
104A (0,50 - 0,90)
105A (0,40 - 0,90)
106A (0,30 - 0,50)
107A (0,30 - 0,50)

resten hout
sterk metselpuinhoudend,
matig grindhoudend, uiterst
metselpuinhoudend
sterk metselpuinhoudend,
sterk baksteenhoudend
zwak metselpuinhoudend
zwak metselpuinhoudend
sterk metselpuinhoudend
zwak metselpuinhoudend
matig metselpuinhoudend,
matig grindhoudend

Lood,
Lood,
Lood,
Lood,

-

0,90
0,90
0,50
0,50

Lood, Zink en PAK
Lood, Zink en PAK
Zink
Zink
Zink
Zink

en
en
en
en

PAK
PAK
PAK
PAK

- : geen bijzonderheden waargenomen;
sporen/resten: <1% antropogene bijmenging;
zwak: 1%-5% antropogene bijmenging;
matig: 5%-15% antropogene bijmenging;
sterk: 15%-50% antropogene bijmenging.

4.3 Analyseresultaten
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. De toetsing van de analyseresultaten
voor de grond is weergegeven in bijlage 5. Een samenvatting van de toetsing is
weergegeven in tabel 9.
Tabel 9: Toetsing van de analyseresultaten
Doel
Verticale inkadering

Analysemonster
02-5

Monstertraject Deelmonsters
(m -mv)
1,50 - 2,00
02 (1,50 - 2,00)

Horizontale inkadering 100-2
en bepalen mate

0,20 - 0,50

100 (0,20 - 0,50)

Verticale inkadering

100-3

0,50 - 1,00

100 (0,50 - 1,00)

Horizontale inkadering
en bepalen mate
Horizontale inkadering
en bepalen mate
Horizontale inkadering
en bepalen mate
Horizontale inkadering

MM101

0,10 - 0,90

MM102

0,20 - 1,00

MM103

0,40 - 1,00

104A

0,50 - 0,90

101 (0,10 - 0,50)
101 (0,50 - 0,90)
102 (0,20 - 0,70)
102 (0,70 - 1,00)
103 (0,40 - 0,75)
103 (0,75 - 1,00)
104A (0,50 - 0,90)

Horizontale inkadering 105A
Horizontale inkadering 106A

0,40 - 0,90
0,30 - 0,50

Horizontale inkadering 107A

0,30 - 0,50

> AW en <=> I
I
zink (0,38) PAK (1,73)
lood (0,25)
zink (0,36) lood (0,21)
PAK (0,22)
lood (0,44) PAK (0,08)
lood (0,1) PAK (1,36)

Index >0,5 Indicatieve
toetsing BBK
Niet toepasbaar

PAK (0,22) -

zink (0,64) Industrie
lood (0,54)
zink (0,79) Industrie

-

-

Wonen

-

-

Altijd toepasbaar
Industrie

-

-

Industrie

lood (0,29)
PAK (0,32)
zink (0,03)
lood (0,01)
105A (0,40 - 0,90) 106A (0,30 - 0,50) zink (0,03)
lood (0,06)
PAK (0,4)
107A (0,30 - 0,50) zink (0,14)
lood (0,23)
PAK (0,04)

-

Industrie

zink (0,6)

Industrie

-

Niet toepasbaar

-:
het gehalte is lager of gelijk aan de betreffende toetsingswaarde;
>AW:
het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde, maar de indexwaarde is maximaal gelijk aan 0,5 (licht verontreinigd);
Index >0,5: het gehalte is hoger dan de achtergrondwaarde en de indexwaarde is hoger dan 0,5, maar maximaal gelijk aan 1
(matig verontreinigd);
>I:
het gehalte is hoger dan de interventiewaarde (ernstig verontreinigd);
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4.4 Bespreking resultaten
PAK verontreiniging
Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de bovengrond als de ondergrond een
verontreiniging met PAK, lood en zink aanwezig is.
Ter hoogte van noordwestelijke zijde van het perceel wordt tot 2,00 m-mv PAK boven de
interventiewaarde aangetoond. Verwacht wordt dat ter hoogte van boring 101 de
verontreiniging met PAK eveneens dieper dan 0,90 m-mv aanwezig is. Door het stuiten op
een ondoordringbare verhardingslaag aan de noordelijke grens van het perceel, is de
verontreiniging verticaal niet verder ingekaderd. Ten aanzien van de overige boringen wordt
PAK niet boven de interventiewaarde aangetoond. Daarnaast lijkt de verontreiniging nog
door te lopen tot buiten de onderzoekslocatie. Binnen de onderzoekslocatie blijkt de
verontreiniging met PAK zich over een oppervlakte van circa 20 m² te begeven. Gelet op de
diepte van maximaal 2 m-mv. Is hiermee op de onderzoekslocatie circa 10m3 grond sterk
verontreinigd.
Metalen verontreiniging
Op basis van de analyseresultaten blijkt de bodem maximaal matig verontreinigd is met
lood en zink over een oppervlakte van circa 35 m². Verticaal is de verontreiniging niet
volledig ingekaderd. De zintuiglijke bijmengingen, die gerelateerd zijn aan het dempen van
de wetering en de zintuigelijke bijmengen, bevinden zicht tot 1,50 m-mv. Op basis hiervan
kan worden aangenomen dat de grond onder 1,50 m-mv niet verontreinigd is.
De oppervlakte van de verontreiniging boven klasse ‘Industrie’ bedraagt in totaal circa 40
m². In de verticale richting is de verontreiniging onvoldoende ingekaderd vanwege het
stuiten op een ondoordringbare verhardingslaag. In overeenstemming met de
opdrachtgever en het bevoegd gezag (OMWB) is besloten deze niet verder in te kaderen en
de verontreiniging te saneren. Daarnaast lijkt de verontreiniging nog door te lopen tot
buiten de onderzoekslocatie.
Saneringsnoodzaak
De verontreiniging is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door het dempen van de
wetering ten noorden van het perceel. Vermoedelijk heeft deze demping rond de jaren ’90
plaats gevonden. Gegevens over het exacte tijdstip van de demping zijn echter niet bekend.
Op de locatie is maximaal 10 m3 sterk verontreinigd met PAK. Aangezien de verontreiniging
nog doorloopt buiten de onderzoekslocatie is er waarschijnlijk wel sprake van een ernstig
geval van bodemverontreiniging (meer dan 25 m3 sterk verontreinigd).
Geadviseerd wordt om de verontreiniging als een historisch geval te beschrijven. Hiermee
bestaat de mogelijkheid om de verontreiniging functiegericht te saneren. De uiteindelijke
beslissing hierover dient te worden genomen door het bevoegd gezag.
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5

Verkennend asbestonderzoek

5.1 Onderzoeksstrategie
Algemeen
Asbest is na de 2de Wereldoorlog tot de jaren 80 van de vorige eeuw veel toegepast. Asbest
werd gebruikt in gebouwen en woningen omdat het sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend
en goedkoop is. De risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend.
Losgebonden asbest is vanaf 1983 vrijwel niet meer toegepast. De beroepsmatige
toepassing en verkoop van alle soorten asbest is sinds 1 juli 1993 verboden. Sinds 2005 is
het gebruik van alle soorten asbest verboden in de Europese Unie.
Bij sloop van bebouwing werd voor 1993 minder of geen rekening gehouden met de
aanwezigheid van asbest. Hierdoor is asbest zowel op en in de bodem als in hergebruikte
recyclinggranulaten terechtgekomen. Meestal is sprake van hechtgebonden asbest
(asbestcement plaatmateriaal) echter kan (afhankelijk van de leeftijd) het materiaal
dusdanig verweerd of beschadigd zijn, dat er toch sprake is van (bijna) losse vezels
waardoor de risico’s ten aanzien van dit asbest sterk toenemen. Sinds 1 juni 1997 zijn
voorafgaand aan de sloop van gebouwen asbestinspecties verplicht, waardoor de kans
kleiner is geworden dat er asbest in de bodem en recyclinggranulaten terecht komt.
Onderzoek naar asbest wordt niet alleen uitgevoerd op basis van de Wet
bodembescherming maar ook op basis van de arbeidsomstandighedenregelgeving. Hierin
wordt voorgeschreven dat conform NEN5707 danwel NEN5897 bepaald dient te zijn of een
hoeveelheid materiaal (grond danwel puin) asbesthoudend is. De NEN 5707 beschrijft het
verkennend en nader onderzoek naar het voorkomen van asbest in bodem. De NEN 5897
beschrijft dit voor het voorkomen van asbest in puin.
Onderbouwing noodzaak asbestonderzoek en onderzoeksstrategie
Vanwege het aantreffen van bodemvreemde materialen (puin) in het verkennend
bodemonderzoek is de locatie verdacht op asbest. Het verkennend asbestonderzoek wordt
uitgevoerd conform de onderzoeksprotocollen NEN 5707. In tabel 7 is de
onderzoeksstrategie weergegeven.
Tabel 10: Onderzoeksstrategie verkennend asbestonderzoek
NEN 5707

veldwerkzaamheden

laboratorium

Strategie

oppervlakte (m )

aantal inspectiegaten
tot 0,5 m-mv

aantal te onderzoeken
verzamelmonsters

§ 6.4.5

533

5

1

2

Gestart wordt met het uitvoeren van een maaiveldinspectie asbest, waarbij eventuele
asbestverdachte materialen worden verzameld. De maaiveldinspectie start met een visuele
inspectie van het maaiveld waarbij middels inspectiestroken van maximaal 1,5 meter de
volledige onderzoekslocatie strook voor strook in twee richtingen haaks op elkaar wordt
geïnspecteerd en de inspectie-efficiëntie wordt ingeschat.
Conform de NEN 5707 worden laagsgewijs proefgaten (0,3 bij 0,3 meter) gegraven tot
maximaal 0,5 meter in de verdachte laag, waarbij een gedeelte van de gaten wordt verdiept
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tot onderzijde van de verdachte laag tot maximaal 2 m-mv. Per gat wordt de uitgegraven
grond laagsgewijs geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal en
andere bodemvreemde bijmengingen. Het uitgegraven materiaal wordt gezeefd of
uitgeharkt. Eventuele asbestverdachte materialen (> 20 mm) welke niet door de zeef of
hark gaan, worden per asbestgat verzameld en in gesloten plastic zakken aan het
laboratorium aangeboden voor onderzoek op de aanwezigheid van asbest. Van de fijne
grond- en puinfractie (< 20 mm) wordt een mengmonster samengesteld van minimaal 10
(grond) of 25 kilogram droge stof en analytisch onderzocht op het gehalte en soort asbest.
Indien in één of meer proefgaten zintuiglijk asbest wordt aangetroffen, zullen de verdachte
monsters apart geanalyseerd worden.

5.2 Veldwerkzaamheden en zintuiglijke waarnemingen
Op 4 december 2018 zijn de veldwerkzaamheden uitgevoerd door de heer A.P.J. (Antoine)
Franken, erkend en ervaren veldwerker en medewerker van MILON bv. De
veldwerkzaamheden zijn ondersteund door de heer N.A.P. (Niels) van Rooij, eveneens
medewerker van MILON bv. De veldwerkers zijn tevens opgeleid voor het herkennen van
asbesthoudende materialen.
Ten tijde van het veldwerk was het circa 10 °C, droog. Conform de gekozen
onderzoeksstrategie zijn, op basis van de oppervlakte, de volgende werkzaamheden
uitgevoerd:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

het uitvoeren van een maaiveldinspectie (stroken van 1,5 meter 2x haaks te
inspecteren);
het graven en inspecteren van 5 inspectiegaten tot 0,5 m-mv;
het graven en inspecteren van 1 inspectiegat tot onderzijde verdachte laag;
het visueel inspecteren van het uitgegraven en opgeboorde materiaal op
asbestverdachte materialen, bodemsamenstelling en bijmengingen;
het samenstellen van mengmonsters na voorbehandeling (zeven of harken 20 mm)
op basis van zintuiglijke waarnemingen;
het verzamelen en verpakken van alle asbestverdachte materialen groter dan 20
millimeter (verzamelmonster);
het inmeten van de gaten ten opzichte van een vast punt.

Tijdens de maaiveldinspectie zijn geen asbestverdachte materialen op het maaiveld
aangetroffen. De inspectie-efficiëntie van het maaiveld is geschat op 70-90% en voldoet
hiermee aan de eis dat de inspectie-efficiëntie tenminste 50% bedraagt.
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, zwak siltig, matig fijn zand. De
ondergrond bestaat voornamelijk uit zwak zandig klei. Zintuiglijk zijn in diverse gaten in
boven- en ondergrond bijmengingen aangetroffen met puin. Voor het overige zijn geen
bijzonderheden waargenomen en specifiek wordt opgemerkt dat in de grond in zowel de
grove als de fijne fractie zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal is aangetroffen. Voor
meer informatie betreffende de bodemopbouw en de zintuiglijke waarnemingen wordt
verwezen naar bijlage 3. Voor de ligging van de inspectigaten wordt verwezen naar de
situatietekening in bijlage 2.
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5.3 Monstersamenstelling en laboratoriumwerkzaamheden
De verzamelmonsters en het asbestverdachte materiaal is ter analyse aangeboden aan
SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam. De verzamelmonsters zijn in het
laboratorium geanalyseerd op asbest en de asbestverdachte materialen op het soort,
gewicht en gehalte asbest. In tabel 11 zijn de monsters en de zintuiglijke waarnemingen
weergegeven. Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 4.
Tabel 11: Monstersamenstelling en zintuiglijke waarnemingen
Analysemonster

Deelmonsters

Opmerkingen / veldwaarnemingen

MM01

A01
A02
A03
A04
A05

sporen puin, matig puinhoudend

(0,00
(0,00
(0,00
(0,00
(0,03

–
–
–
–
–

0,50)
0,50)
0,50)
0,50)
0,50)

- : geen bijzonderheden waargenomen;
sporen/resten: <1% antropogene bijmenging;
zwak: 1%-5% antropogene bijmenging;
matig: 5%-15% antropogene bijmenging;
sterk: 15%-50% antropogene bijmenging.

5.4 Interpretatie en toetsing
5.4.1. Wijze van beoordeling en toetsing
De analyseresultaten worden geïnterpreteerd conform hoofdstuk 6.6 van de NEN 5707. Bij
een verkennend asbestonderzoek worden uitsluitend indicatieve asbestgehalten (gewogen)
berekend. Indien het indicatieve gehalte asbest in grond groter is dan 0,5 x
interventiewaarde of in puin 0,5 x grenswaarde (oftewel 50 mg/kg gewogen asbest) dient
een nader onderzoek asbest uitgevoerd te worden conform NEN5707 en/of NEN5897. Bij
lagere indicatieve gehalten (< 50 mg/kg gewogen asbest) mag niet van een verontreiniging
van asbest worden gesproken en is een nader onderzoek asbest niet noodzakelijk.
5.4.2. Toetsing van de analyseresultaten
De toetsing van de analyseresultaten is weergegeven in tabel 12. Opgemerkt wordt dat in
de grove fractie (> 20 mm) geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen.
Tabel 12: Toetsing van de berekende (indicatieve) asbestgehalten
Monster

MM01

Proefgat
(m-mv)
A01
A02
A03
A04
A05

(0,00
(0,00
(0,00
(0,00
(0,03

–
–
–
–
–

Toetsing van de analyseresultaten
Gemeten asbestgehalte
< 20 mm

totaal

Gewogen
asbestgehalte

Toetsing

>20 mm

-

6,9

6,9

6,9

-

0,50)
0,50)
0,50)
0,50)
0,50)

-: gehalte < interventiewaarde of < grenswaarde;
> G: gehalte is > grenswaarde;
> I: gehalte is > interventiewaarde.
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5.5.

Bespreking van de resultaten

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de grond bijmengingen waargenomen met puin. Al
het ontgraven materiaal uit de proefgaten is gezeefd en geïnspecteerd, waarbij geen
asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Analytisch is in de fijne fractie van het
samengestelde mengmonster asbest aangetoond onder de grenswaarde.
Het bepaalde indicatieve gehalte asbest in de bodem is ruimschoots lager dan de
normwaarde voor nader bodemonderzoek uit de NEN 5707 (0,5 x interventiewaarde,
oftewel 50 mg/kg gewogen asbest), waardoor niet van een verontreiniging met asbest
gesproken wordt. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.
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6

Samenvatting en conclusies

Door MILON bv te Veghel is, in opdracht van de heer drs. ing. C. den Hertog, namens De
Roever Omgevingsadvies te Schijndel, een verkennend en nader bodemonderzoek en
verkennend asbestonderzoek verricht met als leidraad de onderzoeksprotocollen NEN 5725,
NEN 5740 en NEN 5707. De onderzoekslocatie betreft het perceel Molendijk 103 te
Dinteloord. Het onderzoek is uitgevoerd in verband herontwikkelingen van de locatie.
Vooronderzoek
Uit onderzoek blijk dat de onderzoekslocatie een perceel betreft in gebruik als wonen met
tuin en gesitueerd is aan de onderzijde van het talud van de gedeeltelijk gedempte wetering
‘Spui’. Op basis van de verkregen informatie wordt binnen de onderzoekslocatie ter hoogte
van de gedempte wetering verontreiniging verwacht met zware metalen en PAK. Voor de
locatie wordt derhalve uit gegaan van een verdachte locatie, diffuse bodembelasting,
heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming.
Vanwege het aantreffen van bijmengingen met (metsel)puin en baksteen van onbekende
oorsprong tijdens het verkennend bodemonderzoek, is de locatie eveneens ook verdacht op
het voorkomen van asbest. Voor asbest wordt uitgegaan van een verdachte locatie met een
heterogene bodembelasting.
Binnen de onderzoekslocatie worden, met uitzondering van de bovengrond, geen andere
stoffen verwacht dan de parameters uit het standaardpakket grond en het standaardpakket
grondwater. Omdat tijdens het verkennend bodemonderzoek puin en baksteen is
waargenomen in de bodem dient de bovengrond aanvullend onderzocht te worden op de
aanwezigheid van asbest.
Verkennend bodemonderzoek
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de boven- en ondergrond bijmengingen
waargenomen aan (metsel) puin en bakstenen. Deze bijmengingen zijn te relateren aan het
dempen van de wetering. Asbestverdacht materiaal is niet aangetroffen. In tabel 13 zijn de
analyseresultaten samengevat.
Tabel 13: Onderzoeksresultaten grond en grondwater
Onderzoeksresultaten grond en grondwater
PCB, kobalt, nikkel, koper, cadmium, kwik, molybdeen en
minerale olie
grond

grondwater

licht verhoogd

zink* en lood*

matig verhoogd

PAK

sterk verhoogd

-

niet verontreinigd

*na aanvullend onderzoek

Toetsing hypothese
Door de aangetoonde licht tot sterk verhoogde gehaltes in de grond dient de opgestelde
hypothese ‘verdachte locaties’ te worden bevestigd.
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Verkennend asbestonderzoek
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de grond bijmengingen waargenomen met baksteen
en puin. Al het ontgraven materiaal uit de proefgaten is gezeefd en geïnspecteerd, waarbij
geen asbestverdachte materialen zijn aangetroffen. Analytisch is in de fijne fractie van het
samengestelde mengmonster asbest onder de grenswaarde aangetoond. Het bepaalde
gehalte asbest in de bodem is ruimschoots lager dan de normwaarde voor nader
bodemonderzoek uit de NEN 5707 (0,5 x interventiewaarde, oftewel 50 mg/kg gewogen
asbest), waardoor niet van een verontreiniging met asbest gesproken wordt. Aanvullend
onderzoek is niet noodzakelijk.
Conclusie en aanbevelingen
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de
onderzoekslocatie. Uit het bodemonderzoek blijkt dat op de locatie een sterke
bodemverontreiniging met PAK aanwezig is over een oppervlakte van circa 20 m² hiermee
is circa 10 m3 grond binnen de onderzoekslocatie sterk verontreinigd. In de verticale
richting is de verontreiniging onvoldoende ingekaderd vanwege het stuiten op een
ondoordringbare verhardingslaag. In overeenstemming met de opdrachtgever en het
bevoegd gezag (OMWB) is besloten deze niet verder in te kaderen en de verontreiniging te
saneren. Verder blijkt dat de bodem matig verontreinigd is met lood en zink over een
oppervlakte van circa 35 m².
De verontreiniging is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door het dempen van de
wetering ten noorden van het perceel. Vermoedelijk heeft deze demping rond de jaren ’90
plaats gevonden. Geadviseerd wordt om de verontreiniging als een historisch geval te
beschrijven. Hiermee bestaat de mogelijkheid om de verontreiniging functiegericht te
saneren. De uiteindelijke beslissing hierover dient te worden genomen door het bevoegd
gezag.
De urgentie bepaald binnen welke termijn een eventuele sanering uitgevoerd moet worden is
niet bepaald. Indien men kiest om de verontreiniging te saneren middels een BUS-melding kan
deze bepaling achterwege blijven. Bij een eventuele deelsanering of een saneringsplan dient
deze alsnog bepaald te worden.
Als gevolg van de bodemkwaliteit zijn er gebruiksbeperkingen (oa. geen grondverzet en geen
gebruik van de locatie voor bijv. moestuin of speelgelegenheid voor kinderen). Geadviseerd
wordt contact met de verontreinigde grond te vermijden. Ten aanzien van de mogelijke
transactie van de locatie dient rekening te worden gehouden met de onderzoeksresultaten en
de aangetoonde verontreiniging.
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Bijlagen

Bijlage 1

Topografische overzichtskaart
met ligging onderzoekslocatie
Deze kaart is noordgericht

Ligging onderzoekslocatie

Bijlage 2

Bijlage 3

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
zand afdichting
bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting
filter
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Boring 01
Datum:

Boring 02

4-12-2018

Veldwerker:

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken
0

0

1
50

50

2
100

100

4-12-2018

Veldwerker:

3
150

gras

A.P.J. (Antoine) Franken
0

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus,
donker beigebruin,
Edelmanboor

1
2

50

50

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak
baksteenhoudend,
donker beigebruin,
Edelmanboor

100

Klei, licht beigebruin,
Edelmanboor

150

3
100

4
150

4

5
200

200

20

200

200

Klei, zwak zandig, licht
beigebruin, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig
puinhoudend, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig
puinhoudend, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor
Klei, zwak zandig,
sporen puin, donker
bruingrijs, Edelmanboor
Klei, zwak zandig,
donker bruingrijs,
Edelmanboor

250

250

gras

Klei, zwak zandig, licht
beigebruin, Edelmanboor
300

300

Klei, zwak zandig, licht
beigegrijs, Edelmanboor
350

400

400

Klei, zwak zandig, licht
beigegrijs, Zuigerboor
450

500

550

600

600

Boring 03
Datum:

Boring 04

4-12-2018

Veldwerker:

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken
0

0

1

20

2
50

50

gras

4-12-2018

Veldwerker:

0

0

50

50

gras
Zand, zeer fijn, sterk
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor

Boring 06
4-12-2018
A.P.J. (Antoine) Franken
0

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, licht grijsbruin,
Edelmanboor

1

50

50

Veldwerker:
gras

0

1

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken

A.P.J. (Antoine) Franken

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
zwak puinhoudend,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

Boring 05
Datum:

4-12-2018

Veldwerker:

1

20

2
50

50

gras
Zand, zeer fijn, sterk
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, zeer fijn, sterk
siltig, zwak humeus,
sporen puin, donker
grijsbruin, Edelmanboor
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Boring 07
Datum:

Boring 100

4-12-2018

Veldwerker:

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken
0
3

0

50

50

2-1-2019

Veldwerker:
tegel

A.P.J. (Antoine) Franken
0

0

1

Zand, zeer fijn, sterk
siltig, sporen puin,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

20

2
50

50

3
100

100

4
150

150

5
200

200

6
250

250

Boring 101
Datum:

Veldwerker:

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken

0

1
2

50

50

3
90

tuin

0

1

20

2

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, sterk
metselpuinhoudend,
matig grindhoudend,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

3
100

100

4
150

150

Zand, matig fijn, matig
siltig, uiterst
metselpuinhoudend,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, Stuit

Zand, matig fijn, matig
siltig, resten hout,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor
Klei, zwak zandig,
sporen puin, donker
bruingrijs, Edelmanboor
Klei, zwak zandig,
donker bruingrijs,
Edelmanboor

A.P.J. (Antoine) Franken

0

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig
puinhoudend, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

2-1-2019

Veldwerker:
0
10

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor

Klei, zwak zandig,
donker bruingrijs,
Edelmanboor

Boring 102

2-1-2019

tuin

5
200

200

6
250

250

gazon
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak
siltig, sterk
metselpuinhoudend,
sterk baksteenhoudend,
neutraal grijsbruin,
Schep
Klei, sterk zandig, zwak
roesthoudend, sporen
puin, donker beigebruin,
Edelmanboor
Klei, slap, zwak zandig,
donkergrijs,
Edelmanboor
Klei, zwak zandig,
donker blauwgrijs,
Edelmanboor

Boring 103
Datum:

Boring 104

2-1-2019

Veldwerker:

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken
0

0

1
40

50

2
3

100

100

4
150

150

5
200

200

6
250

2-1-2019

Veldwerker:

250

gazon
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak
metselpuinhoudend,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor
Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, donker
beigebruin, Edelmanboor
Klei, matig zandig, zwak
schelphoudend, donker
blauwgrijs, Edelmanboor
Klei, matig zandig,
matig schelphoudend,
donker blauwgrijs,
Edelmanboor

A.P.J. (Antoine) Franken
0
5
6

0

tegel
Volledig worteldoek

2
50

50

3

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor

90

Klei, zwak zandig, zwak
metselpuinhoudend,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, Stuit
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Boring 105
Datum:

Boring 106

2-1-2019

Veldwerker:

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken

0

2-1-2019

Veldwerker:
0

tuin

40

Zand, matig fijn, zwak
siltig, licht beigegrijs,
Edelmanboor

1
50

2
90

Zand, matig fijn, zwak
siltig, sterk
metselpuinhoudend,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor, Stuit

A.P.J. (Antoine) Franken
0

0

1
30

2
50

50

100

4
150

5
200

200

6
250

Boring 107
Datum:

2-1-2019

Veldwerker:

A.P.J. (Antoine) Franken
0

0

1
30

2
50

50

3
100

4
150

150

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig
metselpuinhoudend,
matig grindhoudend,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor
Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, donker
beigebruin, Edelmanboor

5
200

200

Klei, matig zandig, zwak
schelphoudend, licht
blauwgrijs, Edelmanboor

6
250

tuin

250

Klei, matig zandig,
matig schelphoudend,
donker blauwgrijs,
Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin,
Edelmanboor
Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak
metselpuinhoudend,
neutraal grijsbruin,
Edelmanboor

3

150

gazon

250

Klei, zwak zandig, zwak
roesthoudend, donker
beigebruin, Edelmanboor
Klei, matig zandig, zwak
schelphoudend, licht
blauwgrijs, Edelmanboor
Klei, matig zandig,
matig schelphoudend,
donker blauwgrijs,
Edelmanboor
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Inspectiegat
Datum:

A01

Inspectiegat

4-12-2018

Veldwerker:

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken

A02

4-12-2018

Veldwerker:

A.P.J. (Antoine) Franken

lengte (m):

0,30

lengte (m):

0,30

breedte (m):

0,30

breedte (m):

0,30

0

0

gras

0

Zand, matig fijn, matig
siltig, zwak humeus,
sporen puin, donker
grijsbruin, Schep

50

-50

-50

0

gras

20

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Schep

50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, matig
puinhoudend, neutraal
grijsbruin, Schep
Zand, matig fijn, matig
siltig, matig
puinhoudend, neutraal
grijsbruin, Edelmanboor

100

-100

Klei, zwak zandig,
sporen puin, donker
bruingrijs, Edelmanboor

150

-150

Klei, zwak zandig,
donker bruingrijs,
Edelmanboor

200

-200

Inspectiegat
Datum:

A03

Inspectiegat

4-12-2018

Veldwerker:

Datum:

A.P.J. (Antoine) Franken

lengte (m):

0,30

breedte (m):

0,30

0

Inspectiegat
Datum:

0

20

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak humeus,
donker grijsbruin, Schep

50

-50

Zand, matig fijn, zwak
siltig, zwak grindig,
zwak puinhoudend,
neutraal grijsbruin,
Schep

A05

4-12-2018

Veldwerker:

A.P.J. (Antoine) Franken

lengte (m):

0,30

breedte (m):

0,30

0

0
3

tegel
Zand, zeer fijn, sterk
siltig, sporen puin,
neutraal grijsbruin,
Schep

-50

4-12-2018

Veldwerker:

gras

50

A04

A.P.J. (Antoine) Franken

lengte (m):

0,30

breedte (m):

0,30

0

0

gras
Zand, matig fijn, zwak
siltig, licht grijsbruin,
Schep

-50

50
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Rotterdam, 07-12-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20182332. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 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.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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12929574

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003

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

MM01 MM01
MM02 MM02
MM03 MM03

Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

84.9
34
puin

85.1
<1
geen

73.7
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

3.4

3.9

7.5

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

3.2

6.1

10

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

440
0.98
7.3
48
0.22
370
1.4
18
600

79
0.30
3.9
18
0.07
59
<0.5
11
130

280
0.95
11
64
0.12
230
2.1
27
510

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
0.47
fenantreen
mg/kgds
S
15
antraceen
mg/kgds
S
2.9
fluoranteen
mg/kgds
S
20
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
8.9
chryseen
mg/kgds
S
7.4
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
3.9
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
6.2
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
3.3
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
3.9
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
71.97
(0.7 factor)

<0.01
0.22
0.03
0.47
0.21
0.25
0.18
0.22
0.18
0.18
1.947

0.07
3.0
0.81
12
7.6
6.7
4.2
5.4
3.6
3.9
47.28

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

<1.9
<2.1
<1.7
<2.0
<1.9
<1.3
<1.9
8.96

1)

2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
1)

002

<1
<1
<1
<1
1.3
1.7
1.0
6.8

1)

4)

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)

MM01 MM01
MM02 MM02
MM03 MM03

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
83
68
31
180

3)
3)

002

<5
<5
8
8
<20

003

<5
48
54
22
120

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
04-12-2018
Startdatum
04-12-2018
Rapportagedatum 07-12-2018

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
2
3
4

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. noodzakelijke verdunning.
Een gedeelte van het gehalte aan minerale olie wordt, naar onze mening, veroorzaakt door de aanwezigheid van
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en/of humusachtige verbindingen.
Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

organische stof (gloeiverlies)

Grond (AS3000)

lutum (bodem)

Grond (AS3000)

barium

Grond (AS3000)

cadmium

Grond (AS3000)

kobalt

Grond (AS3000)

koper

Grond (AS3000)

kwik

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen

Grond (AS3000)

nikkel

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28

Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). 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
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

PCB 52

Grond (AS3000)

PCB 101

Grond (AS3000)

PCB 118

Grond (AS3000)

PCB 138

Grond (AS3000)

PCB 153

Grond (AS3000)

PCB 180

Grond (AS3000)

som PCB (7) (0.7 factor)

Grond (AS3000)

totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)

Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
002
002
002

Y7303539
Y7303536
Y7303259
Y7303368
Y7485278

04-12-2018
04-12-2018
04-12-2018
04-12-2018
04-12-2018

04-12-2018
04-12-2018
04-12-2018
04-12-2018
04-12-2018

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

002
002
003

Y7303249
Y7485279
Y7303260

04-12-2018
04-12-2018
04-12-2018

04-12-2018
04-12-2018
04-12-2018

ALC201
ALC201
ALC201
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

MM01MM01

Orderdatum
04-12-2018
Startdatum
04-12-2018
Rapportagedatum 07-12-2018

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:

002

Monster beschrijvingen

MM02MM02

Orderdatum
04-12-2018
Startdatum
04-12-2018
Rapportagedatum 07-12-2018

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Monsternummer:

003

Monster beschrijvingen

MM03MM03

Orderdatum
04-12-2018
Startdatum
04-12-2018
Rapportagedatum 07-12-2018

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Rotterdam, 04-01-2019

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20182332. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01

Analyse

Eenheid

Q

001

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

16
<0.20
<2
<2.0
<0.05
<2.0
<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
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2

1)

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
µg/l
S
<0.02
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)

01-1-1 01

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

001

<25
<25
<25
<25
<50

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
02-01-2019
Startdatum
02-01-2019
Rapportagedatum 04-01-2019

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.
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Orderdatum
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20182332
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- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium

Grondwater (AS3000)

kobalt

Grondwater (AS3000)

koper

Grondwater (AS3000)

kwik

Grondwater (AS3000)

lood

Grondwater (AS3000)

molybdeen

Grondwater (AS3000)

nikkel

Grondwater (AS3000)

zink

Grondwater (AS3000)

benzeen

Grondwater (AS3000)

tolueen

Grondwater (AS3000)

ethylbenzeen

Grondwater (AS3000)

o-xyleen

Grondwater (AS3000)

p- en m-xyleen

Grondwater (AS3000)

xylenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

styreen

Grondwater (AS3000)

naftaleen

Grondwater (AS3000)

1,1-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

cis-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

trans-1,2-dichlooretheen

Grondwater (AS3000)

som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan

Grondwater (AS3000)

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

1,1-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,2-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

1,3-dichloorpropaan

Grondwater (AS3000)

som dichloorpropanen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000)

tetrachlooretheen

Grondwater (AS3000)

tetrachloormethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,1-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

1,1,2-trichloorethaan

Grondwater (AS3000)

trichlooretheen

Grondwater (AS3000)

chloroform

Grondwater (AS3000)

vinylchloride

Grondwater (AS3000)

tribroommethaan

Grondwater (AS3000)

totaal olie C10 - C40

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

G6576572
G6576548
B1757026

02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019

02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019

ALC236
ALC236
ALC204
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Rotterdam, 07-01-2019

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20182332. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
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,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Analyserapport
Molendijk 103 Dinteloord

Orderdatum
03-01-2019
Startdatum
03-01-2019
Rapportagedatum 07-01-2019

20182332
- 1

12945580

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001
002
003
004
005

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

02-5 02
100-2 100
100-3 100
MM101 101
MM102 102

Analyse

Eenheid

Q

001

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

70.4
<1
geen

84.7
<1
geen

76.9
<1
geen

88.9
<1
geen

84.2
<1
geen

METALEN
lood
zink

mg/kgds
mg/kgds

S
S

170
360

150
350

260
490

97
100

310
510

<0.01
0.41
0.23
2.9
1.7
1.5
0.82
1.1
0.72
0.75
10.137

<0.01
0.17
0.05
0.76
0.67
0.71
0.47
0.60
0.54
0.51
4.487

0.42
12
2.4
14
6.4
6.1
2.7
4.4
2.7
2.8
53.92

0.03
0.71
0.22
2.2
1.4
1.7
0.90
1.3
0.94
0.96
10.36

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
0.95
fenantreen
mg/kgds
S
18
antraceen
mg/kgds
S
2.7
fluoranteen
mg/kgds
S
17
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
7.4
chryseen
mg/kgds
S
7.6
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
3.3
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
4.9
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
3.0
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
3.2
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
68.05
(0.7 factor)

1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1)
1) 2)

002

2)

003

2)

004

2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
03-01-2019
Startdatum
03-01-2019
Rapportagedatum 07-01-2019

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.

004

*

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

005

*

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

Voetnoten
1
2

De periode tussen monsterneming en in behandeling nemen op het lab was groter dan de toegestane conserveertermijn,
hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed.
De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Orderdatum
03-01-2019
Startdatum
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Rapportagedatum 07-01-2019

20182332
- 1

12945580

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

006

Grond (AS3000)

MM103 103

Analyse

Eenheid

Q

006

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
-

S
S
S

78.2
<1
geen

METALEN
lood
zink

mg/kgds
mg/kgds

S
S

190
600

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
mg/kgds
S
0.02
fenantreen
mg/kgds
S
0.77
antraceen
mg/kgds
S
0.23
fluoranteen
mg/kgds
S
3.3
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
2.1
chryseen
mg/kgds
S
2.8
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
1.1
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
1.8
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
1.2
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
1.1
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
14.42
(0.7 factor)

3)

2)

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Orderdatum
03-01-2019
Startdatum
03-01-2019
Rapportagedatum 07-01-2019

Monster beschrijvingen

006

*

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

Voetnoten
2
3

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Orderdatum
03-01-2019
Startdatum
03-01-2019
Rapportagedatum 07-01-2019

20182332
12945580

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten

Grond (AS3000)

aard van de artefacten

Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

zink

Grond (AS3000)

naftaleen

Grond (AS3000)

fenantreen

Grond (AS3000)

antraceen

Grond (AS3000)

fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)antraceen

Grond (AS3000)

chryseen

Grond (AS3000)

benzo(k)fluoranteen

Grond (AS3000)

benzo(a)pyreen

Grond (AS3000)

benzo(ghi)peryleen

Grond (AS3000)

indeno(1,2,3-cd)pyreen

Grond (AS3000)

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000)

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
Idem
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
002
003
004
004
005
005
006
006

Y7303365
Y7483923
Y7483918
Y7483783
Y7483816
Y7484260
Y7484281
Y7484284
Y7484261

04-12-2018
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019

04-12-2018
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019
02-01-2019

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Rotterdam, 12-12-2018

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20182332. 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 uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 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.
Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V.
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar
SYNLAB Analytics & Services B.V.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Asbestverdachte
grond AS3000

MMAB MMAB

Analyse

Eenheid

Q

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster
kg
in behandeling genomen
kg
gewicht
Mengmonster samengesteld
totaal gewicht <20 mm na
g
drogen
droge stof
gew.-%
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
mg/kgds
asbestconcentratie
gemeten nietmg/kgds
hechtgebondenasbestconcentratie
ondergrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
mg/kgds
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens
mg/kgds
gewogen asbestconcentratie
mg/kgds
gewogen nietmg/kgds
hechtgebonden
asbestconcentratie

001

14.54
14.54
nee
12551
86.3

S

7.0

Q

1.5

S

4.7

S

15
5.5
1.5
<2
<2

S
S
S

3.9
6.971
1.4694

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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Blad 3 van 4

Analyserapport
Molendijk 103 Dinteloord

Orderdatum
04-12-2018
Startdatum
04-12-2018
Rapportagedatum 12-12-2018

20182332
12929525

- 1

Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster

Asbestverdachte grond AS3000

Mengmonster samengesteld

Asbestverdachte grond AS3000

totaal gewicht <20 mm na drogen

Asbestverdachte grond AS3000

droge stof

Asbestverdachte grond AS3000

gemeten totaal
asbestconcentratie
gemeten niet-hechtgebondenasbestconcentratie
ondergrens (95%
betrouwb.interval)
bovengrens (95%
betrouwb.interval)
gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte
gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte
berekende bepalingsgrens

Asbestverdachte grond AS3000

Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
conform NEN 5707 (2003)
Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Idem
Idem

Asbestverdachte grond AS3000

conform NEN5707 (2003) en/of NEN5897 (2005)

Asbestverdachte grond AS3000

Conform AS3070-1 en conform NEN 5898

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Asbestverdachte grond AS3000

Idem

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001

E1677821

04-12-2018

04-12-2018

ALC291
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SYNLAB rapportnummer

12929525 - 1
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Bijlage 5

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Grondsoort
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode
Deelmonsters
Monstertraject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

% ds
% ds

MM01
Zand
matig puinhoudend
12929574
02, 02
0,20 - 1,00
3,4
3,2
7-12-2018
Overschrijding Interventiewaarde

MM02
Zand
12929574
01, 03, 04, 05, 06
0,00 - 0,50
3,9
6,1
7-12-2018
Overschrijding Achtergrondwaarde

MM03
Klei
sporen puin
12929574
02
1,00 - 1,50
7,5
10,0
7-12-2018
Overschrijding Interventiewaarde

Meetw

Meetw

Meetw

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Artefacten
Aard artefacten

% w/w
%
%
g
-

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

440
0,98
7,3
48
0,22
1,4
18
370
600

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C30 - C40
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C12 - C22
minerale olie

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

<5
31
68
83
180

PAK
naftaleen
fenanthreen
anthraceen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(g,h,i)peryleen
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK

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

0,47
15
2,9
20
8,9
7,4
3,9
6,2
3,3
3,9

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

1,9#
2,1#
1,7#
2,0#
1,9#
1,3#
1,9#

84,9
3,2
3,4
34
0

GSSD Index =0,5

85,0 (6)

1483 (6)
1,56
22,7
91
0,31
1,4
48
556
1298

10 (6)
91 (6)
200 (6)
244 (6)
529

0,47
15
2,9
20
8,9
7,4
3,9
6,2
3,3
3,9
72

3,9
4,3
3,5
4,1
3,9
2,7
3,9
26

85,1
6,1
3,9
<1
0

GSSD Index =0,5

85,0 (6)

0,08
0,04
0,34
0
-0
0,2
1,05
2

79
0,30
3,9
18
0,07
<0,5
11
59
130

202 (6)
0,45
9,5
31
0,09
<0,4
24
84
245

0,07

<5
8
8
<5
<20

9 (6)
21 (6)
21 (6)
9 (6)
<36

<0,01
0,22
0,03
0,47
0,21
0,25
0,18
0,22
0,18
0,18
1,83

<1
<1
<1
<1
1,3
1,7
1,0
0,01

<0,01
0,22
0,03
0,47
0,21
0,25
0,18
0,22
0,18
0,18
1,9

73,7
10
7,5
<1
0
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02-5
Klei

100-2
Zand

74,0 (6)

-0,01
-0,03
-0,06
-0
-0,01
-0,17
0,07
0,18

280
0,95
11
64
0,12
2,1
27
230
510

543 (6)
1,19
21
90
0,15
2,1
47
290
782

0,05
0,03
0,33
0
0
0,18
0,5
1,11

-0,03

<5
22
54
48
120

5 (6)
29 (6)
72 (6)
64 (6)
160

-0,01

0,07
3,0
0,81
12
7,6
6,7
4,2
5,4
3,6
3,9
0,01

<2
<2
<2
<2
3,3
4,4
2,6
17

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
-0

Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Grondsoort

GSSD Index =0,5

100-3
Zand

0,07
3,0
0,81
12
7,6
6,7
4,2
5,4
3,6
3,9
47

1,18

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<6,5

-0,01

Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode
Deelmonsters
Monstertraject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

% ds
% ds

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Artefacten
Aard artefacten

% w/w
%
%
g
-

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

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C30 - C40
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C12 - C22
minerale olie

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

PAK
naftaleen
fenanthreen
anthraceen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(g,h,i)peryleen
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK

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

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

12945580
02
1,50 - 2,00
10,0
25
7-1-2019
Overschrijding Interventiewaarde

matig puinhoudend
12945580
100
0,20 - 0,50
10,0
25
7-1-2019
Overschrijding Achtergrondwaarde

resten hout
12945580
100
0,50 - 1,00
10,0
25
7-1-2019
Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw

Meetw

Meetw

70,4

GSSD Index =0,5

70,0 (6)

84,7

<1
0

170
360

0,95
18
2,7
17
7,4
7,6
3,3
4,9
3,0
3,2

GSSD Index =0,5

85,0 (6)

76,9

<1
0

170
360

0,95
18
2,7
17
7,4
7,6
3,3
4,9
3,0
3,2
68

0,25
0,38

150
350

<0,01
0,41
0,23
2,9
1,7
1,5
0,82
1,1
0,72
0,75
1,73

GSSD Index =0,5

77,0 (6)

<1
0

150
350

<0,01
0,41
0,23
2,9
1,7
1,5
0,82
1,1
0,72
0,75
10,0

0,21
0,36

260
490

<0,01
0,17
0,05
0,76
0,67
0,71
0,47
0,60
0,54
0,51
0,22

260
490

<0,01
0,17
0,05
0,76
0,67
0,71
0,47
0,60
0,54
0,51
4,5

Tabel 3: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Grondsoort
Zintuiglijke bijmengingen

Projectcode: 20182332

MM101
Zand
sterk metselpuinhoudend, matig
grindhoudend, uiterst
metselpuinhoudend

MM102
Zand
sterk metselpuinhoudend, sterk
baksteenhoudend

MM103
Zand
zwak metselpuinhoudend

0,44
0,6

0,08

Certificaatcode
Deelmonsters
Monstertraject (m -mv)
Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

% ds
% ds

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Artefacten
Aard artefacten

% w/w
%
%
g
-

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

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C30 - C40
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C12 - C22
minerale olie

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

PAK
naftaleen
fenanthreen
anthraceen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(g,h,i)peryleen
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK

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

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

12945580
101, 101
0,10 - 0,90
10,0
25
7-1-2019
Overschrijding Interventiewaarde

12945580
102, 102
0,20 - 1,00
10,0
25
7-1-2019
Overschrijding Achtergrondwaarde

12945580
103, 103
0,40 - 1,00
10,0
25
7-1-2019
Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw

Meetw

Meetw

88,9

GSSD Index =0,5

89,0 (6)

84,2

<1
0

97
100

0,42
12
2,4
14
6,4
6,1
2,7
4,4
2,7
2,8

GSSD Index =0,5

84,0 (6)

78,2

<1
0

97
100

0,42
12
2,4
14
6,4
6,1
2,7
4,4
2,7
2,8
54

0,1
-0,07

310
510

0,03
0,71
0,22
2,2
1,4
1,7
0,90
1,3
0,94
0,96
1,36

GSSD Index =0,5

78,0 (6)

<1
0

310
510

0,03
0,71
0,22
2,2
1,4
1,7
0,90
1,3
0,94
0,96
10,0

0,54
0,64

190
600

0,02
0,77
0,23
3,3
2,1
2,8
1,1
1,8
1,2
1,1
0,22

190
600

0,02
0,77
0,23
3,3
2,1
2,8
1,1
1,8
1,2
1,1
14

Tabel 4: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Grondsoort
Zintuiglijke bijmengingen
Certificaatcode
Deelmonsters
Monstertraject (m -mv)

Projectcode: 20182332

MM104A
Klei
zwak metselpuinhoudend
12981028
104A
0,50 - 0,90

MM105A
Zand
sterk metselpuinhoudend
12981028
105A
0,40 - 0,90

MM106A
Zand
zwak metselpuinhoudend
12981028
106A
0,30 - 0,50

0,29
0,79

0,32

Humus
Lutum
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

% ds
% ds

OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Artefacten
Aard artefacten

% w/w
%
%
g
-

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

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C30 - C40
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C12 - C22
minerale olie

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

PAK
naftaleen
fenanthreen
anthraceen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(g,h,i)peryleen
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK

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

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

10,0
25
28-2-2019
Overschrijding Achtergrondwaarde

10,0
25
28-2-2019
Voldoet aan Achtergrondwaarde

10,0
25
28-2-2019
Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw

Meetw

Meetw

83,8

GSSD Index =0,5

84,0 (6)

82,4

20
0

55
160

0,02
0,17
0,03
0,32
0,17
0,19
0,12
0,19
0,14
0,14

GSSD Index =0,5

82,0 (6)

80,0

25
0

55
160

0,01
0,03

0,02
0,17
0,03
0,32
0,17
0,19
0,12
0,19
0,14
0,14
1,5

40
110

<0,01
0,11
0,03
0,36
0,18
0,18
0,13
0,18
0,15
0,15
0

Certificaatcode
Deelmonsters
Monstertraject (m -mv)
Humus
Lutum

Projectcode: 20182332

% ds
% ds

MM107A
Zand
matig metselpuinhoudend, matig
grindhoudend
12981028
107A
0,30 - 0,50
10,0
25

80,0 (6)

<1
0

40
110

-0,02
-0,05

<0,01
0,11
0,03
0,36
0,18
0,18
0,13
0,18
0,15
0,15
1,5

Tabel 5: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster
Grondsoort
Zintuiglijke bijmengingen

GSSD Index =0,5

77
160

0,05
2,5
0,32
4,4
1,8
2,1
1,2
1,7
1,3
1,3
0

77
160

0,05
2,5
0,32
4,4
1,8
2,1
1,2
1,7
1,3
1,3
17

0,06
0,03

0,4

Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

28-2-2019
Overschrijding Achtergrondwaarde

Meetw
OVERIG
Droge stof
Lutum
Organische stof (humus)
Artefacten
Aard artefacten

% w/w
%
%
g
-

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

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C30 - C40
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C12 - C22
minerale olie

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

PAK
naftaleen
fenanthreen
anthraceen
fluorantheen
benzo(a)anthraceen
chryseen
benzo(k)fluorantheen
benzo(a)pyreen
benzo(g,h,i)peryleen
indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
PAK

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

PCB`S
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
PCB (som 7)

µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds
µg/kg ds

----<
8,88
<=T
8,88
8,88
1
6
#
GSSD
Index

80,0

80,0 (6)

<1
0

160
220

0,02
0,22
0,04
0,53
0,36
0,41
0,30
0,40
0,36
0,35

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Achtergrondwaarde
: Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde
: <= Interventiewaarde
: > Interventiewaarde
: Gemeten gehalte is <= 0
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - AW) / (I - AW)

Projectcode: 20182332

GSSD Index =0,5

160
220

0,02
0,22
0,04
0,53
0,36
0,41
0,30
0,40
0,36
0,35
3,0

0,23
0,14

0,04

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 6: Normwaarden 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

MINERALE OLIE
minerale olie

mg/kg ds

190

190

500

5000

PAK
PAK

mg/kg ds

1,5

6,8

40

40

PCB`S
PCB (som 7)

mg/kg ds

0,02

0,04

Projectcode: 20182332

0,5

13
190
190
36
190
100
530
720

1

Tabel 7: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster
Datum
Filterstelling (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
Monstermelding 1
Monstermelding 2
Monstermelding 3

01-1-1
2-1-2019
4,70 - 5,70
7-1-2019
Voldoet aan Streefwaarde

Meetw

GSSD Index =0,5

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

16
<0,20
<2
<2,0
<0,05
<2
<3
<2,0
<10

MINERALE OLIE
Minerale olie C10 - C12
Minerale olie C30 - C40
Minerale olie C22 - C30
Minerale olie C12 - C22
minerale olie

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<25
<25
<25
<25
<50

PAK
naftaleen
PAK

µg/l
-

<0,02

<0,01
<0,00020(11)

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

<0,2
<0,2
<0,2

<0,1
-0
<0,1
-0,03
<0,1
-0,01
<0,21
0
<0,1
<0,1
<0,1
-0,02
<0,77(2,14)

µg/l

<0,2

<0,1

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

<0,2
<0,2

<0,1
<0,1
<0,42

-0

<0,14

0,01
0,01

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen (som)
meta-/para-xyleen (som)
ortho-xyleen
styreen (Vinylbenzeen)
som 16 aromatische
oplosmiddelen
FREONEN
1,2-dichloorpropaan
GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
1,3-dichloorpropaan
1,1-dichloorpropaan
dichloorpropaan
dichloorpropanen (0,7
som, 1,1+1,2+
cis + trans-1,2dichlooretheen
1,1-dichlooretheen
cis-1,2-dichlooretheen
trans-1,2-dichlooretheen
dichloormethaan
trichloormethaan
(Chloroform)
tribroommethaan
(bromoform)
tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1,1-trichloorethaan
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<0,2
<0,1
<0,2

16
<0,14
<1
<1,4
<0,04
<1
<2
<1,4
<7

18(6)
18(6)
18(6)
18(6)
<35

-0,06
-0,05
-0,24
-0,23
-0,04
-0,01
-0,22
-0,23
-0,08

-0,03

0

0,42

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

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

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

µg/l

<0,2

<0,1(14)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

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

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

0
-0,01

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

Watermonster
Datum
Filterstelling (m -mv)
Datum van toetsing
Monsterconclusie
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen (Tri)
tetrachlooretheen (Per)
vinylchloride

----<
8,88
8,88
8,88
>T
11
14
2
6
#
GSSD
Index

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

01-1-1
2-1-2019
4,70 - 5,70
7-1-2019
Voldoet aan Streefwaarde
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
<0,1

0
-0,05
0
0,02

: Geen toetsnorm aanwezig
: kleiner dan de detectielimiet
: <= Streefwaarde
: > Streefwaarde
: > Interventiewaarde
: Groter dan Tussenwaarde
: Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
: Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
: Enkele parameters ontbreken in de som
: Heeft geen normwaarde
: verhoogde rapportagegrens
: Gestandaardiseerde meetwaarde
: (GSSD - S) / (I - S)
- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.0.0 -

Tabel 8: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming
S
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

MINERALE OLIE
minerale olie

µg/l

50

PAK
naftaleen

µg/l

0,01

AROMATISCHE VERBINDINGEN
benzeen
ethylbenzeen
tolueen
xylenen (som)
styreen (Vinylbenzeen)
som 16 aromatische oplosmiddelen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

0,2
4
7
0,2
6

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
dichloorpropaan
cis + trans-1,2-dichlooretheen
1,1-dichlooretheen
dichloormethaan
trichloormethaan (Chloroform)
tribroommethaan (bromoform)
tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-dichloorethaan

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

0,8
0,01
0,01
0,01
6
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S Diep

Indicatief

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

I

625
6
100
75
0,3
300
75
75
800

600

70

30
150
1000
70
300
150

0,01
7

80
20
10
1000
400
630
10
900

1,2-dichloorethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen (Tri)
tetrachlooretheen (Per)
vinylchloride

Projectcode: 20182332

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
7
0,01
0,01
24
0,01
0,01

S Diep

Indicatief

I
400
300
130
500
40
5

Bijlage 2. Aanvullend
historisch bodemonderzoek

MEMO
Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:
Bijlage(n):

Bregje van Lieshout
Mevrouw van Wijnen (compositie 5)
De heer Mailoa (gemeente Steenbergen)
De heer Scheibler (Omgevingsdienst Midden en West Brabant)
18 september 2019
aanvullend historisch onderzoek Molendijk 103 Dinteloord
-

Door MILON bv is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd op de
bovengenoemde locatie (kenmerk 20182332, d.d. 15 februari 2019). Uit dit onderzoek blijkt
dat in zowel de bovengrond als de ondergrond een verontreiniging met PAK, lood en zink
aanwezig is tot 2 meter onder het maaiveld. Geconcludeerd wordt dat op de
onderzoekslocatie circa 10 m3 grond sterk verontreinigd is, hierbij wordt opgemerkt dat de
verontreiniging niet volledig is ingekaderd. De verontreiniging is waarschijnlijk veroorzaakt
door het dempen van de wetering ten noorden van het perceel.
Het is echter onbekend wanneer de wetering gedempt is. In aanvulling op het reeds
uitgevoerde onderzoek is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke datum
van de demping. Hiervoor zijn de volgende bronnen (opnieuw) geraadpleegd:
• Archief van het waterschap;
• Archief Omgevingsdienst Midden en West/Brabant;
• Archief gemeente Steenbergen;
• Dorpsraad Dinteloord.
Navraag bij het waterschap, omgevingsdienst en de gemeente gaven geen nieuwe
inzichten. Dossiers over de demping ontbreken, even als eerdere onderzoeksgegevens
welke uitsluitsel zouden kunnen geven over de exacte periode van demping.
Navraag bij de dorpsraad (de heer H. Tampoebolon) leert dat de demping is uitgevoerd in
april 2001 (foto’s zijn van 7 april 2001). De heer Tampoebolon heeft de volgende foto’s
aangeleverd.
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Echter uit eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de verontreiniging in 1995 reeds is
aangetoond. In dit onderzoek wordt vermeld dat de Wetering rond de jaren ’90 is gedempt.
Waarschijnlijk betreft deze verlegging een andere dan waarbij de verontreiniging is
gesaneerd.
Aangezien de exacte datum niet is te bepalen wordt uitgegaan van een verontreiniging
ontstaan voor 1987. Indien het een zorgplicht sanering betreft, dient de gemeente formeel
allen omwonenden aan te schrijven en te wijzen op de zorgplichtsanering waarbij de grond
gesaneerd moet worden tot de minimale klasse wonen. Aangezien de verontreiniging zich in
een dijklichaam bevindt is het niet zonder risico en aanvullende veiligheidsmaatregelen
mogelijk de locatie te saneren.
Geadviseerd wordt de verontreiniging te beschouwen van voor 1987, waarmee een sanering
uitgevoerd kan worden waarbij door middel van het aanbrengen van een verharding de
risico’s kunnen worden weggenomen.

Met vriendelijke groet,
MILON bv
ing. Bregje van Lieshout, Projectleider
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Disclaimer:
Deze QuickScan is een potentie-inschatting naar (beschermde) soorten die in een gebied kunnen voorkomen, in combinatie met een toetsing aan de Wet natuurbescherming. Het
veldbezoek betreft een momentopname en het beoordelen van een locatie naar de aanwezigheid van (beschermde) soorten en geschi kt leefgebied voor (beschermde) soorten.
Indien bij werkzaamheden in de toekomst toch soorten worden aangetroffen dienen de werkzaamheden stilgelegd te worden en dient gehandeld te worden naar de wet- en
regelgeving met betrekking tot de Wet natuurbescherming voor het onderdeel soortenbescherming. Mogelijk is het noodzakelijk om mitigerende maatregelen te treffen.
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1. INLEIDING
1.1. Het plan
Aan de Molendijk 103 in Dinteloord is een perceel gelegen met een bestaande woning.
Het voornemen van de initiatiefnemer is om het pand te slopen en ter plaatse een
kleinschalig appartementencomplex te realiseren met 8 appartementen. Direct ten
noordoosten aangrenzend is het Spui, een waterloop, gelegen.

Figuur 1 Satellietbeeld van de huidige situatie. Het plangebied is roodomlijnd.

1.2. Het plangebied
Het perceel aan de Molendijk 103 in Dinteloord, kadastraal bekend als gemeente
Dinteloord, sectie F, nummer 1312 is in het vigerend bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’
bestemd met de bestemming ‘Wonen’. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 15
december 2016. Direct ten noordoosten van het plangebied zijn gronden van Rijks
Waterstaat gelegen. Binnen het vigerende bestemmingsplan is de realisatie van een
kleinschalig appartementencomplex niet mogelijk, omdat binnen deze bestemming per
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bouwvlak slechts één woning mag worden opgericht. Een wijziging van het
bestemmingsplan is voor de realisatie van het appartementencomplex noodzakelijk.

Figuur 2 Vigerend bestemmingsplan. Plangebied rood omlijnd, golvend gemarkeerd is eigendom Rijks
Waterstaat.

Zie ook de foto’s in Bijlage III.
1.3. Doelstelling van dit onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt
welke wettelijk beschermde natuurwaarden (waarschijnlijk) aanwezig zijn in het
plangebied. Anderzijds worden de consequenties van deze (mogelijke) aanwezigheid voor
de planontwikkeling weergegeven. Hiervoor is van belang dat de volgende vragen
worden beantwoord.
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen (mogelijk) voor ter
plaatse van en in de directe omgeving van het plangebied?
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2. Welke te verwachten wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden
negatieve effecten van het plan?
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van het plan op
wettelijk beschermde planten- en diersoorten, en welke vervolgstappen zijn
nodig?
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2. TOETSINGSKADER

2.1. Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming (Wnb) vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Floraen Faunawet en de Boswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. De Wnb is
een vereenvoudiging ten opzichte van het voorgaande stelsel en sluit beter aan op het
Europese recht en het omgevingsrecht. Binnen de Wnb zijn drie onderdelen die de
voorgaande losstaande wetten vervangen; de Gebiedsbescherming, de
Soortenbescherming en de Houtopstanden.
De Wnb ziet toe op:
- het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke
waarde, en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
maatschappelijke functies, en
- het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer
van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische
diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van
maatschappelijke functies.
2.2. Soortenbescherming
De Soortenbescherming is het nationale wettelijke kader waarin de bepalingen van EUrichtlijnen op het gebied van bescherming van soorten zijn vertaald naar nationaal recht.
Het doel van de Soortenbescherming is het in stand houden van de planten- en
diersoorten die in het wild voorkomen. Hiertoe is een groot aantal plant- en diersoorten
beschermd. De precieze regels die op een plan van toepassing zijn, hangen af van het
type voornemen. Hieronder een beknopte algemene toelichting.
Voor alle soorten geldt een zorgplicht: een ieder dient voldoende zorg in acht te nemen
voor de in het wild levende planten en dieren. Schadelijke handelingen zoals het doden,
opzettelijk verontrusten, verstoren of vernietigen van dieren en hun vaste rust- en
verblijfplaatsen, hun holen, nesten, eieren rapen, net als het uitgraven, plukken en
vernietigen van groeiplaatsen van planten, zijn verboden. Naar mate van bescherming
kan onderscheid worden gemaakt in de volgende beschermingsregimes:
Wet natuurbescherming - Vogelrichtlijn
Vogels nemen een bijzondere plaats in in de natuurwetgeving. Alle broedende vogels,
hun eieren, hun vaste rust- en verblijfplaatsen én de functionele omgeving daarvan, zijn
beschermd. Vogelsoorten worden onderscheiden in vijf categorieën, waarbij soorten van
categorie 1 t/m 4 jaarrond beschermd zijn, en soorten van categorie 5 in principe alleen
tijdens de broedperiode. Voor het verstoren van broedende vogels tijdens de
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broedperiode wordt geen ontheffing verleend. Voor het aantasten van broedende vogels
en/of de jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen, geldt een zware toets,
vergelijkbaar met die van de Habitatrichtlijn soorten.
Wet natuurbescherming - Habitatrichtlijn
Alle plant- en diersoorten genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I of II bij
het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn zijn beschermd.
Voor deze streng beschermde soorten, geldt dat een ontheffing alleen wordt verleend als
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze soorten,
er geen andere bevredigende oplossing voor de ingreep bestaat en er sprake is van een
in of bij de wet genoemd belang. Binnen deze categorie bestaat een verdere
onderverdeling, waarvoor de criteria voor het verlenen van een ontheffing nog iets
verschillen.
Wet natuurbescherming – Andere soorten
Alle in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders en kevers
van soorten genoemd in bijlage 1, onderdeel a van de Wnb vallen onder deze categorie.
De dieren opgenomen in deze bijlagen mogen niet opzettelijk gedood of gevangen
worden. Voor de andere soorten onder de Wnb geldt dat een ontheffing vereist blijft bij
ruimtelijke ingrepen die negatieve effecten voor deze soorten hebben. Een uitzondering
hierop kan gemaakt worden als wordt gewerkt volgens een door de Minister van
Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. In zo’n gedragscode geeft een sector of
initiatiefnemer zelf aan welke gedragslijnen men volgt om het schaden van beschermde
soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Als er volgens een goedgekeurde gedragscode
gewerkt wordt, is alleen nog een ontheffing nodig voor werkzaamheden die niet conform
die gedragscode (kunnen) worden uitgevoerd.
Vrijstelling en ontheffing
Een ruimtelijke ingreep kan gepaard gaan met negatieve effecten op planten en dieren.
Alles wat schadelijk is voor beschermde soorten, is verboden. Om een ruimtelijk plan dat
mogelijk negatieve effecten heeft op beschermde soorten toch tot uitvoering te mogen
brengen, is een vrijstelling of een ontheffing van het Ministerie van Economische Zaken
noodzakelijk. Om na te gaan of een vrijstelling of ontheffing noodzakelijk is zijn
verschillende onderzoeken nodig:
• met een QuickScan wordt aangetoond of er mogelijk matig of strikt beschermde
soorten aanwezig zijn;
• zo nodig wordt met nader onderzoek aangetoond of er schadelijke effecten op
beschermde soorten zijn;
Indien bij de QuickScan is aangetoond dat er geen matig of strikt beschermde soorten
aanwezig zijn, dan geldt een algemene vrijstelling. Indien wel beschermde soorten
aanwezig zijn, en met nader onderzoek aangetoond is dat er schadelijke effecten op deze
beschermde soorten zijn is het noodzakelijk om mitigerende of compenserende
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maatregelen te treffen. Indien dit kan door te werken volgens een gedragscode
(goedgekeurd werkprotocol) is er vrijstelling verleend.
Als nog geen gedragscode voor de specifieke situatie beschikbaar is, dient een ontheffing
verkregen te worden. Om een ontheffing te kunnen verkrijgen, moet aangetoond worden
dat de voorgenomen ruimtelijke ingreep geen afbreuk zal doen aan de gunstige staat van
instandhouding van de aangetroffen beschermde soorten. Of, als er geen alternatief is en
de ingreep een voldoende zwaarwegend belang dient (wettelijk gedefinieerd per
bovengenoemde categorie), kan mogelijk toch ontheffing verleend worden onder
voorwaarden. Een ontheffing kan worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van de
provincie waar de ingreep plaatsvindt.
De bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis mogen wel opzettelijk gedood en gevangen
worden, en hun vaste voortplantingsplaats of rustplaats mag opzettelijk vernield of
beschadigd worden, voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende
erven of roerende zaken bevinden. (Wnb Art. 3.10 lid. 3)
Ook de zwarte rat, bruine rat, huismuis, de mol en exoten vallen niet onder het
beschermingsregime van de Wet natuurbescherming, en mogen opzettelijk gedood en
gevangen worden, en hun vaste voortplantingsplaats of rustplaats mag opzettelijk
vernield of beschadigd worden. (besluit Wnb Art 3.10 lid. b1)
2.3. Relevante overige kaders
Binnen de Wnb zijn naast de Soortenbescherming ook de Gebiedsbescherming en de
Houtopstanden opgenomen.
De Gebiedsbescherming binnen de Wnb is het nationale wettelijke kader waarin de
bepalingen van EU-richtlijnen op het gebied van bescherming van gebieden zijn vertaald
naar nationaal recht. Als in de nabijheid van het plangebied percelen liggen die deel
uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen genaamd Ecologische
Hoofdstructuur), of Natura 2000-gebied, zijn deze beschermd onder de Wet
natuurbescherming of door landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid, vastgelegd in
bijvoorbeeld de Verordening Ruimte of het bestemmingsplan. De mogelijke effecten van
het plan op de specifieke kenmerken van deze gebieden moeten dan in beeld worden
gebracht.
De Houtopstanden binnen de Wnb geldt voor houtopstanden buiten de bebouwde kom.
Binnen de houtopstanden geldt een meldingsplicht en een herplantingsplicht. Het
voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het instandhouden van het areaal
bossen en beplantingen in Nederland. Daarmee wordt de functie van bossen en
beplantingen gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als
groene long voor ons dichtbevolkte land.

Bestemmingsplanwijziging Molendijk 103 Dinteloord
QuickScan Soortenbescherming (flora en fauna)

Pagina 8 van 32

3. METHODE
De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis van bestaande
inventarisatiegegevens en een verkennend veldbezoek.
3.1. Bronnenonderzoek
Ruimtelijke ordening, zoals bestemmingsplan en provinciale structuurvisie, zijn
geraadpleegd op de overheidswebsite www.ruimtelijkeplannen.nl.
In de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn waarnemingen van flora en fauna in
Nederland gebundeld. De Gegevensautoriteit Natuur staat ervoor in dat alleen
gevalideerde waarneming worden opgenomen. Gegevens uit meer dan 100 databanken
zijn gebundeld, waaronder die van de particuliere gegevensbeherende organisaties
(Zoogdiervereniging, Vlinderstichting, etc.), provincies en terreinbeherende organisaties.
De NDFF wordt dagelijks aangevuld met recente waarnemingen. Uit deze nationale
databank is een overzicht opgevraagd van alle in de nabijheid van het plangebied
waargenomen beschermde planten- en dierensoorten. Exacte locaties of datering van de
waarnemingen zijn daarbij niet bekend. Het overzicht geeft een indicatie op welke
soorten in het bijzonder gelet moet worden bij het veldbezoek.
Daarnaast zijn de websites www.waarneming.nl en www.telmee.nl geraadpleegd voor
achtergrondinformatie, deze gegevens zijn niet inhoudelijk voor deze QuickScan
gebruikt. Een groot aantal amateurs en professionals publiceert op deze bekende
websites zijn natuurwaarnemingen, die worden gecontroleerd door een
validatiecommissie. Zodoende zijn de waarnemingen uit deze bronnen redelijk
betrouwbaar, maar moeilijk te verifiëren. Deze waarnemingen zijn wel tot op de exacte
locatie te herleiden.
3.2. Terreinbezoek
Op basis van een eenmalig terreinbezoek is de geschiktheid van het plangebied voor
beschermde soorten en soortgroepen beoordeeld, met bijzondere aandacht voor de
vanuit het bronnenonderzoek verwachte soorten. Het gaat hierbij om een
deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein
(biotopenonderzoek). Het terreinbezoek is uitgevoerd door mevrouw N. Schuurmans,
ecologisch adviseur Florauna natuuradvies, op 18 januari 2019 in de ochtend bij licht
bewolkt weer en -1˚C.
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4. RESULTATEN
4.1. Bronnenonderzoek
Beschermde gebieden
De dichtstbijzijnde gronden met bestemming ‘natuur’ zijn gelegen op meer dan 4.000
meter van het plangebied. De afstand tot het Natuurnetwerk is ongeveer 2.340 meter
(Krammer-Volkerak).
Deze beschermde gebieden zijn op dusdanige afstand gelegen dat negatieve effecten van
het plan op voorhand kunnen worden uitgesloten. Een vergunning in het kader van de
Wnb Gebiedsbescherming is daarom niet noodzakelijk.
Waargenomen soorten
Het overzicht van alle in de nabijheid van het plangebied waargenomen beschermde
planten- en dierensoorten van de NDFF is bij dit rapport gevoegd als bijlage II.
Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van alle beschermde soorten die op minder dan
een/vijf kilometer afstand van het plangebied zijn waargenomen.
Tabel 1 Beschermde soorten, waargenomen op minder dan 1 kilometer van het plangebied
Soort

Soortengroep

Categorie bescherming

Bruine kikker

Amfibieën

wnb-andere soorten

Gewone pad

Amfibieën

wnb-andere soorten

Kleine watersalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

Bunzing

Zoogdieren

wnb-andere soorten

Egel

Zoogdieren

wnb-andere soorten

Haas

Zoogdieren

wnb-andere soorten

Konijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

Ree

Zoogdieren

wnb-andere soorten

Vos

Zoogdieren

wnb-andere soorten

Wezel

Zoogdieren

wnb-andere soorten

Gewone dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

Boomvalk

Vogels

wnb-vrl

Buizerd

Vogels

wnb-vrl

Gierzwaluw

Vogels

wnb-vrl

Grote Gele Kwikstaart

Vogels

wnb-vrl

Havik

Vogels

wnb-vrl

Huismus

Vogels

wnb-vrl

Kerkuil

Vogels

wnb-vrl

Ooievaar

Vogels

wnb-vrl

Ransuil

Vogels

wnb-vrl

Slechtvalk

Vogels

wnb-vrl

Sperwer

Vogels

wnb-vrl

Steenuil

Vogels

wnb-vrl
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De in deze tabel genoemde soorten vormden een aandachtspunt bij het terreinbezoek.
De resultaten daarvan worden hieronder per soortgroep belicht. Zie ook bijlage III voor
foto’s van het plangebied.
4.2. Flora
Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde plantensoorten gevonden. Er zijn enkel
algemene tot zeer algemene soorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor een tuin,
zoals een gazon en enkele niet inheemse tuinplanten.
Conclusie flora: Van het plan worden geen negatieve effecten op beschermde flora
verwacht. Nader onderzoek of een ontheffing in het kader van de Soortenbescherming is
niet noodzakelijk.

4.3. Zoogdieren
Vleermuizen
In de nabijheid van het plangebied zijn gewone dwergvleermuizen waargenomen. Tijdens
het terreinbezoek overdag is beoordeeld of de locatie geschikt is voor vleermuizen.
Hierbij is onderscheid gemaakt in migratieroute, foerageergebied en verblijfplaats.
Vlieg- en migratieroute:
In de omgeving zijn opgaande bomen en andere lijnvormige landschapselementen
aanwezig, waarop vleermuizen zich oriënteren. Ze volgen dergelijke elementen bij het
migreren tussen foerageergebieden en verblijfplaatsen.
De sloop van de bestaande woning zal de keuze van migratieroute niet beïnvloeden; in
de omgeving zijn opgaande bomen en andere lijnvormige landschapselementen
aanwezig, die al deze soorten vleermuizen zullen prefereren als oriëntatiepunten.
Verblijfplaatsen in gebouwen of bomen:
Nagegaan is of de te slopen gebouwen potentie hebben als vaste rust- en verblijfplaats
voor vleermuizen, het zij als kraamverblijfplaats, zomerverblijfplaats, paar- en/of
baltsverblijfplaats, of als winterverblijfplaats. Het gemetselde deel van de woning
beschikt niet over open stootvoegen, daarmee is de spouwmuur van de woning niet
toegankelijk voor vleermuizen. Wel is een klein gat in de noordwestelijk gelegen
kopgevel vlak onder de nok aanwezig. Verder is in de garage van binnenuit te zien dat er
openingen zijn die mogelijkheden bieden voor toegang voor vleermuizen (foto’s in bijlage
III). De bebouwing in het plangebied is dus geschikt als rust- en verblijfplaats voor
vleermuizen, maar er zijn tijdens het veldbezoek nog geen tekenen van aanwezigheid
van vleermuizen aangetroffen. Echter gezien de buitentemperatuur en de periode van het
jaar, is het ook niet mogelijk om op de juiste wijze activiteit van vleermuizen aan te
tonen.
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Ook bomen zijn potentiële verblijfplaatsen, in het plangebied zijn geen geschikte bomen
aanwezig met geschikte holten voor vleermuizen, het betreft slechts enkele jonge en
gave bomen.
Mogelijke verblijfplaatsen van vleermuizen zijn aanwezig in het plangebied (zie ook foto’s
in bijlage 3).
Foerageergebied:
Mogelijk foerageren vleermuizen boven het plangebied, echter zal door de sloop en de
nieuwbouw het foerageergedrag van vleermuizen niet worden aangetast. Vleermuizen
volgen bij het foerageren, evenals bij migratie, lijnvormige landschapselementen. Door
een kleine tijdelijke onderbreking van de rij woningen langs de Molendijk zal er geen
verandering optreden in foerageergedrag van vleermuizen.
Conclusie vleermuizen: De te slopen woning is mogelijk rust- of verblijfplaats voor
vleermuizen. Nader onderzoek naar het voorkomen van vleermuizen volgens het
landelijke vleermuisprotocol (2017) is noodzakelijk. Vervolgens kunnen mitigerende
maatregelen en een ontheffing in het kader van de Soortenbescherming noodzakelijk
blijken.

Overige zoogdieren
In de nabijheid van het plangebied zijn de bunzing, egel, haas, konijn, ree, vos en de
wezel waargenomen. Tijdens het terreinbezoek overdag is beoordeeld of de locatie
geschikt is voor soorten. Hierbij is onderscheid gemaakt in migratieroute,
foerageergebied en verblijfplaats.
De bunzing komt voor in allerlei verschillende landschapstypen, zijn voorkeur gaat uit
naar een kleinschalig landschap met voldoende schuilmogelijkheden met water in de
nabijheid. Voorbeelden van een geschikt leefgebied zijn oeverbegroeiingen, droge sloten,
heggen, houtwallen, bosranden en akkerranden, maar ook meer waterrijke gebieden
zoals rietvelden of moerasgebieden. Daarnaast komt de bunzing voor in vrij open
terreinen, zoals weidegebieden met sloten. Vooral in de winter komt de bunzing ook wel
in de buurt van boerderijen voor, waar ze tussen strobalen en op hooizolders warm
blijven, en muizen en ratten bemachtigen als voedsel. De planlocatie zou door de
aanwezigheid van een tuin en op slechts enkele meters ten noordoosten een vaart
mogelijk bezocht kunnen worden door de bunzing. Tijdens het veldbezoek is gelet op
sporen die op aanwezigheid van de bunzing kunnen duiden, deze zijn echter niet
aangetroffen. Daarmee is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te gaan
van het feit dat de bunzing geen verblijfplaats heeft binnen het plangebied. Nadelige
effecten zijn dan ook uit te sluiten.
De egel leeft in onze streken in bijna alle typen landschappen. In sommige gebieden zijn
ze echter algemener dan in andere. Tuinen, bosranden, struweel en loofbos, liefst met
ondergroei, zijn goede leefgebieden. Egels komen ook in steden voor, zolang er maar
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groen en schuilplaatsen aanwezig zijn. Op de planlocatie is nauwelijks tot geen
beschutting aanwezig. Grotendeels bestaat de tuin uit gazon met hier en daar een wat
grotere struik die wat verder vanaf de grond pas zijn bladeren heeft. Incidenteel zou de
egel de planlocatie kunnen bezoeken, maar door het ontbreken van voldoende
schuilgelegenheid is een verblijfplaats van de egel uit te sluiten binnen het plangebied.
De haas is van oorsprong een steppebewoner en heeft een voorkeur voor kleinschalig
gras- en bouwland, open velden zoals akkers en weilanden, maar komt ook wel voor in
open bos, op heidevelden en kwelders. Hazen zijn voornamelijk in de vooravond en de
nacht actief, maar in de zomer ook in de schemering en overdag. Hazen maken legers in
bosranden, windkeringen, ruigtezomen en onder heggen. Ook in hoog gras of tussen de
kuilen van een geploegde akkers kunnen hazenlegers gevonden worden. Het voedsel van
de haas bestaat uit grassen (in de winter) en kruiden (in de zomer), maar ook
akkerbouwproducten zoals graan, maïs, klaver en aardappelen. De planlocatie is niet
geschikt voor de haas als verblijfplaats, waardoor negatieve effecten zijn uit te sluiten
Het konijn leeft in holen en hebben daarom een voorkeur voor zandige bodems waarin
het makkelijk graven is. Ze prefereren halfopen landschappen zoals perken, tuinen en
bosranden en mijden vochtige terreinen zoals moeras en veen of zware klei, omdat ze
daarin geen holen kunnen graven. Ook in open polderlandschap ontbreekt het konijn
veelal. In de duinen zijn konijnen belangrijke grazers. Er zijn geen holen waargenomen in
het gazon in het plangebied, daarmee is de aanwezigheid van een verblijfplaats van het
konijn uit te sluiten. Negatieve effecten op deze soort zijn daarmee ook uit te sluiten.
Het ree leeft in bosachtige streken met open plekken en aangrenzende velden, maar ook
in heidevelden, rietvelden, duinen en akkerbouwgebieden. Het ree is een cultuurvolger
en past zich gemakkelijk aan cultuurlandschap aan. Voorwaarde is dat er voldoende
voedsel, dekking en rust aanwezig is. Hij heeft een voorkeur voor het overgangsgebied
van loofbos naar open terrein, om er dekking te zoeken, te rusten en te herkauwen. Op
de planlocatie is een geschikt leefgebied voor het ree niet aanwezig, er is onvoldoende
beschutting aanwezig voor het ree. Dit maakt dat negatieve effecten van de
voorgenomen activiteiten uit te sluiten zijn voor het ree.
De vos komt in vele leefgebieden voor, zowel in bos en parken, heide en venen, duinen,
polders en landbouwgebieden maar ook aan de randen van of in dorpen en steden. Hij
leeft waar voldoende voedsel en dekking is en jaagt bij voorkeur in het overgangsgebied
van biotopen omdat daar het meeste voedselaanbod is. Het voedsel van de vos bestaat
met name uit kleine knaagdieren (vooral woelmuizen) en haasachtigen, maar ook uit
vogels, insecten, eieren, bessen, afvallend fruit, aas en afval. De planlocatie ligt niet
aangrenzend aan het leefgebied van de vos, daarnaast ontbreekt geschikt voedsel voor
de vos. Doordat het leefgebied voor de vos ontbreekt zijn nadelige gevolgen van de
voorgenomen plannen uit te sluiten.
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De wezel leeft bij voorkeur in open, droge natuur- en cultuurlandschap, maar verder in
veel verschillende biotopen (zoals bossen, duinen, wei- en akkerland). Meestal komt de
wezel voor in droger gebied dan de hermelijn. Echter overal waar woelmuizen ontbreken,
ontbreekt ook de wezel. Wezels zoeken graag dekking op, bijvoorbeeld bij bosschages,
houtstapels of heggen. Ook bewonen ze vaak oude holen van muizen, ratten en konijnen
die bekleed worden met veren of haren van prooidieren. Goede schuilmogelijkheden en
de aanwezigheid van voldoende geschikt voedsel zijn de enige eisen die de wezel aan zijn
omgeving stelt. Op de planlocatie is geen geschikt leefgebied aanwezig, geschikte
schuilmogelijkheden ontbreken en sporen van aanwezigheid zijn niet aangetroffen,
evenals het ontbreken van voldoende geschikt voedsel. Nadelige effecten van de
voorgenomen activiteiten op de wezel zijn dan ook uit te sluiten.
Conclusie overige zoogdieren: Negatieve effecten op overige zoogdieren zijn uitgesloten.
Nader onderzoek of een ontheffing Soortenbescherming is niet noodzakelijk.

4.4. Vogels
Broedvogels waarvan de nestplaatsen jaarrond beschermd zijn, zijn in de nabijheid van
het plangebied waargenomen. Het gaat om de boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, slechtvalk, sperwer en de steenuil.
Gedurende het terreinonderzoek is nagegaan of het plangebied geschikt is voor deze
strikt beschermde vogelsoorten.
De boomvalk wordt over het algemeen aangetroffen in open agrarische landschappen en
natuurgebieden, zoals parklandschappen, heiden en hoogvenen, open duinen en moeras,
boerenland en dorpen, maar ook in buitenwijken van steden. De boomvalk broedt in
allerlei bostypen, maar geeft de voorkeur aan een halfopen bos, of aan de wat meer
open randen van dichte bossen. Soms is de boomvalk ook te vinden in een solitaire
boom. De boomvalk is bijna overal waar kraaien en eksters broeden waar te nemen (dus
ook populierensingels, op erven, in hoogspanningsmasten en in stadsparken). De
boomvalk is een echte luchtjager die vanuit zijn vlucht toeslaat op zijn prooi. Op het
menu van de boomvalk staan zwaluwen, piepers, kwikstaarten, leeuweriken, spreeuwen,
gorzen, mussen en vinkachtigen. Ook libellen en andere vliegende insecten (vliegende
mieren) dienen als voedsel voor de boomvalk. Tijdens de jacht vliegt de boomvalk vaak
op grote hoogte en maakt gebruik van een lange en snelle duikvlucht. Jacht vanaf lagere
hoogte vindt ook plaats. De planlocatie heeft geen geschikt leefgebied voor de boomvalk,
incidenteel zou de boomvalk wel gezien kunnen worden op de planlocatie. Een beschikte
verblijfplaats voor de boomvalk is niet aanwezig. Negatieve effecten zijn uit te sluiten.
De buizerd is de algemeenste en meest opvallende roofvogel van Nederland en geeft
voorkeur aan afwisselend landschap, bestaande uit bossen en houtwallen afgewisseld
met weilanden, heide, boerenland, moerasbossen en andere houtopstanden. Voorkeur
van de buizerd gaat uit naar habitats met aanwezigheid grotere dikke en stevige bomen,
zoals eiken, wilgen, zwarte els, lariks en/of grove den, echter is dit geen vereiste. De
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buizerd is vaak waar te nemen in open land, zittend op een paal of schroevend op de
thermiek. De buizerd jaagt vanuit stand (zittend op grotere hoogte en dan op zijn prooi
af gaan) in open tot halfopen velden. Voldoende voedsel is van belang, de buizerd jaagt
ook wel midden in (ouder) bos, maar voornamelijk op weilanden. Deze biotoop is op de
planlocatie en in de directe nabijheid niet aanwezig. Geschikte bomen ontbreken,
waardoor aanwezigheid van de buizerd op de planlocatie uitgesloten kan worden.
De gierzwaluw brengt het grootste deel van de dag door in de lucht. De gierzwaluw is
van oorsprong een rotsbewoner, tegenwoordig broedt de gierzwaluw vooral in dorpen en
steden, waar hij nestelt in donkere holtes in ventilatieschachten, spleten in muren, onder
dakpannen en in kerktorens. In Nederland zijn nesten van gierzwaluwen uitsluitend te
vinden in allerlei menselijke bebouwing: onder dakpannen, in kieren en gaten in muren
maar ook in nestkasten. Een gierzwaluw keert jaarlijks terug naar het nest van
voorgaand jaar. Een gierzwaluw zal enkel indien noodzakelijk een nieuwe nestplaats
bouwen, echter zijn zij zeer voorzichtig met het binnendringen van een ruimte voor het
maken van een nieuwe nestplaats. Op de planlocatie zelf is geschikte bebouwing
aanwezig die kan dienen als verblijfs- en nestplaats van de gierzwaluw. De optimale
periode om de aanwezigheid gierzwaluwen waar te nemen is van half mei tot eind juli
middels het tellen van laag vliegende dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden in
januari, waardoor de aanwezigheid van de gierzwaluw niet optimaal beoordeeld kan
worden. Nader onderzoek op de aanwezigheid van de gierzwaluw is noodzakelijk.
De grote gele kwikstaart nestelt doorgaans in een nis in een muur of onder een brug, in
boomwortels en brokkelige oevers langs snelstromende beken in natuurlijke oevers of
onder bruggen en aan gebouwen in steden en dorpen. Ook langs stilstaand water komt
de grote gele kwikstaart voor. De voorkeur van de grote gele kwikstaart gaat uit naar
oevers aan (snelstromende) rivieren en beken met de aanwezigheid van loofbos of
omzoomd met loofbomen. Het foerageergebied voor de grote gele kwikstaart is ook
vrijwel uitsluitend aan oevers van beken en rivieren, het liefst met loofbos of loofbomen
omzoomd. Het voedsel van de grote gele kwikstaart bestaat uit kleine ongewervelde
dieren die in of bij het water leven, vooral insecten (vliegen, muggen, kokerjuffers,
haften, steenvliegen, kevers), maar ook spinnen, vlokreeftjes en kleine slakken. Op de
planlocatie zelf is geen geschikt leefgebied voor de grote gele kwikstaart aanwezig,
waardoor de planlocatie minder aantrekkelijk is voor de grote gele kwikstaart.
Noordoostelijk gelegen vaart zou in mindere maten geschikt kunnen zijn als leefgebied
voor de grote gele kwikstaart. Deze vaart licht echter buiten de invloedssfeer van het
voorgenomen project, waardoor nadelige gevolgen voor de grote gele kwikstaart zijn uit
te sluiten.
De havik broedt in bosrijke streken in naald- en loofbossen, maar komt ook voor in
moerasbossen en soms in parken. Haviken blijven in de omgeving van de broedplaats.
De havik jaagt in het bos, maar ook in tussenliggende weilanden en akkers, in
aangrenzende open gebieden (heide, hoogveen, moerassen, boerenland), tot aan steden
toe. Het voedsel van de havik is zeer divers en is afhankelijk van het landschap en het
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aanbod. Veelal middelgrote (duif) en kleine vogels (spreeuw) staan op het menu, maar
ook grotere vogels (kleine gans), daarnaast kunnen zoogdieren ook als prooi dienen
(eekhoorn en konijn). Meestal jaagt de havik vanuit een lage tot middelhoge vlucht,
waarbij geschikte plekken in het territorium worden afgezocht. Tijdens de jacht cirkeld de
havik rond, gevolgd door een lange stootduik. De planlocatie bestaat voornamelijk uit
gebouwen en vrij open ruimte en de directe omgeving ook, wat de planlocatie niet
geschikt maakt als leefomgeving voor de havik. Negatieve effecten zijn dan ook uit te
sluiten voor de havik.
De huismus is sterk gebonden met mensen. Vaste rust- en nestplaatsen zijn naast de
broedplaats ook ‘altijd-groene struiken’ en klimplanten. De huismus komt tot broeden in
of tegen gebouwen in dorpen en steden, zoals onder dakpannen, in neststenen en in
kieren en gaten in de muur, maar ook achter regenpijpen en nestkasten. Daarnaast dient
in de nabijheid van enkele meters van de nestplaats voldoende voedsel en drinkwater
aanwezig te zijn. Op de planlocatie is bebouwing aanwezig in de vorm van een woonhuis
wat gesloopt zal gaan worden. Mogelijk verblijft de huismus op de planlocatie. Er is
voldoende groen aanwezig, evenals water en voedsel. Nader onderzoek naar het
voorkomen van de huismus binnen de planlocatie is noodzakelijk. Op voorhand kan niet
beoordeeld worden wat de mogelijke gevolgen van de voorgenomen plannen zijn op de
huismus.
De kerkuil is een bewoner van (half)open landschappen, veelal in de nabijheid van
boerenland. Hij broedt dan ook in het hele land in agrarisch gebied, incidenteel is de
kerkuil ook in steden te vinden. De voorkeur gaat uit naar een agrarisch gebied met de
aanwezigheid van geschikte nestbomen, en rustige en donkere schuilhoeken. Het open
land wordt gebruikt voor het jagen. Kerkuilen zijn plaatstrouw en leiden een
teruggetrokken leven waarbij zij actief worden in het donker om in het veld te jagen op
vooral veldmuizen. Naast veldmuizen kunnen ook spitsmuizen en woelmuizen op het
menu van de kerkuil staan, soms (ongeveer 2%) van het voedsel van de kerkuil bestaat
uit andere dieren zoals vogels, amfibieën en ongewervelde diertjes. Kerkuilen blijven
gewoonlijk het gehele jaar in de naaste omgeving van de broedplaats, enkel tijdens
strenge winters en perioden met voedselschaarste zullen zij noodgedwongen gaan
zwerven. De planlocatie is een woonhuis met tuin. In de directe omgeving van de
planlocatie is geen geschikt leefgebied voor de kerkuil aanwezig. Daarnaast zijn er op de
planlocatie geen mogelijkheden voor de kerkuil om hier een roestplek te hebben. De
aanwezigheid van de kerkuil op de planlocatie is hiermee uitgesloten.
De ooievaar nestelt zich bij voorkeur op menselijke bouwsels, zoals hoge gebouwen,
straatlantaarns en nestpalen in een menselijke omgeving. De aanwezigheid van voedsel bestaande uit kikkers, muizen, mollen, insecten, hagedissen, regenwormen, jonge
vogels, aas en afval - is het belangrijkste criterium voor de ooievaar om zich te vestigen.
Een ooievaar zoekt zijn voedsel meestal in weilanden en hooilanden. De bebouwing op
de planlocatie is niet geschikt als nestplaats. De aanwezigheid van de ooievaar kan
worden uitgesloten op het ontbreken van een geschikte nestplaats.
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De ransuil komt voor in allerlei landschappen, zoals agrarische gebieden tot open bos,
bosranden, parken, duinen, heiden, hoogvenen en moerasgebieden. In grote
aaneengesloten bosgebieden komt de ransuil niet voor. De jacht vindt bij voorkeur plaats
in open velden, langs wegbermen en op kale plekken in bos. Op boomloze locaties en in
steden komt de ransuil niet voor. Voorkeur voor broed en rustplaats zijn naaldbomen,
houtwallen, boomgroepen en hagen, soms ook solitaire bomen. Het voedsel van de
ransuil bestaat hoofdzakelijk uit muizen (woelmuizen als de veldmuis, echte muizen zoals
de aard- en bosmuis) en kleine vogels (mussen, merels, spreeuwen en vinkachtigen). De
planlocatie zelf bied geen geschikt habitat voor de ransuil. Door het ontbreken van een
geschikt habitat op de planlocatie zelf zijn negatieve effecten uit te sluiten.
De slechtvalk broedt vaak in nestkasten, oude nesten van roofvogels en kraaien en in
open boerenland en in hoogspanningsmasten. De slechtvalk jaagt ver van het nest in
open landschappen. Buiten de broedtijd jaagt de slechtvalk in open landschappen,
boerenland, uiterwaarden en op kwelders. Vaak wordt de slechtvalk waargenomen op de
grond of op een paaltje langs een weiland, maar ook op hogere uitkijkpunten zoals
masten. Een groot aanbod aan prooien is cruciaal voor de slechtvalk. Prooien van de
slechtvalk worden voornamelijk waargenomen en gevangen op open land en zijn van
middelgroot formaat (steltlopers, eenden, duiven, spreeuwen en soms ook ganzen en
gierzwaluw). Het exacte menu van de slechtvalk wordt voor het grootste deel bepaald
door het aanbod. De planlocatie zelf biedt geen nestgelegenheden voor de slechtvalk.
Daarnaast is de planlocatie niet geschikt als jachtgebied voor de slechtvalk. Hiermee is
de aanwezigheid van de slechtvalk uit te sluiten op de planlocatie, negatieve effecten van
de voorgenomen plannen zijn niet te verwachten.
De sperwer is een roofvogel die voorkeur geeft aan bossen, grotere tuinen en parken. De
sperwer heeft voorkeur aan halfopen landschappen met (dichte) jonge bossen en
naaldbomen. De sperwer komt ook voor in de stad, tuinen, open boeren land in
windsingels, bosjes en op erven. Buiten de broedtijd is de sperwer meestal waar te
nemen in open land (vrouwelijke exemplaren) en in het bos (mannelijke exemplaren)
voor het jagen op voedsel. Het voedsel van de sperwer bestaat voornamelijk uit kleine
zangvogels (mezen, mussen en vinken), maar ook grotere zangvogels (lijsters en
spreeuwen) en andere grotere vogels (steltlopers). Jongen van de sperwer komen uit het
ei in de piektijd van het uitvliegen van jonge prooisoorten. De sperwer jaagt vaak in dicht
bos, waarbij hij van zitplaats naar zitplaats verhuist en goed observeert (kijken en
luisteren) naar een geschikte prooi. Meestal slaat de sperwer toe vanuit een hinderlaag of
komt hij van grote hoogte schroevend naar beneden op zijn prooi af. Een geschikte
biotoop voor de sperwer ontbreekt op de planlocatie, waardoor aanwezigheid van de
sperwer uitgesloten is. Doordat de planlocatie zelf niet geschikt is, zijn negatieve effecten
uit te sluiten.
De steenuil heeft voorkeur voor een biotoop in veelal kleinschalige agrarische
cultuurlandschapen met een variatie aan houtwallen, heggen, weitjes en oude en
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knoestige bomen. Gebruikelijk leeft de steenuil op erven van burgerwoningen, bij
boerderijen in het agrarische cultuurlandschap en aan dorpsranden. Het ideale leefgebied
van de steenuil voorziet het hele jaar van voldoende voedsel, een geschikte nestplek en
voldoende veiligheid. De steenuil is namelijk een standvogel en blijft het gehele jaar in
en rondom zijn nest. De biotoop van de steenuil dient een open tot halfopen landschap
met afwisselend korte en verruigde vegetatie te hebben. Gebieden met aanwezigheid van
bebouwing, beplanting, tuinen en weilandjes met (hobby)vee hebben de voorkeur.
Voldoende nestplaats – boomholten, nestkasten of nauwe ruimten in gebouwen - is van
belang voor de steenuil. Het is ook van belang dat er voldoende voedsel aanwezig is voor
de steenuil in de vorm van muizen, regenwormen, kikkers, salamanders, vleermuizen,
kleine vogels en allerlei soorten insecten. Voorkeur geeft de steenuil aan voldoende ziten uitkijkposten voor het foerageren en om te rusten en een rustige omgeving waar geen
verstoring of versnippering plaatsvindt. De planlocatie bied onvoldoende potentie als
verblijfsplaats voor de steenuil. Een geschikte verblijfplaats voor de steenuil is niet
aanwezig. De steenuil kan het gehele jaar worden waargenomen, omdat het een
standvogel is. Tijdens het veldbezoek is de steenuil en zijn sporen van de steenuil niet
waargenomen. Negatieve effecten op de steenuil zijn uit te sluiten.
Het voorkomen van nesten van algemene broedvogels, die beschermd zijn wanneer ze in
gebruik zijn, is mogelijk in de struiken en boompjes in en rondom het plangebied. In
verband met het voorkomen van verstoring van nesten van deze algemene broedvogels
wordt aangeraden om te zijner tijd, in de aanlegfase, te werken buiten het broedseizoen
(grofweg 15 maart -15 juli) of op een manier waarbij vogels niet aan broeden beginnen
in de directe nabijheid van het plangebied. Op deze manier kan zonder nader onderzoek,
mitigatie of compensatie worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de
Soortenbescherming worden overtreden.
Conclusie vogels: Onder de Soortenbescherming zijn alle bewoonde vogelnesten
beschermd, ongeacht het tijdstip van het jaar. Het is daarom aan te raden om te werken
buiten het broedseizoen van de meeste algemene vogels (grofweg 15 maart -15 juli) of
op een manier waarbij vogels in de directe nabijheid niet aan broeden beginnen.
Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien door een deskundige is
vastgesteld dat er geen bewoonde vogelnesten zijn, of indien is vastgesteld dat met het
werken volgens een goedgekeurd werkprotocol, geen nesten van broedvogels worden
verstoord. Een dergelijk ecologisch werkprotocol dient te zijn opgesteld door een ter zake
deskundige en vervolgens goedgekeurd te zijn door het bevoegd gezag.
Het plangebied heeft potentie als nestplaats voor vogelsoorten die jaarrond beschermd
zijn. Nader onderzoek naar het voorkomen van de gierzwaluw en de huismus is
noodzakelijk.

4.5. Vissen
Bij gebrek aan watervoerende elementen op de planlocatie is het voorkomen van vissen
in het plangebied uitgesloten. Ten noordoosten aangrenzend bevindt zich een watergang
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waar mogelijk wel vissen in voorkomen, deze watergang licht echter buiten de
invloedsfeer van de geplande ingreep.
Conclusie vissen: Gelet op de in het plangebied aanwezige biotopen zijn negatieve
effecten op vissen uitgesloten.

4.6. Reptielen
Beschermde reptielen zijn in de nabijheid van het plangebied niet waargenomen. Tijdens
het veldbezoek is bepaald of de planlocatie in potentie geschikt is als verblijfplaats.
Echter ontbreekt een geschikt habitat voor reptielen om zich te vestigen binnen de
planlocatie. Negatieve gevolgen van de voorgenomen plannen zijn daarmee niet te
verwachten voor reptielen.
Conclusie reptielen: Gelet op de in het plangebied aanwezige biotopen zijn negatieve
effecten op reptielen uitgesloten. Nader onderzoek naar reptielen is niet noodzakelijk.
4.7. Amfibieën
Beschermde amfibieën zijn in de nabijheid van het plangebied waargenomen. Het gaat
om de bruine kikker, gewone pad en de kleine watersalamander. Gedurende het
terreinonderzoek is nagegaan of het plangebied geschikt is voor deze strikt beschermde
soorten.
De bruine kikker komt in tal van watertypen voor, mits deze zon beschenen is en ondiepe
oeverzones bevat. De oeverzones zijn van belang bij de voortplanting. De bruine kikker
komt voor tot in stedelijke gebieden en behoort tot een van de meest algemeen
voorkomende amfibieënsoorten in Nederland. Een geschikt landbiotoop voor de bruine
kikker beschikt over bosjes en ruigten in een kleinschalig landschap. Bruine kikkers
overwinteren zowel in het water als op het land.
De gewone pad is een algemeen voorkomende soort in geheel Nederland, met
uitzondering van enkele waddeneilanden. Wat betreft zijn biotoop is de gewone pad
weinig kieskeurig. Hij komt voor in tal van watertypen, zoals poelen, sloten, meren en
vennen. Waterplanten dienen als afzetplek voor eitjes en tevens schuilplaats voor larven
en volwassen dieren. De aanwezigheid van bosjes en ruigten in het landschap zijn van
belang voor een geschikt landbiotoop. De gewone pad is een van de weinige amfibieën in
Nederland die goed bestand is tegen grote visdichtheden.
De kleine watersalamander is de meest algemene salamander in Nederland. Hij komt
veel voor in sloten en poelen, mits deze niet te veel vis bevatten. De kleine
watersalamander stelt weinig eisen aan zijn biotoop. Hij komt voor in stadstuinen en
kleinschalige cultuurlandschappen en bos- en heidegebieden. De leefomgeving van de
kleine watersalamander moet niet al te groot of beschaduwd zijn en dient
onderwatervegetatie te bevatten.

Bestemmingsplanwijziging Molendijk 103 Dinteloord
QuickScan Soortenbescherming (flora en fauna)

Pagina 19 van 32

Deze amfibieën zijn allen watergebonden, maar hebben ook een landhabitat.
Oppervlaktewater ontbreekt in het plangebied, wat het ongeschikt maakt voor amfibieën.
Echter is direct ten noordoosten van het plangebied een vaart gelegen, waardoor de tuin
mogelijk als landhabitat gebruikt wordt door deze soorten. De tuin is echter wel vrij
schaduwrijk, omdat de woning op het zuiden van het perceel staat, evenals het feit dat
er een hoge heg om de tuin aanwezig is. Hiermee is de kans op aanwezigheid van
amfibieën in de tuin vrij klein. Incidenteel zou een exemplaar de tuin kunnen bezoeken.
Een verblijfplaats van deze soorten is niet te verwachten in de tuin, en de aanwezigheid
is vrij klein. Negatieve effecten van de voorgenomen plannen op deze soorten zijn niet te
verwachten. Daarnaast geldt voor de bruine kikker en de gewone pad een vrijstelling.
Conclusie amfibieën: Gelet op de in het plangebied aanwezige biotopen zijn negatieve
effecten op amfibieën uitgesloten.

4.8. Ongewervelden
Van de overige soortgroepen, zoals dagvlinders en libellen, kan gesteld worden dat de
beschermde soorten voornamelijk gebonden zijn aan specifieke terreintypen zoals
hoogveen, droge- en vochtige heiden en vennen. Deze specifieke biotopen worden
voornamelijk in natuurgebieden aangetroffen en ontbreken binnen het plangebied. Ook
zijn er geen waarnemingen van beschermde soorten bekend in de nabijheid van het
plangebied. Populaties van overige beschermde soorten worden daarom in het geheel
niet verwacht in het plangebied.
Conclusie ongewervelden: Gelet op de in het plangebied aanwezige biotopen zijn
negatieve effecten op ongewervelden uitgesloten.
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE
Aan de Molendijk 103 in Dinteloord is een perceel gelegen met een bestaande woning.
Het voornemen van de initiatiefnemer is om het pand te slopen en ter plaatse een
kleinschalig appartementencomplex te realiseren met 8 appartementen. Direct ten
noordoosten aangrenzend is het Spui, een waterloop, gelegen.
Het perceel, kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie F, nummer 1312 is in het
vigerend bestemmingsplan ‘Kom Dinteloord’ bestemd met de bestemming ‘Wonen’. Het
bestemmingsplan is vastgesteld op 15 december 2016. Binnen het vigerende
bestemmingsplan is de realisatie van een kleinschalig appartementencomplex niet
mogelijk, omdat binnen deze bestemming per bouwvlak slechts één woning mag worden
opgericht. Een wijziging van het bestemmingsplan is voor de realisatie van het
appartementencomplex noodzakelijk.
Dit plan zou kunnen samengaan met effecten op beschermde planten- en dieren. In dat
kader is dit verkennend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde flora
en fauna.
De dichtstbijzijnde gronden met bestemming ‘natuur’ zijn gelegen op meer dan 4.000
meter van het plangebied. De afstand tot het Natuurnetwerk is ongeveer 2.340 meter
(Krammer-Volkerak).
Deze beschermde gebieden zijn op dusdanige afstand gelegen dat negatieve effecten van
het plan op voorhand kunnen worden uitgesloten. Een vergunning in het kader van de
Wnb Gebiedsbescherming is daarom niet noodzakelijk.
Conclusies Soortenbescherming:
Flora
Van het plan worden geen negatieve effecten op beschermde flora verwacht. Nader
onderzoek of een ontheffing in het kader van de Soortenbescherming is niet
noodzakelijk.
Zoogdieren
Vleermuizen
De te slopen woning is mogelijk rust- of verblijfplaats voor vleermuizen. Nader onderzoek
naar het voorkomen van vleermuizen volgens het landelijke vleermuisprotocol (2017) is
noodzakelijk. Vervolgens kunnen mitigerende maatregelen en een ontheffing in het kader
van de Soortenbescherming noodzakelijk blijken.
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Overige zoogdieren
Negatieve effecten op overige zoogdieren zijn uitgesloten. Nader onderzoek of een
ontheffing Soortenbescherming is niet noodzakelijk.
Vogels
Vogels met jaarrond beschermde nesten
Het plangebied heeft potentie als nestplaats voor vogelsoorten die jaarrond beschermd
zijn. Nader onderzoek naar het voorkomen van de gierzwaluw en de huismus is
noodzakelijk.
Broedvogels
Binnen de Soortenbescherming zijn alle bewoonde vogelnesten beschermd. In het
plangebied bevinden zich mogelijke nestplaatsen. Het is aan te raden om te werken
buiten het broedseizoen van de meeste vogels (grofweg 15 maart -15 juli), of te werken
op een manier waarbij vogels in de directe omgeving niet aan broeden beginnen. Op
deze manier kan zonder nader onderzoek, mitigatie of compensatie worden voorkomen
dat verbodsbepalingen van de Soortenbescherming worden overtreden voor wat betreft
algemene vogelsoorten.
Werkzaamheden binnen het broedseizoen zijn mogelijk indien is vastgesteld dat er, met
het werken volgens een werkprotocol, geen nesten van broedvogels worden verstoord.
Zo’n werkprotocol dient te worden opgesteld door een ter zake deskundige, en te worden
goedgekeurd door het bevoegd gezag. Ook zijn werkzaamheden binnen het broedseizoen
mogelijk zonder werkprotocol, indien ter plaatse door een deskundige wordt vastgesteld
dat er geen bewoonde vogelnesten aanwezig zijn. Een ontheffing is dan niet
noodzakelijk.
Vissen
Gelet op de in het plangebied aanwezige biotopen zijn negatieve effecten op vissen
uitgesloten.
Reptielen
Gelet op de in het plangebied aanwezige biotopen zijn negatieve effecten op reptielen
uitgesloten. Nader onderzoek naar reptielen is niet noodzakelijk.
Amfibieën
Gelet op de in het plangebied aanwezige biotopen zijn negatieve effecten op amfibieën
uitgesloten.
Ongewervelden
Gelet op de in het plangebied aanwezige biotopen zijn negatieve effecten op
ongewervelden uitgesloten.
Nader onderzoek of een ontheffing Soortenbescherming is niet noodzakelijk gebleken
voor de flora, overige zoogdieren, vissen, reptielen, amfibieën en ongewervelden. De in

Bestemmingsplanwijziging Molendijk 103 Dinteloord
QuickScan Soortenbescherming (flora en fauna)

Pagina 22 van 32

het plangebied te verwachten soorten genieten lichte bescherming onder de
Soortenbescherming; een algehele vrijstelling voor ruimtelijke ontwikkelingen is hierop
van toepassing. De algemene zorgplicht is onverminderd van toepassing.
In de nabijheid waargenomen beschermde soorten, zijn bij het terreinbezoek niet
waargenomen binnen het plangebied. Het plangebied is wel geschikt voor vleermuizen,
de gierzwaluw en de huismus. Daarom moet onderzocht worden of ze er daadwerkelijk
voorkomen. Vervolgens kunnen op basis van nader onderzoek de eventueel benodigde
mitigerende maatregelen worden bepaald, en kan zo nodig een ontheffing in het kader
van de Soortenbescherming worden aangevraagd. Aan nader onderzoek kunt u op
ongeveer het volgende rekenen:
Vleermuizen
Een onderzoek op basis van het vleermuisprotocol (2017). Tijdens het onderzoek moet in
beeld gebracht worden of, en zo ja welke soorten daadwerkelijk aanwezig zijn op de
planlocatie. Indien er dieren aanwezig zijn op de planlocatie dient onderzocht te worden
waar de zomer-, kraam-, paar=, en winterverblijfsplaatsen en functioneel leefgebied
(foerageergebied) van de aanwezige soorten zijn. Dit onderzoek heeft de benodigde
inspanning nodig en meerdere bezoeken dienen gebracht te worden aan de planlocatie
voor onderzoek in de periode april = oktober.
Gierzwaluw
Een onderzoek op basis van het kennisdocument van de gierzwaluw, waarbij gericht
gezocht wordt naar nestplaatsen op de planlocatie. Daarbij is het noodzakelijk dat binnen
de optimale periode (half mei – half juli) onderzoek plaatsvind. Dit onderzoek wordt
gedaan middels het tellen van laagvliegende en in- en uitvliegende dieren. Daarna dient
bepaald te worden, als er daadwerkelijk nestplaatsen aanwezig zijn in het te slopen
gebouw, of de locaties vaste rust- of verblijfsplaatsen zijn, of dat het enkel tijdelijke
plaatsen betreft. Indien de gierzwaluw daadwerkelijk aanwezig is op de planlocatie
dienen maatregelen genomen te worden, een ontheffing aangevraagd te worden of dient
het plan aangepast te worden.
Huismus
Een onderzoek op basis van het kennisdocument van de huismus, waarbij gericht
gezocht wordt naar voortplantingsplaatsen, vaste rust- of verblijfsplaatsen en functioneel
leefgebied op de planlocatie. Daarbij is het noodzakelijk dat binnen de optimale periode
(half maart – half juni voor het waarnemen van exemplaren, begin april – eind augustus
voor nestwaarnemingen en het jaarrond voor slaapplaatswaarnemingen) onderzoek
plaatsvind. Dit onderzoek wordt gedaan middels waarnemen en tellen. Daarna dient
bepaald te worden, als er daadwerkelijk nestplaatsen aanwezig zijn in het te slopen
gebouw, of de locaties vaste rust- of verblijfsplaatsen zijn, of dat het enkel tijdelijke
plaatsen betreft. Indien de huismus daadwerkelijk aanwezig is op de planlocatie dienen
maatregelen genomen te worden, een ontheffing aangevraagd te worden of dient het
plan aangepast te worden.
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BIJLAGE II.

Uitdraai QuickScanhulp Nationale Databank Flora en Fauna

Soort

Soortengroep

Categorie
bescherming

Afstand tot
plangebied

Bruine kikker

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Gewone pad

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Kleine watersalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Bunzing

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Egel

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Haas

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Konijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Ree

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Vos

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Wezel

Zoogdieren

wnb-andere soorten

0 - 1 km

Gewone dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

0 - 1 km

Boomvalk

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Buizerd

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Gierzwaluw

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Grote Gele Kwikstaart

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Havik

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Huismus

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Kerkuil

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Ooievaar

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Ransuil

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Slechtvalk

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Sperwer

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Steenuil

Vogels

wnb-vrl

0 - 1 km

Bastaardkikker

Amfibieën

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Grote leeuwenklauw

Vaatplanten

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Grote modderkruiper

Vissen

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Aardmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Bosmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Das

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Dwergmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Dwergspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Hermelijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Huisspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Veldmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

1 - 5 km

Bever

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Gewone grootoorvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Laatvlieger

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Rosse vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Ruige dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Watervleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

1 - 5 km

Roek

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Wespendief

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Zwarte Wouw

Vogels

wnb-vrl

1 - 5 km

Alpenwatersalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Meerkikker

Amfibieën

wnb-andere soorten

5 - 10 km

kleine ijsvogelvlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

5 - 10 km
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Soort

Soortengroep

Categorie
bescherming

Afstand tot
plangebied

Levendbarende hagedis

Reptielen

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Bokkenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Kleine wolfsmelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Schubvaren

Vaatplanten

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Wilde ridderspoor

Vaatplanten

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Boommarter

Zoogdieren

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Eekhoorn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Gewone bosspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Rosse woelmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Tweekleurige bosspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Waterspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

5 - 10 km

Poelkikker

Amfibieën

wnb-hrl

5 - 10 km

Rugstreeppad

Amfibieën

wnb-hrl

5 - 10 km

Drijvende waterweegbree

Vaatplanten

wnb-hrl

5 - 10 km

Meervleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Noordse woelmuis

Zoogdieren

wnb-hrl

5 - 10 km

Vinpootsalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

10 - 25 km

grote vos

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Bosbeekjuffer

Insecten - Libellen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Hazelworm

Reptielen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Ringslang

Reptielen

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Dennenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Dreps

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Glad biggenkruid

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Kluwenklokje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Knolspirea

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Muurbloem

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Naakte lathyrus

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Wolfskers

Vaatplanten

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Damhert

Zoogdieren

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Gewone zeehond

Zoogdieren

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Grijze zeehond

Zoogdieren

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Ondergrondse woelmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Steenmarter

Zoogdieren

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Woelrat

Zoogdieren

wnb-andere soorten

10 - 25 km

Heikikker

Amfibieën

wnb-hrl

10 - 25 km

Kamsalamander

Amfibieën

wnb-hrl

10 - 25 km

Knoflookpad

Amfibieën

wnb-hrl

10 - 25 km

Gevlekte witsnuitlibel

Insecten - Libellen

wnb-hrl

10 - 25 km

Rivierrombout

Insecten - Libellen

wnb-hrl

10 - 25 km

Gladde slang

Reptielen

wnb-hrl

10 - 25 km

Muurhagedis

Reptielen

wnb-hrl

10 - 25 km

Groenknolorchis

Vaatplanten

wnb-hrl

10 - 25 km

Houting

Vissen

wnb-hrl

10 - 25 km

Bruinvis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Bultrug

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Franjestaart

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Grijze grootoorvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km

Tweekleurige vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

10 - 25 km
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Soort

Soortengroep

Categorie
bescherming

Afstand tot
plangebied

Oehoe

Vogels

wnb-vrl

10 - 25 km

Vuursalamander

Amfibieën

wnb-andere soorten

25 - 50 km

gentiaanblauwtje

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

25 - 50 km

grote weerschijnvlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

25 - 50 km

grote parelmoervlinder

Insecten

Geleedpotigen

Dagvlinders

Vliegend hert

Insecten - Kevers

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Beekrombout

Insecten - Libellen

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Akkerdoornzaad

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Berggamander

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Bergnachtorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Blaasvaren

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Bruinrode wespenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Groot spiegelklokje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Kartuizer anjer

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Karwijselie

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Knollathyrus

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Moerasgamander

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Naaldenkervel

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Smalle raai

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Stofzaad

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Trosgamander

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Wilde averuit

Vaatplanten

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Edelhert

Zoogdieren

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Veldspitsmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Wild zwijn

Zoogdieren

wnb-andere soorten

25 - 50 km

Boomkikker

Amfibieën

wnb-hrl

25 - 50 km

Vroedmeesterpad

Amfibieën

wnb-hrl

25 - 50 km

Tonghaarmuts

Blad- en Levermossen

wnb-hrl

25 - 50 km

Groene glazenmaker

Insecten - Libellen

wnb-hrl

25 - 50 km

teunisbloempijlstaart

Insecten - Macronachtvlinders

wnb-hrl

25 - 50 km

Zandhagedis

Reptielen

wnb-hrl

25 - 50 km

Kruipend moerasscherm

Vaatplanten

wnb-hrl

25 - 50 km

Atlantische steur

Vissen

wnb-hrl

25 - 50 km

Platte schijfhoren

Weekdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Baardvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Dwergvinvis

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Gewone dolfijn

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Gewone spitssnuitdolfijn

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Gewone vinvis

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Griend

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Kleine dwergvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Narwal

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Otter

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Potvis

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

Tuimelaar

Zoogdieren

wnb-hrl

25 - 50 km

aardbeivlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

bruine eikenpage

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

duinparelmoervlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

iepenpage

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km
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Soort

Soortengroep

Categorie
bescherming

Afstand tot
plangebied

kommavlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

sleedoornpage

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

spiegeldikkopje

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

veldparelmoervlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

zilveren maan

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Gevlekte glanslibel

Insecten - Libellen

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Gewone bronlibel

Insecten - Libellen

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Hoogveenglanslibel

Insecten - Libellen

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Kempense heidelibel

Insecten - Libellen

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Speerwaterjuffer

Insecten - Libellen

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Adder

Reptielen

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Akkerboterbloem

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Akkerogentroost

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Brave hendrik

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Brede wolfsmelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Echte gamander

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Getande veldsla

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Groensteel

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Grote bosaardbei

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Honingorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Kleine ereprijs

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Korensla

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Kranskarwij

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Roggelelie

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Rood peperboompje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Rozenkransje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Ruw parelzaad

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Schubzegge

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Stijve wolfsmelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Wilde weit

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Zandwolfsmelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Zinkviooltje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Beekprik

Vissen

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Kwabaal

Vissen

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Molmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

50 - 100 km

Geel schorpioenmos

Blad- en Levermossen

wnb-hrl

50 - 100 km

pimpernelblauwtje

Insecten - Dagvlinders

wnb-hrl

50 - 100 km

Gestreepte waterroofkever

Insecten - Kevers

wnb-hrl

50 - 100 km

Gaffellibel

Insecten - Libellen

wnb-hrl

50 - 100 km

Sierlijke witsnuitlibel

Insecten - Libellen

wnb-hrl

50 - 100 km

Dikkopschildpad

Reptielen

wnb-hrl

50 - 100 km

Bosvleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Brandts vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Ingekorven vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Vale vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Wilde kat

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Witsnuitdolfijn

Zoogdieren

wnb-hrl

50 - 100 km

Europese rivierkreeft

Geleedpotigen - Insecten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

bosparelmoervlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km
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Soort

Soortengroep

Categorie
bescherming

Afstand tot
plangebied

bruin dikkopje

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

kleine heivlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

veenbesblauwtje

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

veenbesparelmoervlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

veenhooibeestje

Insecten - Dagvlinders

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Donkere waterjuffer

Insecten - Libellen

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Blauw guichelheil

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Bosdravik

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Breed wollegras

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Franjegentiaan

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Geelgroene wespenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Geplooide vrouwenmantel

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Gevlekt zonneroosje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Gladde zegge

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Groene nachtorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Kalkboterbloem

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Kalketrip

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Kleine schorseneer

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Lange zonnedauw

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Liggende ereprijs

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Pijlscheefkelk

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Scherpkruid

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Spits havikskruid

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Steenbraam

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Tengere distel

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Tengere veldmuur

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Veenbloembies

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Vliegenorchis

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Vroege ereprijs

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Zweedse kornoelje

Vaatplanten

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Beekdonderpad

Vissen

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Elrits

Vissen

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Gestippelde alver

Vissen

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Eikelmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Grote bosmuis

Zoogdieren

wnb-andere soorten

100 - 250 km

Geelbuikvuurpad

Amfibieën

wnb-hrl

100 - 250 km

donker pimpernelblauwtje

Insecten - Dagvlinders

wnb-hrl

100 - 250 km

grote vuurvlinder

Insecten - Dagvlinders

wnb-hrl

100 - 250 km

Noordse winterjuffer

Insecten - Libellen

wnb-hrl

100 - 250 km

Oostelijke witsnuitlibel

Insecten - Libellen

wnb-hrl

100 - 250 km

Kemps zeeschildpad

Reptielen

wnb-hrl

100 - 250 km

Bechsteins vleermuis

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Gestreepte dolfijn

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Hamster

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Hazelmuis

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km

Wolf

Zoogdieren

wnb-hrl

100 - 250 km
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BIJLAGE III. Foto’s plangebied
Woning vanaf de straat:
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Dakrand van het garagedeel van de woning:

Tuinzijde van de woning:
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Vaart achter de woning:
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Bijlage 4. Nader onderzoek
gierzwaluwen

Veldbiologische Werken
Ecologisch onderzoek en advies

Deel II

Ecologisch onderzoek naar Gierzwaluw (Apus
apus) planlocatie Molendijk 103 te Dinteloord

d.d. 5-7-2019
Naar aanleiding van uw opdracht voor aanvullend onderzoek naar Gierzwaluw op
planlocatie Molendijk 103 te Dinteloord geven wij u hierbij de bevindingen.
Uitgangspunt
Aanleiding voor onderzoek naar Gierzwaluw op de planlocatie is het advies van De Roever
Omgevingsdienst, rapport: Quickscan Soortenbescherming, Roev-19-002, 29 januari 2019
[CITAAT] ‘De gierzwaluw brengt het grootste deel van de dag door in de lucht. De gierzwaluw is van oorsprong een
rotsbewoner, tegenwoordig broedt de gierzwaluw vooral in dorpen en steden, waar hij nestelt in donkere holtes in
ventilatieschachten, spleten in muren, onder dakpannen en in kerktorens. In Nederland zijn nesten van gierzwaluwen
uitsluitend te vinden in allerlei menselijke bebouwing: onder dakpannen, in kieren en gaten in muren maar ook in nestkasten.
Een gierzwaluw keert jaarlijks terug naar het nest van voorgaand jaar. Een gierzwaluw zal enkel indien noodzakelijk een
nieuwe nestplaats bouwen, echter zijn zij zeer voorzichtig met het binnendringen van een ruimte voor het maken van een
nieuwe nestplaats. Op de planlocatie zelf is geschikte bebouwing aanwezig die kan dienen als verblijfs- en nestplaats van de
gierzwaluw. De optimale periode om de aanwezigheid gierzwaluwen waar te nemen is van half mei tot eind juli middels het
tellen van laag vliegende dieren. Het veldbezoek heeft plaatsgevonden in januari, waardoor de aanwezigheid van de
gierzwaluw niet optimaal beoordeeld kan worden. Nader onderzoek op de aanwezigheid van de gierzwaluw is noodzakelijk.’

In deze deelrapportage vindt u de resultaten van het veldonderzoek naar
Gierzwaluw op uw planlocatie en in de nabije omgeving.
Methode van onderzoek
De methode van onderzoek naar Gierzwaluw wordt nauwkeuring omschreven in het
Kennisdocument Gierzwaluw (Apus apus), versie 1.0, juli 2017 uitgegeven door
BIJ12. Dit document geldt als standaardwerk voor het uitvoeren van onderzoek naar
Gierzwaluw en het onderzoek is als zodanig door Veldbiologische Werken
uitgevoerd.
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Bij het onderzoek naar Gierzwaluw dient de populatiegrootte, het effect van de
ingreep op aantallen, de duur van verstoring, verspreiding, omvang en kwaliteit van
het leefgebied in kaart te worden gebracht. Hiervoor is in eerste instantie gebruik
gemaakt van de bevindingen van de reeds uitgevoerde Quickscan Wet
natuurbescherming van De Roever Omgevingsdienst (aangevuld met informatie uit
lokale bronnen). Samen met het Kennisdocument Gierzwaluw van BIJ 12 en de
Soorteninventarisatieprotocollen van het Netwerk Groene Bureaus is een aantal
veldbezoeken ingepland.
Aanpak
Het veldbezoek bestaat uit drie bezoeken van de planlocatie en vindt plaats in de
meest optimale periode van 1 juni t/m 15 juli, waarbij ten minste éénmaal een cirkel
van 1 km om de planlocatie is geïnventariseerd op de aanwezige populaties van
Gierzwaluw. Onderzoeken vinden plaats in de avond tussen 21.00 – 22.30 uur omdat
op dit tijdstip het invliegen naar de rust of nestlocatie goed zichtbaar is.
Tijdens de veldbezoeken is gezocht naar geschikte verblijfplaatsen, kwaliteit van de
leefomgeving zoals foerageermogelijkheden, nesten, nestindicerend gedrag. En is
gekeken naar populatieomvang, aantallen en verspreiding.
Van deze bezoeken zijn track-routes opgenomen met een mobiele telefoon en foto’s
gemaakt van waarnemingen. De bevindingen zijn ingetekend op een kaart.

Veldonderzoeken hebben plaatsgevonden op 5 juni, 17 juni en 3 juli 2019.
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Waarnemingen
In Dinteloord is een populatie Gierzwaluw aanwezig. Reeds vanaf half mei bevinden
zich rond de torenspits in Dinteloord Gierzwaluwen. (kaart)

Omgeving Dinteloord waarnemingen
Gierzwaluw.
Bron: Google Earth

Detailfoto Planlocatie Gierzwaluw
Bron: Google Earth

De planlocatie heeft een rood pannendak
waar verschillende mogelijke openingen voor Gierzwaluw in aanwezig zijn.
Ook de directe nabijheid van agrarisch gebied (achter het huis) is optimaal
foerageergebied voor Gierzwaluw. Toch maakt Gierzwaluw geen gebruik van de
planlocatie. De stippen op de kaart zijn waarnemingen van overvliegende
Gierzwaluw.
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Conclusie
De planlocatie heeft geen functie voor Gierzwaluw.
Maatregelen
U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de heer Coen Knotters,
06-20431422.

Met vriendelijke groet,

Coen Knotters
Veldbiologische Werken
06 - 204 31 422
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Bijlage 5. Nader
onderzoek huismussen

Veldbiologische Werken
Ecologisch onderzoek en advies

Deel II

Ecologisch onderzoek naar Huismus (Passer
domesticus) planlocatie Molendijk 103 te
Dinteloord

d.d. 28 juni 2019

Naar aanleiding van uw opdracht voor aanvullend onderzoek naar Huismus op
planlocatie Molendijk 103 te Dinteloord geven wij u hierbij de bevindingen.
Uitgangspunt
Aanleiding voor onderzoek naar Huismus op de planlocatie is het advies van De Roever
Omgevingsdienst, rapport: Quickscan Soortenbescherming, Roev-19-002, 29 januari 2019
[CITAAT] ‘De huismus is sterk gebonden met mensen. Vaste rust- en nestplaatsen zijn naast de broedplaats ook ‘altijd-groene
struiken’ en klimplanten. De huismus komt tot broeden in of tegen gebouwen in dorpen en steden, zoals onder dakpannen, in
neststenen en in kieren en gaten in de muur, maar ook achter regenpijpen en nestkasten. Daarnaast dient in de nabijheid van
enkele meters van de nestplaats voldoende voedsel en drinkwater aanwezig te zijn. Op de planlocatie is bebouwing aanwezig
in de vorm van een woonhuis wat gesloopt zal gaan worden. Mogelijk verblijft de huismus op de planlocatie. Er is voldoende
groen aanwezig, evenals water en voedsel. Nader onderzoek naar het voorkomen van de huismus binnen de planlocatie is
noodzakelijk. Op voorhand kan niet beoordeeld worden wat de mogelijke gevolgen van de voorgenomen plannen zijn op de
huismus.’

In deze deelrapportage vindt u de resultaten van het veldonderzoek naar
Huismussen op uw planlocatie en in de nabije omgeving.
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Methode van onderzoek
De methode van onderzoek naar Huismus wordt nauwkeuring omschreven in het
Kennisdocument Huismus (Passer domesticus), versie 1.0, juli 2017 uitgegeven door
BIJ12. Dit document geldt als standaardwerk voor het uitvoeren van onderzoek naar
Huismus en het onderzoek is als zodanig door Veldbiologische Werken uitgevoerd.
Bij het onderzoek naar Huismus dient habitat, verblijfplaatsen, functionele
leefomgeving, zandbaden, nesten en winterverblijven in kaart te worden gebracht.
Hiervoor is in eerste instantie gebruik gemaakt van de bevindingen van de reeds
uitgevoerde Quickscan Wet natuurbescherming van De Roever Omgevingsdienst,
d.d. 29 januari 2019 (aangevuld met informatie uit lokale bronnen). Samen met het
Kennisdocument Huismus van BIJ 12 en de Soorteninventarisatieprotocollen van het
Netwerk Groene Bureaus is het voorgeschreven aantal veldbezoeken ingepland
Aanpak
Het veldbezoek bestaat uit een twee tot viertal bezoeken van de planlocatie in de
maand april/mei/juni, waarbij ten minste tweemaal een cirkel van 1 km om de
planlocatie is geïnventariseerd op de aanwezige populaties van Huismus. De
planlocatie is twee tot viermaal bezocht, waarbij ten minste éénmaal het onderzoek
in de vroege ochtend heeft plaatsgevonden. Veldwerk zijn uitgevoerd bij gunstige
weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld bij windluw weer < 3Bft.
Tijdens de veldbezoeken is gezocht naar geschikt habitat, verblijfplaatsen,
leefomgeving zoals foerageermogelijkheden, zandbaden, nesten, nestindicerend
gedrag, roepende Huismussen en potentieel geschikte winterverblijven.
Van deze bezoeken zijn track-routes opgenomen met een mobiele telefoon en foto’s
gemaakt van waarnemingen. De relevante bevindingen zijn ingetekend op een kaart.
Veldbezoeken hebben plaatsgevonden op 15 april 2019, 29 april 2019, 10 mei 2019,
(24 mei 2019 en 5 juni 2019).
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Locatieonderzoek 15 april 2019

Weer en temperatuur, 1ste looproute in omgeving van planlocatie ( )

Weer en temperatuur, 2de omgevingsronde nabij planlocatie
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Waarnemingen
In Dinteloord bevinden zich diverse levensvatbare populaties met Huismus. Een
levensvatbare populatie Huismus bestaat uit 10 – 25 paar Huismus. Locatie
Dinteloord biedt Huismussen een gevarieerd habitat, namelijk:
overwinteringsmogelijkheden, nestgelegenheid (geclusterd), stofbaden, beschutting
in opgaande dichte hagen en het agrarisch land in de nabijheid zorgt voor voldoende
voedsel.
Gedurende de verschillende onderzoeksronden zijn er op de begraafplaatsen in
Dinteloord Huismussen waargenomen. Deze locaties waren in deze periode in
gebruik als foerageerplaats en nestplaats. In de winter bieden de oude
groenblijvende heesters en bomen goede beschutting. Onder de pannendaken en
tuinen van huizen aan de Molendijk zijn verschillende populaties Huismus
waargenomen. Waarbij het gedrag varieerde van voedsel zoeken tot zang,
stofbadend en nestindicerend gedrag (aanleveren van voedsel aan kuikens).
Onder de daken van huizen aan de Molendijk werd gebroed, in de hagen vond de
Huismus beschutting en in de diverse openbare groene ruimten waren stofbaden te
vinden. Het agrarisch gebied net buiten de Molendijk levert een goede voedselbron.

Omgeving Dinteloord met
waarnemingen Huismus.
Bron: Google Earth

Detailfoto planlocatie Huismus.
Bron: Google Earth
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Conclusie
De planlocatie Molendijk 103, omringd door huizen met Huismussen lijkt een zeer
geschikte locatie voor Huismus om te verblijven. Er is een pannendak, opgaande
begroeiing en dichte hagen. Foerageergebied is in de directe nabijheid aanwezig in
de vorm van agrarisch land en particulieren met volière.
Tijdens de veldbezoeken zijn op geen Huismussen op deze locatie aangetroffen. Het
pand is niet geschikt voor winterclusterverblijf.
Er zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk.
Ondanks dat er in het plangebied geen Huismus aanwezig is, dient bij het uitvoeren
van de werkzaamheden rekening te worden gehouden met Huismus in de directe
nabijheid van het plangebied. Dit betekent dat men in de gevoelige periode van deze
soort met bouwverkeer niet dicht tegen hagen aan parkeert en geen lichtoverlast
veroorzaakt met lampen anders dan op de bouwplaats. De minst gevoelige periode
van deze soort ligt tussen september en half november/december. Toch is het
mogelijk dat bij gunstige omstandigheden er in september nog wordt gebroed.

Bron: Kennisdocument BIJ12 Huismus
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Maatregelen
U hoeft geen specifieke maatregelen te treffen. Wel past u Zorgplicht toe gedurende
de gevoelige periode van deze soort.
Zo parkeert u voertuigen niet dicht tegen hagen aan en voert u geen bouwverlichting
buiten de werkplaats.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de heer Coen Knotters,
06-20431422.
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Bijlage 6. Nader
onderzoek vleermuizen

Veldbiologische Werken
Ecologisch onderzoek en advies

rapportage

Ecologisch onderzoek naar Vleermuizen op
planlocatie Molendijk 103 te Dinteloord

d.d. 16 december 2019

Naar aanleiding van uw opdracht voor aanvullend onderzoek naar Vleermuizen op
planlocatie Molendijk 103 te Dinteloord geven wij u hierbij de bevindingen.
Uitgangspunt
Onderzoek naar Vleermuizen is noodzakelijk voor de planlocatie omdat in de
Quickscan Soortenbescherming, ref.nr. roe-19-002 d.d. 29 januari 2019 opgesteld de
De Roever Omgevingsdienst aanwezigheid van Vleermuis niet kan worden
uitgesloten. Dit betekent dat er aanvullend onderzoek plaatsvindt naar de
beschermde soort conform Kennisdocumenten van BIJ 12.

In deze rapportage vindt u de resultaten van het onderzoek naar Vleermuizen op uw
planlocatie en in de nabije omgeving .
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Methode van onderzoek
De methode van onderzoek naar Vleermuizen wordt nauwkeuring omschreven in
onder meer de volgende Kennisdocumenten:
- Gewone dwergvleermuis;
- Gewone grootoorvleermuis
- Rosse vleermuis
- Ruige dwergvleermuis
- Watervleermuis
Deze documenten gelden als standaardwerk voor het uitvoeren van onderzoek naar
Vleermuizen waarbij het Vleermuisprotocol 2017 opgesteld door het Netwerk
Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en RVO.nl de leidraad vormt voor het inrichten
van het onderzoek en wordt als zodanig door Veldbiologische Werken uitgevoerd.
Met de bevindingen van de reeds uitgevoerde Quickscan Soortenbescherming van
De Roever Omgevingsdienst (aangevuld met informatie uit lokale bronnen) als
leidraad. Met de voorschriften van de Kennisdocumenten van BIJ 12 en het
Vleermuisprotocol 2017 van het Netwerk Groene Bureaus zijn de veldbezoeken
ingepland. Veldbezoeken aan de planlocatie hebben plaatsgevonden op: 29 april,
05 juni, 17 juni, 20 augustus en 11 september 2019.
Voor onderzoek naar Vleermuizen is specialistische apparatuur nodig, daarin is
voorzien door gebruik te maken van de Petterson D240, de Batlogger C en de
ultrasoon microfoon M500, eventuele determinaties zijn gecheckt met de Magenta 5.
Aanpak
Het veldbezoek bestaat uit een vijftal bezoeken van de planlocatie in de maanden
maart/april t/m oktober, waarbij ten minste eenmaal de nabije omgeving van de
planlocatie is geïnventariseerd op de aanwezige soorten en verblijven. De planlocatie
is vijfmaal bezocht, waarbij ten minste eenmaal het onderzoek in de vroege ochtend
heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de grootte van het planobject is het onderzoek
uitgevoerd door meerdere medewerkers.
Tijdens de veldbezoeken is gezocht naar geschikt habitat, rust- en verblijfplaatsen,
leefomgeving, kraamindicerend gedrag, paarverblijven, foerageerplaatsen en
potentiele geschiktheid winterverblijven.
Van deze bezoeken zijn track-routes opgenomen met een mobiele telefoon en
opnames gemaakt van waarnemingen (wel en niet verwerkt in een sonogram). De
bevindingen zijn ingetekend op een kaart.
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Resultaat
Waarnemingen: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Watervleermuis,

Waarnemingen

Locatie en resultaten Batlogger C, 29 april 2019

Sonogram Gewone dwergvleermuis, d.d. 29 april 2019
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Resultaten Petterson M500, 5 juni 2019

Sonogram Gewone dwergvleermuis, d.d. 05 juni 2019
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Locatie en resultaten Batlogger C, 17 juni 2019

Sonogram Ruige dwergvleermuis, d.d. 17 juni 2019
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Resultaten Petterson M500 iPad, 20 augustus 2019

Het aantal contactroepen neemt toe op de planlocatie

Contactroep duidend op baltsgedrag
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Contactroep duidend op baltsgedrag
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Resultaten Petterson M500, d.d. 11 september 2019 (zwarte stippen zijn contactroepen)

Herhaaldelijke contactroep duidend op baltsgedrag, d.d. 11 september 2019

Herhaaldelijke contactroep duidend op baltsgedrag, d.d. 11 september 2019
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Conclusie
Er zijn verschillende soorten vleermuisverblijven. Zo is er het kraamverblijf, het
zomerverblijf, het paarverblijf en ook het verblijf van solitaire mannetjes die samen
clusteren in een paarterritorium.
De in het voorjaar geconstateerde uitvliegers (Noordgevel schuur en nok schuur
achter betimmering) betreft vermoedelijk een klein verblijf van solitaire mannetjes.
Gedurende de kraamperiode werd er niet méér activiteit gemeten dan in het
voorjaar. Ook bij het zomerverblijven werd niet méér activiteit gemeten dan
daarvoor. Echter in het najaar werd de gehele planlocatie zeer intensief gebruikt als
balts- en paarverblijf. Aan alle zijden van de planlocatie zijn er baltsroepen gehoord
en veel activiteit onder dakpannen en achter de betimmering van schuur. Opvallend
was het zeer duidelijk roepen van een ruige dwergvleermuis onder de dakpannen bij
de dakkapel van het woonhuis.
Dat een planlocatie in gebruik is als balts- en paarverblijf. Onder het pannendak
achten wij het te koud voor een overwinteringsplaats.
Opvallend is daarbij dat de locatie vooral als baltsplaats wordt gebruikt door Ruige
dwergvleermuis. De mannetjes bezetten in de herfst paarverblijven dicht bij kraamkolonies
(niet bekend uit dit deel van Nederland), langs migratieroutes of bij winterverblijven (er
blijven voor zover bekend weinig vrouwtjes in winterverblijven in Nederland).
Bron:
‘Vleermuizen’ Alle soorten van Europa en Noordwest-Afrika. Dietz, Helversen, Nill,
maart 2009. www.vleermuis.net
Maatregelen
Wij stellen voor dat u de volgende maatregelen neemt voor het tijdelijke aanbieden
van verblijfslocatie voor Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis. Wij
adviseren u om ca. 8 kleine of vier grote vleermuiskasten in de nabijheid van de
planlocatie ophang te hangen. Deze kasten zijn geschikt voor zomerverblijf en
baltsverblijf. De kasten dienen 6 maanden gedurende de actieve periode (april t/m
november) van Gewone dwergvleermuis en Ruige dwergvleermuis op te hangen,
waarna ecologische controle plaatsvindt of vleermuizen gebruik maken van de
kasten. Zijn de vleermuizen gewend aan de kasten en zijn deze in gebruik genomen,
dan is het mogelijk tot sloop over te gaan van de planlocatie.
Ontheffing Wet natuurbescherming dient te worden aangevraagd indien geen
verstoring of schade kan worden voorkomen.
Conform het document ‘Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen’ (MINISTERIE VAN
ECONOMISCH ZAKEN) is een ontheffing Wet natuurbescherming niet van toepassing
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indien er maatregelen kunnen worden getroﬀen waardoor negatieve eﬀecten kunnen
worden voorkomen. Bij toepassing van zulke maatregelen vindt geen overtreding
van de verbodsbepalingen plaats.
Maatregelen die de eﬀecten op de plek van handeling herstellen, zijn mitigerend van
aard; maatregelen die de eﬀecten voor de populatie opheﬀen door herstel of
verbetering op een andere plek zijn compenserend van aard.
Met toepassing van de richtlijnen gesteld in het ‘Kennisdocument Gewone
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)’ Versie 1.0, juli 2017 (BIJ12) en het ‘Kennisdocument
Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)’ Versie 1.0, juli 2017 (BIJ12) kunnen de geplande
werkzaamheden plaatsvinden indien:
Mitigerende maatregelen
✓ Sloop van de bestaande woning en schuur plaatsvindt in de minst gevoelige
periode. Aangezien het redelijkerwijs niet aannemelijk is dat er winterverblijf
van vleermuizen is in de woning en schuur kan sloop plaatsvinden in de
periode van ½ oktober tot uiterlijk eind maart (zie onderstaande tabellen).
✓ Ruim voor aanvang werkzaamheden (6 maanden) alternatieve verblijfplaatsen
voor vleermuizen (8 kleine of 4 grote vleermuiskasten) worden opgehangen in
de directe omgeving van de planlocatie.

✓

De werkzaamheden plaatsvinden onder ecologische begeleiding en toezicht
van een deskundig ecoloog op het gebied van vleermuizen.

Compenserende maatregelen
✓ In of aan de toekomstige woning voldoende effectieve voorzieningen worden
gemaakt voor functioneel verblijf van vleermuizen. Zoals plaatsen definitieve
vleermuiskasten, gevelinbouw vleermuiskasten of voorzieningen in
spouwmuur.
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Tabel Gewone dwergvleermuis
(BRON: ‘Kennisdocument Gewonee dwergvleermuis (Pipistrellus Pipistrellus)’ Versie 1.0, juli 2017 (BIJ12)
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Tabel Ruige dwergvleermuis
(BRON: ‘Kennisdocument Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii)’ Versie 1.0, juli 2017 (BIJ12)
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Voorstel voor het type vleermuiskast:

Deze kast is verkrijgbaar via www.faunaprojecten.nl
Desgewenst kunnen wij advies geven voor het ophangen van de vleermuiskasten,
wel dient u zelf zorg te dragen voor iemand die de kasten voor u kan ophangen.
Mocht u vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de heer Coen Knotters,
06-20431422.
Ik hoop dat deze informatie toereikend is voor uw doeleinden. Indien u nog vragen
heeft verneem ik die graag.
Met vriendelijke groet,

Coen Knotters
Veldbiologische Werken
06 - 204 31 422
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Bijlage 1 Dagrapporten
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Bijlage terugkoppeling eerste onderzoek
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Bijlage Vervangende maatregel Huismus en Vleermuis
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Bijlage 7.
Vooroverlegreacties

Gemeente Steenbergen
De heer H. Mailoa
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Uw schrijven van
Uw kenmerk
Zaaknummer
Ons kenmerk
Behandeld door
Doorkiesnummer
Datum
Verzenddatum

:
:
:
:
:
:
:
:

6 maart 2019
17145
Mevrouw J. Nooren
076 564 10 83
10 april 2019

Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Molendijk 103 te Dinteloord
Geachte meneer Mailoa,
Op 6 maart 2019 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Molendijk 103 te Dinteloord toegestuurd met het
verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke
ordening.
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het
voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen
ir. A.H.J. Bouten

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Gemeente Steenbergen
Postbus 6
4650 AA STEENBERGEN

Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Datum

15 augustus 2019
Ons kenmerk
Onderwerp

C2248864/4565957

Voorontwerp-bestemmingsplan ‘BP Appartementencomplex Molendijk’

Uw kenmerk

Contactpersoon

T. (Thom) Jongen
Telefoon

Geacht college,

(06) 55 68 66 78
Email

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd
op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘BP Appartementencomplex Molendijk’.
Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het zich verhoudt tot de provinciale
belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid relevant zijn. Uw
voorontwerp bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot het maken van
opmerkingen.

Provincie Noord-Brabant,

P.M.A. van Beek,
projectleider uitvoering Wet RO
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

tjongen@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Bijlage 8. Nota van
zienswijzen

GEMEENTE STEENBERGEN
NOTA VAN ZIENSWIJZEN
BESTEMMINGSPLAN
APPARTEMENTENCOMPLEX MOLENDIJK

[Geef tekst op]

www.gemeente-steenbergen.nl
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INLEIDING

1.1

AANLEIDING
Ten behoeve van het woningbouwplan “Appartementencomplex Molendijk” in Dinteloord is
een bestemmingsplan opgesteld. In het kader van het planproces is het bestemmingsplan
aangeboden aan de overleginstanties. Tevens heeft een informatieavond voor omwonenden
en geïnteresseerden plaatsgevonden, waarin de plannen zijn toegelicht.
Het ontwerpbestemmingsplan “Appartementencomplex Molendijk” heeft vervolgens ter
voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening na voorafgaande
openbare bekendmaking vanaf 22 januari 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter
visie gelegen. Het bestemmingsplan is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met het
identificatienummer NL.IMRO.0851.dtlBPmolendijk-o001. Tijdens de periode van
tervisielegging konden bij de gemeenteraad zienswijzen tegen het ontwerp
bestemmingsplan worden ingediend.

1.2

LIJST VAN INDIENERS ZIENSWIJZEN
In de periode van tervisielegging zijn 3 zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan
ontvangen. In onderstaande tabel staan de zienswijzen die bij de gemeenteraad naar voren
zijn gebracht.
nr.
1
2
3

Indiener
Indiener 1
Indiener 2
Indiener 3

Datum ontvangst
4 februari 2020
25 februari 2020
4 maart 2020

In deze rapportage zijn de NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) van de indieners van
de zienswijzen vervangen door een nummer. Dit weglaten van de NAW-gegevens van
indieners van zienswijzen, de ‘anonimiseringsverplichting’, vloeit voort uit de Algemene
verordening persoonsgegevens (Avg). Daarin is bepaald dat NAW-gegevens van natuurlijke
personen niet elektronisch beschikbaar mogen komen. Op rechtspersonen is dit niet van
toepassing. De NAW-gegevens van de indieners zijn bekend bij de gemeente Steenbergen.

1.3

ONTVANKELIJKHEID
+20

Elk van de ingediende zienswijzen is binnengekomen binnen de gestelde termijn. Echter
ontbreken bij de zienswijzen van indiener 3 de NAW-gegevens. Omwille van deze reden
wordt deze zienswijze niet ontvankelijk verklaard. Ondanks het ontbreken van de gegevens
18 beoordeling van de andere
van de afzender, zijn toch alle gronden meegewogen in de
zienswijzen, omdat die overeenkomen. In deze nota zal verder alleen worden ingegaan op
de zienswijzen van indiener 1 en 2.

1.4

DIALOOG MET INDIENERS ZIENSWIJZEN
In het kader van de komst van de Omgevingswet en het omgevingsoverleg heeft de
gemeente Steenbergen initiatiefnemer gevraagd in gesprek te gaan met de indieners van de
zienswijzen in de vorm van een informeel keukentafelgesprek. De bedoelding is om levende
bezwaren te bespreken en na te gaan of er oplossingen mogelijk om hieraan tegemoet te
komen. Op 9 april 2020 heeft adviseur van de initiatiefnemer, dhr. Kraak, voor de eerste keer
contact gezocht met de indieners van de zienswijzen. Op 15 april is van indiener 1 een
reactie ontvangen op deze brief. Indiener geeft aan dat in verband met Covid-19 een
gesprek pas plaats kan vinden indien de regels hieromtrent versoepeld worden. Adviseur
van initiatiefnemer heeft daartoe op 23 juni 2020 opnieuw een brief gestuurd naar beide
indieners met het verzoek om in overleg te treden over de ingediende zienswijzen. Indiener
1 heeft hierop gereageerd en op 16 juli 2020 heeft overleg plaatsgevonden. Van indiener 2 is
opnieuw geen reactie ontvangen.
In het overleg van 16 juli jl. zijn de bezwaren van de indiener 1 op het plan doorgelopen. De
bezwaren zien voornamelijk toe op het parkeren, de toekomstige ontsluitingssituatie van het
perceel en het industrieterrein en de intensivering van het gebruik van het perceel. Tijdens
het gesprek heeft indiener de bezwaren toegelicht en besproken met adviseur van
initiatiefnemer. De adviseur heeft hierop gereageerd in de vorm van een toelichting op
bijvoorbeeld het uitgevoerde parkeeronderzoek en een toelichting op de plannen. Tijdens het
overleg zijn indiener 1 en de adviseur van initiatiefnemer niet nader tot elkaar gekomen,
maar hebben wel naar elkaar geluisterd. De conclusie van het gesprek is dat er geen
oplossingen mogelijk zijn om bezwaren van indiener 1 weg te nemen. De zienswijze blijft
aldus in stand en zal in het volgende hoofdstuk voorzien worden van een reactie.

2

ZIENSWIJZEN

2.1

INLEIDING
In de navolgende paragraaf zijn de ingediende zienswijzen samengevat en beantwoord. Ook
is aangegeven wat de gevolgen zijn voor het vast te stellen bestemmingsplan. Eensluidende
zienswijzen zijn gezamenlijk behandeld.

2.2

BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

2.2.1 Zienswijze 1
Samenvatting
Achmea rechtsbijstand dient namens cliënt een zienswijze in om de volgende redenen:
1.1 Het plan tast het woongenot van cliënt aan. Door het plan wordt het bouwvlak circa 3
keer groter. Tevens wordt de maximum bouwhoogte hoger. Ook het gebruik van het
perceel wordt door de komst van 8 huishoudens veel intensiever. Door deze
veranderingen wordt het woon- en leefklimaat van cliënt aangetast.
1.2 Cliënt vreest dat het plan voor geluidsoverlast zorgt. Uit het akoestisch onderzoek
blijkt niet wat de geluidbelasting is van voertuigen die het naastgelegen perceel van
cliënt in- en uitrijden. Voorts is er geen akoestisch onderzoek gedaan naar de komst
van meerdere huishoudens. De gevolgen van het plan inzake geluid zijn niet goed
onderzocht.
1.3 Het plan zorgt voor parkeeroverlast. Gezien het niet mogelijk is om op eigen terrein te
voorzien in de parkeerbehoefte, is er sprake van een slecht plan. Cliënt is van mening
dat een appartementencomplex daarom niet inpasbaar is in de omgeving.
1.4 Het nieuwe plan leidt tot een forse toename van de verkeersdruk. Het plan zorgt voor
meer verkeersbewegingen en het bestemmingsplan voorziet onvoldoende in
mogelijkheden voor een goede ontsluiting. Er heeft op de locatie geen
verkeersonderzoek plaatsgevonden, waarbij rekening is gehouden met nieuwe
ontwikkelingen.
1.5 Het nieuwe plan heeft negatieve impact op de verkeersveiligheid. Cliënt vreest dat de
uitrit, gezien de ligging, voor verwarring kan zorgen in het verkeer. Een onderzoek
rondom verkeersveiligheid is van belang.
1.6 Cliënt vreest voor schade door de garagekelder. De grondwaterstand is hier volgens
cliënt hoog. Cliënt vreest dat er schade ontstaat door het grondwater als de
garagekelder wordt gebouwd. Bovendien blijkt uit het plan dat ook een deel van de
gronden met de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ wordt verlaagd en
verhard. Het is volgens cliënt echter onduidelijk of het Waterschap Brabantse Delta
toestemming gaat verlenen voor de ontwikkeling van de garagekelder.
1.7 Het plan tast de privacy van cliënt aan. In de nieuwe situatie is inkijk mogelijk in haar
woning en in haar tuin. Dit is een inbreuk op de bestaande situatie en een ernstige
aantasting van de privacy. Bij een woningbouwontwikkeling zonder balkons wordt de
privacy van cliënt niet geschonden.

1.8

Cliënt dreigt door het plan zijn vrije uitzicht te verliezen. Cliënt heeft na voltooiing van
het plan direct zicht op de enorme bouwmassa van het bouwproject. Dit plan tast het
bestaande uitzicht in ernstige mate aan.
1.9 De gemeente hoort alternatieve locaties te onderzoeken. De gemeente moet volgens
de wet een goede ruimtelijke ordening nastreven. Het centrum en een nabijgelegen
voetbalveld geven meer mogelijkheden voor de bouw van nieuwe woningen.
1.10 Er is sprake van een waardevermindering van de woning.

Reactie
1.1 De gemeente Steenbergen onderschrijft dat het bouwvlak ter plaatse wordt vergroot
en dat de ter plaatse toegestane maximum bouwhoogte in
het
ontwerpbestemmingsplan toeneemt. De maximum goot- en bouwhoogte nemen toe
van 4 en 8 meter naar 5 en 9 meter. Het verschil in hoogte bedraagt aldus 1 meter.
Initiatiefnemer heeft met zijn adviseur gekeken naar de mogelijkheden om het plan
binnen de maximum bouwhoogte van 8 meter die vigeert in te passen. Dit is mogelijk.
Omwille van deze reden wordt voorgesteld om in de vast te stellen versie een
maximum bouwhoogte van 8 meter op te nemen. Daarnaast is een nieuwe
woonfunctie, ook in de vorm van appartementen, is ter plaatse uitstekend verenigbaar
met een bestaande woonfunctie. Dit blijkt ook uit de toelichting op het
ontwerpbestemmingsplan, op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat het
woon- en leefklimaat van cliënt niet aangetast wordt.
1.2 Ten behoeve van ‘een goede ruimtelijke ordening’ dienen álle relevante
geluidsbronnen te worden betrokken in de belangenafweging. In het
ontwerpbestemmingsplan zijn reeds alle relevante geluidsbronnen onderzocht. Geluid
dat afkomstig is van erven van aangrenzende woningen betreft geen relevante
geluidsbron. Ten aanzien van (geluid)hinder afkomstig van naburige erven is art. 5:37
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
1.3 De toetsing aan de parkeernota vindt in beginsel plaats ten tijde van het benutten van
de bevoegdheid tot het verlenen van omgevingsvergunning. In artikel 10.1 van het
ontwerpbestemmingsplan is reeds gewaarborgd dat bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het bouwen voorzien dient te worden in voldoende
parkeergelegenheid conform het gemeentelijk parkeerbeleid. Uit jurisprudentie van de
ABRvS blijkt evenwel dat reeds bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het
kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk dient te zijn dat in de aldus
benodigde parkeerplaatsen ook feitelijk duurzaam kan worden voorzien
(ECLI:NL:RVS:2017:1036, r.o. 5.3). Om die reden is in paragraaf 2.5 van het
ontwerpbestemmingsplan ingegaan op het aspect parkeren. Daaruit volgt dat op eigen
terrein niet aan de parkeerbehoefte kan worden voldaan. Het betreft een tekort van 3
parkeerplaatsen, waarvoor inzichtelijk dient te worden gemaakt of er ruimte
beschikbaar is in het openbaar gebied. Initiatiefnemer zal een extra parkeerplaats
inrichten door de langsparkeerstrook langs de Molendijk ter hoogte van het
plangebied te verlengen. Daardoor resteert uiteindelijk een parkeerbehoefte van 2
parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Om te kunnen bepalen of de resterende
parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen in de openbare ruimte kan worden
opgevangen zonder dat dit leidt tot parkeerproblemen, heeft Rho Adviseurs in juni
2020 een parkeeronderzoek uitgevoerd. Het parkeeronderzoek is opgenomen als
bijlage 1 van deze Nota van Zienswijzen. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd
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dat op het drukste moment (donderdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur) 41% van de
parkeerplaatsen bezet is. Er is nog ruim voldoende parkeercapaciteit beschikbaar om
aan de grens van 80% bezetting te komen. Het toedelen van de resterende
parkeerbehoefte als gevolg van de planontwikkeling van 2 parkeerplaatsen aan het
openbare gebied, leidt dus niet tot parkeeroverlast. Daarmee is aangetoond dat het
plan uitvoerbaar is en dat parkeren dus geen probleem is.
Uitsluitend de ruimtelijk relevante verkeersaspecten worden beoordeeld in het kader
van de bestemmingsplanprocedure. Dit betreft dus bijvoorbeeld niet de
verkeersveiligheid van de inrichting van de weg. Dit is een civiel aspect dat op een
andere manier via andere regelingen wordt geregeld (bv. Wegenverkeerswet). Dit
neemt niet weg dat de gemeente Steenbergen hier wel aandacht voor heeft. Het plan
is verkeerskundig door de gemeente getoetst en akkoord bevonden.
Een aspect ten aanzien van verkeersveiligheid dat wel moet worden beoordeeld is de
verkeersintensiteit. De toevoeging van per saldo 7 woningen zal een extra aanbod
aan verkeersbewegingen generen van ongeveer 44,8 verkeersbewegingen per
etmaal. In de toelichting op het bestemmingsplan gaan we uit van een worst-case
scenario van de toevoeging van 8 woningen met een toevoeging van 51,2
verkeersbewegingen per etmaal. Momenteel is op de Molendijk sprake van ongeveer
400 verkeersbewegingen. De toevoeging van het aantal verkeerbewegingen vormt
derhalve 12,8% van het totaal (klein aandeel). Bovendien heeft het aanrijdend verkeer
de mogelijkheid om via de Molendijk te rijden, maar het afrijdend verkeer kan geen
gebruik maken van de Molendijk aangezien dit een eenrichtingsweg betreft. Het aantal
verkeersbewegingen over de Molendijk zal dus nog kleiner zijn. Het uiteindelijke
gedeelte van de extra voertuigbewegingen dat langs het perceel van indieners voert is
daarmee verwaarloosbaar klein en zal zogezegd niet leiden tot verkeersoverlast.
Verkeerskundig gezien is er aldus geen enkele reden om te veronderstellen dat de
verkeersveiligheid ter plaatse in het geding komt.
Het Waterschap Brabantse Delta heeft in het kader van het wettelijke vooroverleg
reeds kenbaar gemaakt dat de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar
wens zijn opgenomen in het plan. Er is dan ook een positief wateradvies afgegeven
voor het plan, inclusief de garage. Het waterschap heeft dan ook geen aanleiding
gezien in het plan om een zienswijze in te dienen. Voldaan wordt dus aan de
uitgangspunten van het waterschapsbeleid. Dit betreft bovendien een
uitvoeringsaspect en zal in de verdere uitwerking berekend en bepaald moeten
worden. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen zal inzichtelijk
moeten worden gemaakt uit welke constructie de garagekelder bestaat. Bovendien zal
bij de aanvraag aangetoond moeten worden dat dit geen gevolgen heeft in de vorm
van schade aan naastgelegen panden.
In het bouwplan is rekening gehouden met de privacy van naastgelegen woningen. Zo
zijn aan de noordwestzijde en zuidoostzijde van de bebouwing geen balkons voorzien.
Bovendien is bij de inrichting van de plattegrond rekening gehouden met de mogelijke
inkijk in tuinen, door hier de badkamer en slaapkamer te projecteren. Volledige privacy
kan bij de ontwikkeling van een stedelijke locatie niet worden bereikt. De inbreuk op
privacy zal individueel worden beleefd. Om te komen tot een afweging van belangen
is het hanteren van objectieve criteria van belang. Het bouwvlak waarbinnen de
beoogde ontwikkeling kan plaatsvinden is gelegen op circa 17 meter van de
perceelsgrens van cliënt. Gelet op de tussengelegen woning en de afstand tot aan het
bouwvlak wordt geen onevenredige inbreuk gemaakt op privacy. De gemeente vindt

de afstand tot de woning van cliënt zodanig dat geen sprake is van een onevenredige
beperking van de privacy. Omdat er bij voorliggende locatie geen sprake is van een
ongebruikelijke maatvoering vormt aantasting van privacy door inkijk geen reden tot
aanpassing van het bestemmingsplan. Een en ander in lijn met vaste jurisprudentie
van de ABRvS (onder meer ECLI:NL:RVS:2013:1580).
1.8 Op basis van vaste jurisprudentie bestaat er geen recht op blijvend vrij uitzicht (zie
o.a. ABRvS 13 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3435, r.o. 10.2 en ABRvS 20
december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3498, r.o. 5.1). De beoogde bebouwing wordt
bovendien naast het perceel van indiener voorzien, niet erachter. Omwille van deze
reden behoudt indiener een breedte van circa 13 meter via welke gronden indiener
zicht blijft behouden op het buitengebied. Mocht indiener van mening zijn dat sprake is
van planschade als gevolg van het nieuwe bestemmingsplan, dan bestaat de
mogelijkheid tot het indienen van een planschadeverzoek bij de gemeente.
1.9 De raad moet bij de keuze van een bestemming een afweging maken van alle
belangen die betrokken zijn bij de vaststelling van het plan. Daarbij heeft de raad
beleidsruimte. De voor- en nadelen van alternatieven moeten in die afweging worden
betrokken. Reeds is ter plaatse van het plangebied al sprake van een
woonbestemming. Gelet op de ligging van het plangebied binnen de kern Dinteloord
en de vigerende bestemming van de gronden zijnde ‘Wonen’ is er geen aanleiding
voor het oordeel dat de keuze om opnieuw woningen te realiseren binnen het
plangebied onredelijk is. Bovendien belemmeren eigendomsverhoudingen
initiatiefnemer om elders locaties met woningen te ontwikkelen. In het kader van een
goede ruimtelijke ordening is aangetoond dat de gekozen locatie geschikt is voor de
beoogde invulling.
1.10 Artikel 6.1 Wro geeft aan dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden recht
kan doen gelden op een tegemoetkoming in de schade als een gevolg van de
bepalingen in een ruimtelijk plan. Indien cliënt meent recht te doen gelden, kan cliënt
een aanvraag om tegemoetkoming planschade indienen.
Wijziging naar aanleiding van zienswijze
• De maximum bouwhoogte wordt verlaagd van 9 meter naar 8 meter.
• Als gevolg van de ingediende zienswijze heeft een parkeeronderzoek
plaatsgevonden. Dit parkeeronderzoek is opgenomen als bijlage van deze Nota van
Zienswijzen. De resultaten van dit onderzoek hebben niet geleid tot een aanpassing
van het plan.

2.2.2 Zienswijze 2
Samenvatting
Indiener dient een zienswijze in om de volgende redenen:
2.1 Het plan tast het woon- en leefklimaat aan. Door het plan wordt het bouwvlak circa 3
keer groter. Ook wordt deze hoger. Ook het gebruik van het perceel wordt door de
komst van 8 huishoudens veel intensiever.
2.2 Als gevolg van het plan ontstaat geluidsoverlast.
2.3 Het plan zorgt voor parkeeroverlast. 8 parkeerplaatsen zijn niet genoeg voor 8
huishoudens.
2.4 Er ontstaat een toename van de verkeersdruk en dus verkeersveiligheid.
2.5 Indiener vraagt zich af of er door het realiseren van de garagekelder schade ontstaat
aan het huis van indiener door het graven van de kelder.
2.6 Indiener vreest dat de waarde van de woning daalt als het appartementencomplex
gebouwd wordt.
2.7 De gemeente hoort volgens indiener alternatieve locaties te onderzoeken. Volgens
indiener is er in de buurt een voetbalveld gelegen, waar meer mogelijkheden zijn voor
de bouw van nieuwe woningen. Het centrum biedt ook betere mogelijkheden.
2.8 Volgens indiener hebben de bewoners van de Molendijk een alternatieve oplossing
bedacht die beter past op de locatie, bestaande uit het plaatsen van een twee-onderéén-kapwoning
of
een
drie-onder-één-kapwoning
in
plaats
van
een
appartementencomplex.
Reactie
2.1 Verwezen wordt naar het antwoord op zienswijze 1, gegeven onder 1.1.
2.2 Ten behoeve van ‘een goede ruimtelijke ordening’ dienen álle relevante
geluidsbronnen te worden betrokken in de belangenafweging. In het
ontwerpbestemmingsplan zijn reeds alle relevante geluidsbronnen onderzocht. De
gemeente kan zich dan ook niet vinden in het standpunt van indiener dat als gevolg
van het plan geluidsoverlast ontstaat.
2.3 De toetsing aan de parkeernota vindt in beginsel plaats ten tijde van het benutten van
de bevoegdheid tot het verlenen van omgevingsvergunning. In artikel 10.1 van het
ontwerpbestemmingsplan is reeds gewaarborgd dat bij de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het bouwen voorzien dient te worden in voldoende
parkeergelegenheid conform het gemeentelijk parkeerbeleid. Uit jurisprudentie van de
ABRvS blijkt evenwel dat reeds bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het
kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk dient te zijn dat in de aldus
benodigde parkeerplaatsen ook feitelijk duurzaam kan worden voorzien
(ECLI:NL:RVS:2017:1036, r.o. 5.3). Om die reden is in paragraaf 2.5 van het
ontwerpbestemmingsplan ingegaan op het aspect parkeren. Als gevolg van de
ontwikkeling bestaat ter plaatse conform het CROW een parkeerbehoefte van 13
parkeerplaatsen. In de bestaande situatie wordt ten behoeve van de vrijstaande
woning reeds in het openbaar gebied geparkeerd. Deze parkeerplaatsen mogen
toegerekend worden aan de herontwikkeling van het plangebied. Dit betekent dat er
een parkeerbehoefte resteert van 11 parkeerplaatsen. Op eigen terrein kan, zoals
indiener stelt, voorzien worden in 8 parkeerplaatsen. Dit betekent dat er een
parkeerbehoefte van 3 parkeerplaatsen resteert, waarvoor inzichtelijk dient te worden
gemaakt of er ruimte beschikbaar is in het openbaar gebied. Initiatiefnemer zal een
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extra parkeerplaats inrichten door de langsparkeerstrook langs de Molendijk ter
hoogte van het plangebied te verlengen. Daardoor resteert uiteindelijk een
parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Om te kunnen bepalen
of de resterende parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen in de openbare ruimte kan
worden opgevangen zonder dat dit leidt tot parkeerproblemen, heeft Rho Adviseurs in
juni 2020 een parkeeronderzoek uitgevoerd. Het parkeeronderzoek is opgenomen als
bijlage 1 van deze Nota van Zienswijzen. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd
dat op het drukste moment (donderdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur) 41% van de
parkeerplaatsen bezet is. Er is nog ruim voldoende parkeercapaciteit beschikbaar om
aan de grens van 80% bezetting te komen. Het toedelen van de resterende
parkeerbehoefte als gevolg van de planontwikkeling van 2 parkeerplaatsen aan het
openbare gebied, leidt dus niet tot parkeeroverlast. Daarmee is aangetoond dat het
plan uitvoerbaar is en dat parkeren dus geen probleem is.
Uitsluitend de ruimtelijk relevante verkeersaspecten worden beoordeeld in het kader
van de bestemmingsplanprocedure. Een aspect ten aanzien van verkeersveiligheid
dat moet worden beoordeeld is de verkeersintensiteit. Voor een verder beantwoording
van deze zienswijze wordt verwezen naar het antwoord op zienswijze 1, onder 1.5.
Dit betreft een uitvoeringsaspect en zal in de verdere uitwerking berekend en bepaald
moeten worden. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen zal
inzichtelijk moeten worden gemaakt uit welke constructie de garagekelder bestaat.
Bovendien zal bij de aanvraag aangetoond moeten worden dat dit geen gevolgen
heeft in de vorm van schade aan naastgelegen panden.
Artikel 6.1 Wro geeft aan dat een belanghebbende onder bepaalde voorwaarden recht
kan doen gelden op een tegemoetkoming in de schade als een gevolg van de
bepalingen in een ruimtelijk plan. Indien cliënt meent recht te doen gelden, kan
indiener een aanvraag om tegemoetkoming planschade indienen.
Verwezen wordt naar het antwoord op zienswijze 1, gegeven onder 1.9.
De toelichting op het ontwerpbestemmingsplan maakt duidelijk dat met de beoogde
ontwikkeling van appartementen voorzien wordt in een kwalitatieve behoefte die
bestaat aan huurwoningen voor de periode 2019 tot 2025. Bovendien is in de
toelichting aangetoond dat met de voorgenomen ontwikkeling van appartementen ter
plaatse sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De uitstraling van het complex,
met de ter plaatse toegestane maximum goot- en bouwhoogte, doet bovendien
vergelijkbaar ogen als bijvoorbeeld een twee-onder-één-kapwoning. De gemeente
Steenbergen vindt de voorgenomen ontwikkeling dan ook passend op het betreffende
perceel.

Wijziging naar aanleiding van zienswijze
• De maximum bouwhoogte wordt verlaagd van 9 meter naar 8 meter.
• Als gevolg van de ingediende zienswijze heeft een parkeeronderzoek
plaatsgevonden. Dit parkeeronderzoek is opgenomen als bijlage van deze Nota van
Zienswijzen. De resultaten van dit onderzoek hebben niet geleid tot een aanpassing
van het plan.

Bijlagen

Bijlage 1. Parkeeronderzoek
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Project
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Bestemmingsplan Molendijk 103, Dinteloord

Opdrachtgever :

Kraak b.v.

Datum
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Betreft

:

Parkeeronderzoek Molendijk 103 e.o. te Dinteloord

Aanleiding
De ontwikkeling aan de Molendijk 103 in Dinteloord, betreft de realisatie van 8 gestapelde woningen. Hiervoor
geldt een parkeernorm van minimaal (8 x 1,5) = 12 parkeerplaatsen. In overleg met de gemeente Steenbergen
is bepaald dat per woning 1,6 parkeerplaatsen per woning worden gerealiseerd. Dit betekent dat er ten
behoeve van het planvoornemen (8 x 1,6) = 12,8 = 13 parkeerplaatsen aanwezig moeten zijn. Het bouwplan
voorziet in een parkeerkelder onder het wooncomplex waarin 8 parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd.
Er resteert daarmee nog een parkeerbehoefte van 5 parkeerplaatsen welke niet binnen het plangebied kunnen
worden gerealiseerd.
In de huidige situatie wordt de parkeerbehoefte van de vrijstaande woning volledig opgelost binnen het
openbaar gebied. Voor een vrijstaand woning geldt in de ASVV voor een weinig stedelijke omgeving in de rest
bebouwde kom een minimale parkeernorm van 1,9 parkeerplaatsen. Dit betekent dat er momenteel al 2
parkeerplaatsen in de openbare ruimte ten dienste staan van de bestaande woning. Deze komen in de
toekomstige situatie ten dienste te staan van het planvoornemen. Als gevolg daarvan resteert een
parkeerbehoefte van 3 parkeerplaatsen. De initiatiefnemer is voornemens om in het openbaar gebied, vóór het
plangebied, langs de Molendijk, de langsparkeerstrook te verlengen met één parkeerplaats. Daardoor resteert
uiteindelijk een parkeerbehoefte van 2 parkeerplaatsen in de openbare ruimte.
Parkeeronderzoek
Conform het parkeerbeleid van de gemeente Steenbergen dient de ontwikkeling aantoonbaar niet te leiden tot
parkeerproblemen in de omgeving. Om te kunnen bepalen of de resterende parkeerbehoefte van 2
parkeerplaatsen in de openbare ruimte kan worden opgevangen zonder dat dit leidt tot parkeerproblemen,
heeft een parkeeronderzoek plaatsgevonden.
Omdat de resterende parkeerbehoefte wordt veroorzaakt door de functie “wonen” dient het onderzoek aan te
tonen wat de parkeerbezetting in de omgeving is, op het moment dat de vraag vanuit de functie “wonen” het
grootst is. Daarom zijn de volgende telmomenten bepaald voor het parkeeronderzoek:
donderdag 28 mei 2020 tussen 19:00 en 22:00 en;
zaterdag 6 juni 2020 tussen 14:00 en 16:00.
Het onderzoeksgebied is bepaald op 100m loopafstand rond de ontwikkellocatie. De onderzoeksmethoden,
telmomenten en het onderzoeksgebied zijn in overeenstemming met de gemeente Steenbergen vooraf
bepaald. De resultaten van het parkeeronderzoek zijn te vinden in de bijlage van deze memo.
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Figuur 1: onderzoeksgebied 100m loopafstand nabij Molendijk 103 in Dinteloord, verdeeld in 5 genummerde secties

Het parkeeronderzoek heeft plaatsgevonden op het moment dat vanuit de rijksoverheid maatregelen van
kracht waren in het kader van COVID-19. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat veel mensen thuis waren
ten tijden van de telmomenten. Aangezien donderdagavond normaal gesproken ook veel mensen thuis zijn,
hebben de maatregelen van de rijksoverheid hier nauwelijks effect op gehad. Voor de telling op
zaterdagmiddag geldt dat er mogelijk zelfs iets meer mensen thuis waren dan normaal, waardoor de bezetting
op het moment van tellen zelfs iets hoger was en er in feiten een worst-case bezetting is gemeten.
Bevindingen parkeeronderzoek
De parkeercapaciteit in het onderzoeksgebied bedraagt 41 parkeerplaatsen. Op het drukste moment,
donderdag 28 mei tussen 19:00-22:00, bedroeg de maximale bezetting 41% van de totale capaciteit. Dat komt
overeen met een absolute parkeerbezetting van 17 parkeerplaatsen.
Veelal wordt een grens van 80% aangehouden om te bepalen of er voldoende restcapaciteit in de omgeving is
om een eventuele parkeervraag van een ontwikkeling mee op te kunnen opvangen. Wanneer de resterende
parkeervraag van 2 parkeerplaatsen wordt meegerekend met de geconstateerde parkeerbezetting dan komt
de totale parkeerbezetting op 47% (17+2) te liggen, dat is ruim onder de grens van 80%.
Conclusie
Met een parkeerbezetting op het drukste moment (donderdagavond tussen 19:00 en 22:00) van 41%, wat
overeenkomt met een absolute bezetting van 17 parkeerplaatsen, is er nog ruim voldoende parkeercapaciteit
(32-17= 15) beschikbaar om aan de grens van 80% bezetting te komen. Het toedelen van de resterende
parkeerbehoefte als gevolg van de planontwikkeling van 2 parkeerplaatsen aan het openbare gebied, leidt
daarom niet tot parkeeroverlast.
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INLEIDING EN ONDERZOEKSOPZET
INLEIDING
Verkeersonderzoeksbureau De Verkeerstellers heeft parkeeronderzoeken verricht op de Molendijk 103 e.o.
in Dinteloord.

ONDERZOEKSOPZET
In geval van straatparkeren of ongedefinieerde parkeervakken wordt als capaciteit het volgende aangehouden:
5,5 meter lang is één parkeerplaats.

De onderzoeken zijn gehouden op twee dagen:
l
Donderdag 28 mei 2020:
tussen 19:00-22:00 uur
l
Zaterdag 6 juni 2020:
tussen 14:00-16:00 uur

CONCLUSIE
De maximale bezetting wordt bereikt op 28-05-2020 met een bezetting van 17 (41%).
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VISUELE WEERGAVE ONDERZOEKSGEBIED

Molendijk 87

1

2

3

5

4

Molendijk 44

Stellingmolen 3

De Verkeerstellers - www.deverkeerstellers.nl

Pagina 3 van 4

ONDERZOEKSRESULTATEN - DONDERDAG 28 MEI 2020 - 19:00-22:00 UUR
Straatnaam

Molendijk

Totaal
Stellingmolen
Totaal

Sectie Omschrijving

1
2
3
4

Noordzijde - 5 parkeervakken
Noordzijde 6 parkeervakken
Zuidzijde 6 parkeervakken
Zuidzijde - 9x straatparkeren

5

Westzijde -13x straatparkeren

Totaal hele gebied 28 mei 2020

CAPACITEIT
Parkeer
Totaal
vakken

Parkeer
vakken

BEZETTING
Fout
Totaal

Totaal
%

5
6
8
9
28
13
13

5
6
8
9
28
13
13

4
4
2
7
17
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4
4
2
7
17
0
0

80%
67%
25%
78%
61%
0%
0%

41

41

17

0

17

41%

ONDERZOEKSRESULTATEN - ZATERDAG 6 JUNI 2020 - 14:00-16:00 UUR
Straatnaam

Molendijk

Totaal
Stellingmolen
Totaal

Sectie Omschrijving

1
2
3
4

Noordzijde - 5 parkeervakken
Noordzijde 6 parkeervakken
Zuidzijde 6 parkeervakken
Zuidzijde - 9x straatparkeren

5

Westzijde -13x straatparkeren

Totaal hele gebied 6 juni 2020
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CAPACITEIT
Parkeer
Totaal
vakken

Parkeer
vakken

BEZETTING
Fout
Totaal

Totaal
%

5
6
8
9
28
13
13

5
6
8
9
28
13
13

4
4
5
2
15
1
1

0
0
0
0
0
0
0

4
4
5
2
15
1
1

80%
67%
63%
22%
54%
8%
8%

41

41

16

0

16

39%
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