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1 ALGEMENE ASPECTEN 

 

1.1 Bij het plan behorende stukken 

 

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein ’t Oog” is vervat in: 

• de geometrische plaatsbepaling (verbeelding) waarop onder meer de bestemmingen 

van de in het plan gelegen gronden zijn aangegeven; 

• de regels, waarin bepalingen zijn opgenomen over de inhoud van de bestemmingen 

en bepalingen omtrent het gebruik van de gronden en de toelaatbaarheid van 

bebouwing. 

  

Het bestemmingsplan “Bedrijventerrein ‘t Oog” gaat verder vergezeld van voorliggende 

toelichting. Hierin wordt de opzet van het plan beschreven en zijn de aan het plan ten 

grondslag liggende gedachten weergegeven alsmede de resultaten van de 

(milieu)onderzoeken. 

 

1.2 Ligging van het plangebied 

 

Het plangebied is ten noordwesten van de kern Hardinxveld-Giessendam gelegen en ligt 

ingeklemd tussen Merwede-Lingelijn en Betuweroute. Aan de westzijde sluiten deze 

spoorlijnen het gebied af en aan de oostzijde ligt het agrarische gebied van ’t Oog.  

 

1.3 Vigerende plannen 

Voor de in het bestemmingsplan begrepen gronden vigeert momenteel het bestemmingsplan 

‘Buitengebied’, door de gemeenteraad vastgesteld op 28 april 2016. Daarin is het plangebied  

voorzien van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Tevens is het plangebied voorzien 

van de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologische verwachting  6 en Waarde – 

Archeologische verwachting 7’. Ook is er een ‘functieaanduiding specifieke vorm van 

agrarisch met waarden – ruwvoederteelt’ opgenomen in het plangebied.  

 

 

Afbeelding 1.3: uitsnede vigerend bestemmingsplan 
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1.4 Leeswijzer 

 

De toelichting van het bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden de 

doelstellingen van het bestemmingsplan beschreven. Vervolgens wordt een inventarisatie en 

analyse gegeven van de huidige situatie (hoofdstuk 3) en gewenste ruimtelijke en functionele 

structuur van het plangebied op hoofdlijnen (hoofdstuk 4). Hierbij wordt ook in gegaan op het 

vigerende beleidskader. In hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt een verantwoording gegeven hoe 

omgegaan is met verschillende deelaspecten; achtereenvolgens gaat het om water, 

archeologie en verschillende milieuthema’s. Hoofdstuk 8 geeft een juridische toelichting op 

de regels en de geometrische plaatsbepaling. Hoofdstuk 9 en 10 gaan achtereenvolgens in 

op de aspecten overleg en inspraak en op de uitvoerbaarheid van het plan. 
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2 DOEL VAN HET PLAN 

 

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een bedrijventerrein mogelijk. Door 

Spacevalue is een tweede schetsontwerp met bijhorende verkaveling opgesteld.  

Dit tweede schetsontwerp is tot stand gekomen naar aanleiding van de behoeften en 

wensen die de verschillende geïnteresseerde bedrijven hebben geuit. Voor een nadere 

toelichting op het ontwerp wordt verwezen naar hoofdstuk 4.  

 

Het terrein wordt aan de zuidzijde begrensd door de Spoorweg. Aan de noord- en westzijde 

zorgt een groenblauwe structuur voor een kwalitatieve overgang naar het open 

polderlandschap. Tussen de Spoorweg en de groenblauwe structuur aan de noord- en 

westzijde bevinden zich de bedrijfskavels. De bedrijfsstraten die deze kavels ontsluiten 

liggen haaks op de Spoorweg. Het aantal, de positie en de afmetingen van deze 

bedrijfsstraten is flexibel, maar ze bieden in ieder geval ruimte aan het verkeer, groen en 

water.  

 

Het bedrijventerrein kan in de toekomst aan de oostzijde uitgebreid worden. Om tot die tijd 

toch een kwalitatieve afronding van het terrein te hebben, wordt aan de oostkant een 

beplantingsverplichting op de kavels opgenomen. 

 

Het bestemmingsplan sluit aan op de flexibele wijze van deze hoofdopzet uit het 

schetsontwerp. Voor de ontwikkeling van het gehele plangebied is vooralsnog gekozen 

voor een globale bestemming, waarbinnen verschuivingen in de hoofdopzet mogelijk zijn. 

Indien mogelijk en/of wenselijk kan de opzet in de loop van de procedure verder worden 

gedetailleerd. 

 

Dit bestemmingsplan maakt de voorgenomen ontwikkeling van het bedrijventerrein in 

juridisch-planologische zin mogelijk. 
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3. INVENTARISATIE EN ANALYSE 

  

 

3.1 Rijksbeleid 

 

Het Rijk heeft haar ruimtelijk beleid vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Mobiliteit (SVIR) en het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). De leidende 

gedachte van het rijksbeleid is ruimte maken voor groei en beweging, waarbij het Rijk zich 

vooral concentreert op decentralisatie. De verantwoordelijkheid wordt verplaatst van 

Rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. In het rijksbeleid (SVIR en Barro) 

worden dan ook geen specifieke uitspraken gedaan met betrekking tot het voorliggende 

projectgebied.  

 

3.2 Provinciaal beleid 

 

Visie Ruimte en Mobiliteit en Verordening Ruimte 

 

Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland de Visie Ruimte 

en Mobiliteit, het Programma Ruimte, het Programma Mobiliteit en de Verordening Ruimte 

vastgesteld. Het beleid is op 1 augustus 2014 in werking getreden. Op 30 mei 2018 is de 

wijziging 2018 van het Programma Ruimte en de VRM vastgesteld. Hierbij gaat het om de 

aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking, nieuwe behoefteramingen voor 

bedrijventerreinen en verduidelijking van het beleid voor energie, waaronder gaswinning, 

windenergie en zonne-energie. Ook zijn er wijzigingen van de kaartaanduidingen voor 

enkele gebieden.  

 

Deze tijd vraag om maatwerk, flexibiliteit en aanpassingsvermogen, onder andere omdat 

ontwikkelingen minder voorspelbaar zijn en demografische ontwikkelingen in de diverse 

regio’s verschillen. Maatwerk, flexibiliteit, aanpassingsvermogen en samenwerking zijn 

sleutelbegrippen in de Visie Ruimte en Mobiliteit.  De provincie stelt de behoefte van de 

gebruiker centraal; het aanbod moet afgestemd zijn op de vraag. Daarbij zet de provincie 

in op een efficiënte benutting van de ruimte en de netwerken, met aandacht voor de 

(ruimtelijk) kwaliteit. De provincie heeft vier rode draden benoemd: 

1. beter benutten van wat er is 

2. vergroten van de agglomeratiekracht 

3. verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 

4. bevorderen van de transitie naar water- en energie efficiënte samenleving.  

 

In de Visie Ruimte en Mobiliteit wordt het beleid beschreven van de provincie Zuid-Holland. 

Het Programma Ruimte en het Programma Mobiliteit hebben beide de status van een 

structuurvisie en beschrijven de manier waarop het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid 

van de provincie uitgevoerd wordt (met welke instrumenten). De Verordening Ruimte 

beschrijft de regels vanuit het beleid en het programma. Deze regels hebben een directe 

doorwerking in bestemmingsplannen.  
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Bedrijventerrein ’t Oog is sinds de partiële wijziging inzake stedelijke ontwikkelingen groter 

dan 3 ha (2016), opgenomen in de tabel met bedrijventerreinen met een zachte capaciteit 

van het Programma Ruimte en ook in het ontwerp Actualisering 2018 opgenomen als 

locatie van 10 ha.  

 

Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

Op 1 juli 2017 is de Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking in werking getreden 

(artikel 3.1.6 lid twee Bro). De nieuwe Ladder is ten opzichte van de voorgaande Ladder 

vereenvoudigd. De drie treden zijn komen te vervallen en er is een nieuwe bepaling 

toegevoegd. De Laddertoets geldt alleen voor plannen die een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling mogelijk maken. Onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt verstaan: 

‘ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen’.  

 

Toetsing aan de nieuwe Ladder houdt in dat een bestemmingsplan dat een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt een beschrijving bevat van de behoefte aan die 

ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het 

bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk 

gebied in die behoefte kan worden voorzien.  

Indien een bestemmingsplan wijzigingsbevoegdheden of uitwerkingsplichten bevat, kan bij 

het moederplan worden bepaald dat de Laddertoets zich niet richt op de toelichting bij het 

moederplan, maar op de toelichting bij het wijzigings- of uitwerkingsplan.  

 

 

 

 

Afbeelding 3.1: uitsnede Programma Ruimte (Kaart 1). 

 

Behoefte 

De beoogde ontwikkeling maakt de realisatie van een bedrijventerrein mogelijk en is 

opgenomen in de economische visie Hardinxveld-Giessendam 2013-2017. Deze visie 

wordt momenteel geactualiseerd. 
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Een van de aandachtspunten in de visie is de beperkte mogelijkheden voor nieuwe 

bedrijvigheid om zich te vestigen of voor bestaande bedrijvigheid om binnen de gemeente 

door te groeien. De ontwikkeling van een bedrijventerrein in ‘t Oog vormt een belangrijke 

voorwaarde voor het verder faciliteren van groei, de werkgelegenheid en daarmee de 

economie.  

 

Hardinxveld-Giessendam heeft geen uitgeefbaar bedrijventerrein meer. De behoefte aan 

nieuw bedrijventerreinen is zeer groot. Tot 2020 is er een vraag van circa 5 hectare netto 

aan bedrijventerrein. Deze behoefte is onderzocht door Ecorys in opdracht van de 

Provincie Zuid-Holland en beschreven in de Bedrijventerreinenstrategie 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2015. Hierin wordt geconcludeerd dat er in de regio 

behoefte is aan bedrijventerreinen in de periode tot 2020 en in de perioden daarna. Op de 

bedrijfsruimtemarkt is sprake van een krapte, er zijn meer vragers dan aanbieders. Deze 

behoefte is tevens vastgelegd in het provinciale programma ruimte uit 2014. Hiermee kan 

voldoende worden vastgesteld dat er een regionale behoefte is aan bedrijventerreinen. De 

ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Oog is bovendien opgenomen in de zachte 

planvoorraad bedrijventerreinen in het Programma Ruimte (in totaal 10 ha bruto). 

 

Binnen de regio Drechtsteden, waarbij Hardinxveld-Giessendam sinds 1 januari 2018 is 

aangesloten, is door Stec Groep een kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de 

behoefte aan bedrijfsterrein. Bedrijventerrein ’t Oog wordt in dit onderzoek benoemd als 

bedrijfsterrein. Recent is Ecorys gevraagd een aanvullend advies uit te brengen omtrent 

de ruimtebehoefte. Ecorys heeft gekeken naar het marktgebied, de totale ruimtevraag en 

het concurrerend aanbod. Uit deze rapportage (zie hiervoor bijlage 6) is gebleken dat de 

totale ruimtevraag voor de periode tot en met 2035 circa 19-24 hectare bedraagt. Het 

aanbod voor de doelgroep in het marktgebied bedraagt exclusief de ontwikkeling van 

bedrijventerrein ’t Oog 16 hectare. Deze hoeveelheid kan alleen worden gehaald als het 

volledige planaanbod voor het klassiek, kleinschalig werkmilieu in het marktgebied wordt 

gerealiseerd. Het direct uitgeefbaar aanbod in het marktgebied bedraagt op dit moment 

slechts één hectare. Op het moment dat bedrijventerrein ’t Oog niet zou worden ontwikkeld, 

zou er binnen het marktgebied een tekort ontstaan aan ruimte voor lokale bedrijvigheid. 

Om in voldoende (uitbreidings-)ruimte te kunnen voorzien voor lokale bedrijvigheid, is de 

ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Oog noodzakelijk. Dit advies is ambtelijk aan de 

provincie voorgelegd in het kader van de Ladder voor duurzame verstedelijking. De 

provincie heeft met de rapportage van Ecorys ingestemd.  

 

Naast de behoefte zoals blijkt uit bovengenoemde rapporten, zijn er reeds gesprekken met 

geïnteresseerde partijen. Deze gesprekken hebben geleid tot een lijst met 

intentieverklaringen (of voornemens daartoe). Uit deze lijst blijkt dat op dit moment al 

concrete behoefte is aan ruim 5 ha. Waaruit blijkt dat er voldoende animo is voor de 

voorliggende ontwikkeling. De verwachting is dat deze vraag, op het moment dat het 

bedrijventerrein uitgegeven zal worden, nog verder geconcretiseerd is.  

 

De provincie Zuid-Holland zal in het kader van het vooroverleg in de gelegenheid wordt 

gesteld te reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.  
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Bestaand Stedelijk gebied  

De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de transformatie van agrarische gronden 

naar een bedrijventerrein. Omdat het plangebied niet is gelegen binnen bestaand stedelijk 

gebied (zie afbeelding 3.1 programma Ruimte) en er sprake is van een intensivering van 

de bestaande ruimte dient er gemotiveerd te worden waarom de ontwikkeling niet binnen 

bestaand stedelijk gebied kan worden voorzien. In de structuurvisie uit 2005 is het 

plangebied aangewezen als zoekgebied voor een woon-werklandschap. Dit is in de huidige 

structuurvisie overgenomen. Met voorliggend bestemmingsplan wordt hier een eerste 

invulling aangegeven. Naast een bedrijventerrein wordt ook woningbouw in ’t Oog voorzien 

in het Programma Ruimte. 

 

Binnen bestaand stedelijk gebied is onderzocht of de behoefte kan worden opgevangen. 

Hierbij is gekeken naar leegstand van bedrijfspanden. Het  gemiddeld leegstands-

percentage van 3.3% in Hardinxveldveld-Giessendam is landelijk gezien zeer laag. 

Vanwege dit lage leegstandspercentage kan ook herstructurering van bedrijventerreinen 

onvoldoende ruimte opleveren om in de additionele vraag tot 2040 te kunnen voorzien. De 

gewenste concentratie van (grootschalige) bedrijvigheid binnen bestaand stedelijk gebied 

is binnen de regio niet aanwezig.  

 

Conclusie 

De ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Oog in Hardinxveld-Giessendam is opgenomen in 

het Programma Ruimte. Het voorliggende bestemmingsplan omvat een gebied van circa 

6,6 ha, bestaande uit 3,9 ha uitgeefbaar bedrijventerrein en voor het overige uit circa 0,3 

openbare verharding en 2,3 ha groen en waterberging. Daarnaast is de behoefte 

aangetoond in het rapport Bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 

het vervolgonderzoek van Ecorys en zowel kwantitatief als kwalitatief in de rapportage van 

Stec Groep.  

 

3.3 Regionaal beleid 

 

Visie 2030 Alblasserwaard Vijfheerenlanden 

De Visie 2030 is in 2011 uitgewerkt tussen de gemeenten in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. In 2012 hebben de acht betrokken gemeenteraden de hoofdlijnen van 

de Visie 2030 vastgesteld. Deze is verdeeld in een manifest en een regioscenario. In het 

manifest worden de hoofdlijnen van de visie beschreven. Het regioscenario is hiervan een 

nadere uitwerking. Verschillende beleidsthema’s worden behandeld waaronder de 

economische ontwikkeling van de regio.   

 

Dit houdt in dat grote bedrijvigheid zich concentreert langs de ontsluitingsassen, in het 

voorliggende geval in de nabijheid van de snelweg A15.  

 

Groeiagenda Drechtsteden 

Voor krachtige, economische groei in de Drechtsteden blijft de regio stevig inzetten op een 

goede bereikbaarheid, goed wonen en werken. Daarom is door de colleges en het 

Drechtstedenbestuur de ‘Groeiagenda 2030’: Goed leven in de Drechtsteden opgesteld. In 

totaal willen de Drechtsteden doorgroeien naar een gebied van meer dan 300.000 inwoners, 
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met 30.000 nieuwe banen en 25.000 nieuwe woningen. Hiermee wil de regio zorgen voor 

een goed leven in de Drechtsteden en een bijdrage leveren aan een sterker Nederland.  

 

In de groeiagenda zijn een aantal concrete thema’s benoemd waar de komende jaren kansen 

en mogelijkheden voor economische groei. Een daarvan is het creëren van nieuwe banen, 

deze groei zal vooral plaatsvinden in de groothandel/logistiek, ICT, financiële en zakelijke 

dienstverlening, zorg en welzijn en in de maritieme sector. Met de ontwikkeling van 

bedrijventerrein t’ Oog wordt ruimte geboden aan extra bedrijvigheid. Hiermee wordt 

bijgedragen aan het vergroten van het aantal arbeidsplaatsen in de regio.  

 

3.4 Gemeentelijk beleid 

 

Structuurvisie Hardinxveld-Giessendam 2030 

De gemeentelijke structuurvisie, die op 19 februari 2015 is vastgesteld, is een ruimtelijke 

ontwikkelingsvisie met een richtinggevend en programmatisch karakter die integrale 

keuzes bevat voor de hoofdlijnen van beleid voor de komende periode. De structuurvisie 

bouwt voort op de Visie Hardinxveld-Giessendam, die op 22 maart 2012 na een zeer 

interactief traject met de bevolking is vastgesteld. De structuurvisie vertaalt deze visie naar 

de ruimtelijke ontwikkeling van Hardinxveld-Giessendam. De structuurvisie, die vooruitkijkt 

tot 2030, is eveneens een integraal document en heeft als doel om de verschillende 

belangen, bijvoorbeeld tussen landschap, woningbouw, maatschappelijke voorzieningen 

en werkgelegenheid zorgvuldig af te wegen. De structuurvisie biedt een kader waarin 

aanspraken op de ruimte kunnen worden afgestemd en gecombineerd. Deze structuurvisie 

is vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke en sociale 

kwaliteiten. Daarnaast is de structuurvisie gericht op het versterken en behouden van de 

leefbaarheid.  

 

In de structuurvisie wordt gestuurd op ruimtelijke structuren: waar gebeurt wat, op welke 

manier, op welk moment en waarom? De structuurvisie is bedoeld om voor de langere 

termijn ruimtelijke samenhang tot stand te brengen en bezit daarom een zekere mate van 

globaliteit en abstractie. Het vormt de basis voor het toekomstig beleid; ter uitwerking van 

de structuurvisie kunnen gebiedsvisies, masterplannen en bestemmingsplannen worden 

opgesteld en concrete (plan)ontwikkelingen in gang worden gezet. 

 

Hardinxveld-Giessendam kent een diverse samenstelling aan bedrijvigheid die voor het 

grootste deel op bedrijventerreinen binnen de gemeente gehuisvest zijn. Het gebied ’t Oog 

is een gebied waar samenwerking en afstemming nodig is, in overeenstemming met het 

provinciaal beleid. Binnen dit gebied kan ruimte worden gereserveerd voor verdere 

verstedelijking, indien daar na 2015-2020 behoefte aan is. Met verstedelijking wordt hier 

wonen en/of werken bedoeld. In de transformatievisie is een aantal randvoorwaarden 

benoemd waaraan deze verstedelijking moet voldoen. Op grond van de 

Bedrijventerreinenstrategie is binnen ’t Oog op termijn tien hectare nieuw te ontwikkelen 

bedrijventerrein noodzakelijk, tevens is het gebied hiervoor geschikt. Op basis van 

regionale afspraken zal in eerste instantie vijf hectare worden ontwikkeld. Een verdere 

ontwikkeling van bedrijventerrein hangt af van de regionale behoefte en de afstemming 

hierover. De eerste vijf hectare zal zodanig ontworpen worden zodat er zowel een afgerond 

geheel gevormd wordt, maar ook als een eerste gedeelte van een mogelijk grotere, 
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toekomstige ontwikkeling. Gelet op de lange termijn van de ontwikkeling van het gebied 

zal niet meteen met een ‘eindplaatje’ worden gewerkt, maar moet hierin flexibiliteit blijven 

bestaan om te kunnen inspelen op de actuele behoefte, ook waar het verschillen in 

programma betreft.  

 

 

 

 

Afbeelding 3.2: uitsnede deelkaart ‘Werken’ uit de Structuurvisie Hardinxveld-Giessendam 2030 (het globale 

plangebied is zwart omcirkeld). 

 

Verkeersbeleid 

 

In 2012 is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) vastgesteld. Het doel van dit 

plan is het vastleggen van het beleid op het gebied van verkeer en vervoer in de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam voor de periode 2012 tot 2022, dat aansluit bij de ambities en 

speerpunten die de gemeente heeft, maar tevens past binnen de kaders die hogere 

overheden in hun beleid stellen. Deelaspecten van het beleidsterrein verkeer en vervoer en 

raakvlakken met andere beleidsterreinen worden in dit plan bij elkaar gebracht, wat resulteert 

in een integrale visie op verkeer- en vervoerbeleid in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

Om uitvoering te geven aan het opgestelde gemeentelijke beleid wordt het plan vergezeld 

van een uitvoeringsprogramma met daarin maatregelen en projecten. 
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De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Spoorweg. Deze straat is in het GVVP 

aangemerkt als erftoegangsweg (ETW) buiten de bebouwde kom. De maximumsnelheid 

op deze wegen is 60 km/h. De Spoorweg wordt aan de westzijde ontsloten op de 

Zwijnskade, die het verkeer naar de A15 leidt. Het zuidelijke deel van de Zwijnskade is in 

het GVVP aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg (GOW), het noordelijke deel ter hoogte 

van aansluiting met de spoorweg als erftoegangsweg (ETW).  

 

Voor een veilige en herkenbare weginrichting is het belangrijk dat alle wegen zoveel mogelijk 

worden ingericht conform de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK). Volgens de 

principes van Duurzaam Veilig moet een weggebruiker bijna als vanzelf het gewenste gedrag 

op een bepaald type weg vertonen. De EHK maken de wegcategorieën voor de 

weggebruiker beter herkenbaar. 

 

De toekomstige wegen binnen het plangebied vormen een heldere structuur. Daarbij worden 

de wegen ingericht conform de Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken. Met de ontwikkeling 

van het bedrijventerrein, wordt het profiel van de ontsluitingsweg, de Spoorweg, fasegewijs 

gewijzigd. De Spoorweg wordt hierbij mogelijk omgevormd tot een 50 km/u weg binnen de 

bebouwde kom. In overleg met het waterschap alsmede de huidige wegeigenaar zullen de 

gevolgen van de aanleg van het bedrijventerrein voor het wegbeheer worden bepaald. 

Hiermee wordt voldaan aan de uitgangspunten zoals vastgelegd in het Gemeentelijk 

Verkeers- en Vervoerplan (GVVP).  

 

Groenbeleidsplan 

 

Het groenbeleidsplan vormt de basis voor het gemeentelijk groenbeleid op de langere 

termijn. In het plan zijn randvoorwaarden en uitgangspunten geformuleerd die dienst 

kunnen doen als toetsingskader waar het gaat om belangenafwegingen tussen het groen 

enerzijds en andere aspecten anderzijds. Het plan is richtinggevend en heeft een 

vergelijkbare status als andere gemeentelijke beleidsplannen. Ten aanzien van het 

voorliggende plangebied worden geen specifieke uitspraken gedaan.  

 

Voor het plangebied zijn in het Groenbeleidsplan geen concrete uitgangspunten 

opgenomen. 

 

Bomenbeleidsplan en Groene Kaart 

 

Het bomenbeleidsplan (en de daarbij behorende Groene Kaart) vormt een uitwerking van 

het Groenbeleidsplan en geeft invulling aan de wens om de bomenverordening te 

vereenvoudigen. Op de Groene Kaart zijn de bomen die zich binnen de belangrijkste 

boomstructuren van de gemeente bevinden en bomen met een bijzondere status 

opgenomen. De laatste genoemde bomen staan op de lijst waardevolle bomen. Een van 

de elementen uit de Groene Kaart vormen de hoofdstructuren en spoorweg die langs het 

plangebied lopen.  

 

Voor het plangebied zijn in het Bomenbeleidsplan en op de Groene Kaart geen concrete 

uitgangspunten opgenomen. 
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Afbeelding 3.3: uitsnede Groene Kaart  

 

In het plangebied zijn geen waardevolle bomen of houtopstanden aanwezig. Het 

bomenbeleidsplan vormt geen belemmering voor het voorliggende plan.  

 

Stedelijk Waterplan 

 

In 2003 hebben gemeente en waterschap een stedelijk waterplan voor Hardinxveld-

Giessendam opgesteld. In het waterplan staan maatregelen beschreven om in de komende 

tien jaar het oppervlaktewater te verbeteren. Het zijn oplossingen voor de waterproblemen 

die binnen de gemeente voorkomen.  

 

Na vaststelling van het waterplan in 2003 zijn diverse projecten gestart. Deze projecten zijn 

inmiddels allemaal afgerond. In 2010 en 2011 hebben de gemeente en het waterschap het 

waterplan geëvalueerd, en zijn tot de conclusie gekomen dat de doelen uit het plan zijn 

behaald. Echter blijven maatregelen van kracht.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan biedt voldoende ruimte om beherende maatregelen uit 

te voeren. Bovendien wordt voorzien in voldoende mogelijkheden voor waterberging (zie 

waterparagraaf).  
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3.5 Ruimtelijke structuur 

 

  Ontstaansgeschiedenis 

 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt deel uit van de Alblasserwaard. De 

authentieke structuur van het landschap is vaak rechtstreeks te herleiden tot de periode 

van de Middeleeuwse veenontginningen. Het slagenlandschap van de Alblasserwaard, dat 

zich manifesteert als een open en weidse polder, werd en wordt nog steeds voornamelijk 

gebruikt als agrarisch productiegebied in de vorm van veenweiden. Het gebied heeft 

daarom in cultuurhistorisch opzicht een grote waarde. 

 

Hardinxveld en Giessendam behoren tot de oudste ontginningscentra van de 

Alblasserwaard. Vanuit de oeverwal aan de benedenloop van het veenriviertje de Buiten-

Giessen zijn in noordwestelijke richting de afwateringssloten gegraven. Aangenomen wordt 

dat het gebied rond Hardinxveld-Giessendam al in 1270 geheel is ontgonnen.  

 

Archeologische vondsten op de oevers van de Buiten-Giessen geven aan dat de eerste 

intensieve bewoning al plaatsvond in de 11e eeuw. Deze bewoning heeft zich ontwikkeld 

langs de  (Buiten-)Giessen en heeft geleid tot de karakteristieke lintbebouwing op de 

oeverwallen: een reeks boerderijen die het ontgonnen land aan de achterzijde gebruikten 

voor agrarische productie. In de loop de eeuwen is de ruimte tussen de boerderijen en de 

Buiten-Giessen ingevuld met bebouwing. 

 

Door inklinking van de polders en verzanding van de rivier ontstond de noodzaak om het 

ontgonnen land te beschermen tegen overstromingen bij hoogtij. De rivier de Merwede werd 

bedijkt en in de Giessen werd een dam aangelegd om Giessendam buiten de getijden van 

de rivier te houden: Giessendam was een feit. 

 

Hardinxveld-Giessendam maakt deel uit van een langs de rivier gelegen 

‘verstedelijkingsreeks’ vanaf Gorinchem tot aan Rotterdam. De ontwikkeling van deze 

‘bandstad’ kan gerelateerd worden aan de aanleg van de infrastructuur aan het eind van 

de 19e en in de loop van de 20e eeuw. De belangrijke economische aders zijn de spoorlijn, 

de auto(snel)wegen en de Merwede. De kernen hebben zich vanaf hun ontstaan in de 13e 

eeuw tot de 20e eeuw nauwelijks ontwikkeld. Er heeft voornamelijk verdichting 

plaatsgevonden in de lintbebouwing. 

 

De industrialisatie en de mobiliteitstoename hebben Hardinxveld en Giessendam in de 20e 

eeuw explosief doen groeien. De kernen van Giessendam en Neder-Hardinxveld zijn aan 

elkaar gegroeid, terwijl Boven-Hardinxveld een kleine afzonderlijke kern is gebleven. In 

1957 zijn de gemeenten samengevoegd tot de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De 

historische ontwikkeling is nog steeds goed waarneembaar en bepaalt in grote mate het 

karakter van de gemeente.  

 

Hardinxveld-Giessendam heeft zich in de laatste decennia van de 20-ste eeuw 

voornamelijk in westelijke richting uitgebreid met de woonwijken West I en II en De Blauwe 

Zoom. Het gebied ten noorden van de ten noorden van de spoorlijn (Merwede-Lingelijn) is 

altijd agrarisch gebleven, met uitzondering van de wijk Over ’t Spoor. Door de aanleg van 
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de Betuweroute is een deel van het agrarische gebied afgesneden van het grotere gebied. 

Dit deelgebied wordt aangeduid als Het Oog, genoemd naar zijn vorm. Het gebied is sinds 

de structuurvisie uit 2005 reeds aangewezen als zoekgebied voor een woon-

werklandschap. Met voorliggend bestemmingsplan wordt hier een eerste invulling 

aangegeven.  

 

3.6 Archeologische en cultuurhistorische waarden 

 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland 

 

De provincie Zuid-Holland heeft kaarten vervaardigd waarin de Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur (CHS) van Zuid-Holland is vastgelegd. Dit project is opgezet om het beleid 

en alle verantwoordelijkheden die de provincie heeft op het gebied van cultureel erfgoed - 

archeologie, nederzettingsgeschiedenis en landschapsbehoud - te onderbouwen en te 

integreren. Zo kan de waardering, de toetsing en de actieve bescherming van historische 

kwaliteiten worden verbeterd. De kaarten vestigen de aandacht op onder meer de 

landschapsvorming in het poldersysteem.  

 

 

Afbeelding 3.4: uitsnede uit de CHS Zuid-Holland – landschap (plangebied in zwart) 

 

 

Afbeelding 3.5: uitsnede uit de CHS Zuid-Holland – Archeologie (plangebied in zwart) 
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Uit de kaart van de CHS Zuid-Holland blijkt dat in het plangebied geen belangrijke 

cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten aanwezig zijn. Wel is het gebied ten 

noorden van de spoorlijn, aangeduid als historisch redelijk waardevol. Daarbij loopt hier 

ook een lijn van zeer hoge waarde. Het betreft de Giessendamse Tiendweg, dit pad heeft 

echter geen directe relatie met het plangebied. Uit de kaart van de CHS Zuid-Holland valt 

ten slotte nog af te leiden dat er voor grote delen van het plangebied een zeer grote kans 

op het aantreffen van archeologische sporen geldt. 

 

Gemeentelijke Beleidsnotitie Archeologie 

 

Op de Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente 

Hardinxveld-Giessendam (BAAC 2009) is een verfijning gegeven van de archeologische 

(verwachtings)waarden. Uitgangspunt is het zoveel mogelijk behouden van archeologische 

waarden ‘in situ’ door deze in te passen in de ontwikkeling. Het plangebied herbergt 

verschillende archeologische zones. Het is gedeeltelijk aangeduid als een zone met een 

hoge archeologische verwachting dieper dan 1,5 meter beneden maaiveld voor de late 

middeleeuwen en nieuwe tijd. Dat betekent dat bij ingrepen die groter zijn dan 250 m2 en 

dieper reiken dan 150 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Daarnaast ligt in het 

zuidelijk gedeelte een hoge verwachting dieper dan 5 meter beneden het maaiveld. In het 

noordoostelijk gedeelte van het plangebied ligt een lage verwachting. Waarbij onderzoek 

nodig is bij ingrepen groter of gelijk aan 10.000m2 en dieper dan 30 centimeter. 
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Afbeelding 3.6: Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart voor de gemeente Hardinxveld-

Giessendam, BAAC 2009 

 

3.7 Groen- en waterstructuur 

 

Het plangebied bestaat uit een (restant van een) agrarische slagenlandschap, een 

overblijfsel van de veenontginningen, dat haaks is gelegen op de Spoorweg. Het 

agrarische gebied is met de komst van de Betuweroute afgesneden van het buitengebied, 

meer heeft tot op heden nog wel een agrarische functie. Het gebied bestaat uitsluitend uit 

grasland en sloten.  

 

Aan de hand van het gebiedsprofiel Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kan het gebied 

verder worden getypeerd. Het veenweidegebied kenmerkt zich door de langgerekte 

percelen van cope-verkaveling met smalle perceelsloten. Het wateroppervlak in het gebied 

is ten opzichte van andere veenweidegebieden daardoor relatief beperkt. Meer 

beeldbepalend dan de kavelstructuur zijn de weteringen en de structuur van kamers. De 

Tiendweg ten noorden van het plangebied is een historische structuur in het landschap. 

Deze werden vaak aangelegd over de kaden van de polderkamers en dienden in het 

verleden om de pacht naar de pachtheren te brengen. Deze tiendwegen moeten zoveel 

mogelijk behouden blijven. Echter de voorliggende ontwikkeling heeft geen invloed op de 

Tiendweg.  

 

Het plangebied ligt ingeklemd tussen twee spoorlijnen. Hiervan is de Betuweroute het 

meest dominant aanwezig als heldere ruimtelijke grens. Hiervan kan de barrièrewerking 

en de beeldkwaliteit als probleem worden ervaren. Oplossingen hiervoor zijn logische 

routes, onderdoorgangen en het zorgdragen voor het verbeteren van de beeldkwaliteit. 

Aan de zuidzijde ligt de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen op de overgang tussen het 

stedelijk en landelijk gebied.  
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3.8 Verkeersstructuur 

 

  De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Spoorweg, de doorgaande route langs 

de Merwede-Lingelijn die de bebouwing ten noorden van het centrum van Hardinxveld-

Giessendam via de Zwijnskade met de A15 verbindt.  

 

Openbaar vervoer 

Op circa 150 meter afstand van het plangebied bevindt zich station Hardinxveld-

Giessendam De Blauwe Zoom van de Merwede-Lingelijn, de spoorlijn tussen Dordrecht 

en Geldermalsen. Momenteel is het station alleen vanaf de zuidzijde toegankelijk. Mogelijk 

kan het station op termijn ook vanuit het noorden bereikbaar worden gemaakt. Hiermee is 

de locatie in potentie ook geschikt om met het openbaar vervoer te bereiken. In de spits 

rijden de treinen in kwartierdienst, buiten de spits eens per half uur.  

 

Begin 2018 is de concessie Drechtsteden, Alblasserwaard, Vijfheerenlanden (DAV) 

gegund aan Qbuzz. Het gaat hierbij om het stads- en steekbusvervoer in de regio en de 

MerwedeLingelijn. Hiermee wordt het openbaar vervoer in de regio verder verbeterd en 

zullen op de MerwedeLingelijn de treinen onderdeel worden van R-net. 

 

 3.9 Functionele structuur 

 

Het plangebied is momenteel aangewezen als agrarisch gebied. Er is ter plaatse geen 

bebouwing aanwezig.   
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4 GEWENSTE RUIMTELIJKE EN FUNCTIONELE STRUCTUUR 

 

 

4.1 Inleiding 

 

Voorliggend plan maakt de ontwikkeling van ‘Bedrijventerrein ’t Oog’ juridisch-planologisch 

mogelijk. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wijze waarop het plangebied 

ontwikkeld zal worden.  

 

4.2 Ruimtelijke structuur 

 

De ruimtelijke structuur van het plan bestaat uit 3 hoofdcomponenten:  

1. Een groenblauwe structuur aan de noord- en westzijde;  

2. Flexibele bedrijfskavels ontsloten via bedrijfsstraten haaks op de Spoorweg;  

3. De Spoorweg als zuidelijke begrenzing. 

 

Aan de noord- en westzijde van het plangebied loopt een watergang en worden ‘groene’ 

oevers gerealiseerd. Deze watergang loopt door tot de uiterste westgrens van het gebied.     

 

 

Afbeelding 4.1: de proefverkaveling voor de toekomstige ontwikkeling van het plangebied. Bron Spacevalue. 
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4.3  Verkeersstructuur  

 

Verkeer 

De ontsluiting van het plangebied vindt plaats via de Spoorweg. Bedrijventerrein ’t Oog  

wordt aan de zuidzijde ontsloten via twee of drie toegangswegen (de verkaveling is hier 

slechts indicatief). De wegenstructuur heeft een ontsluitende functie voor de zich hier te 

vestigen bedrijven en is bedoeld voor auto- en vrachtverkeer.  

 

Parkeren 

De parkeervraag wordt op de bedrijfspercelen opgelost. Tevens wordt bekeken of langs 

de ontsluitingswegen, ruimte is voor haaksparkeerplaatsen.  

 

Openbaar vervoer 

Op ca 150 meter afstand van het plangebied bevindt zich station Hardinxveld-

Giesssendam Blauwe Zoom van de Merwede-Lingelijn, de spoorlijn tussen Dordrecht en 

Geldermalsen. Momenteel is het station alleen vanaf de zuidzijde toegankelijk. Mogelijk 

kan het station op termijn ook vanuit het noorden bereikbaar worden gemaakt. Hiermee is 

de locatie in potentie ook geschikt om met het openbaar vervoer te bereiken.  

 

In paragraaf 7.7 wordt nader ingegaan op de verkeersaspecten van het plan.  

 

4.4 Functionele structuur 

 

Het plangebied zal in de toekomstige situatie als bedrijventerrein in gebruik zijn. Op dit 

bedrijventerrein zijn geen bedrijfswoningen toegestaan. Er zullen geen andere functies 

mogelijk gemaakt worden. Wel wordt er aan de noordrand van het plangebied een 

recreatieve groenvoorziening aangelegd voor extensief recreatief medegebruik als 

wandelroute. Deze ontwikkeling draagt bij aan de kwaliteit van het bedrijventerrein en op 

termijn aan de ontwikkeling van ’t Oog als geheel.  

 

4.5 Beeldkwaliteit 
 

 
Ruimtelijke uitgangspunten structuurkaart (SPACEVALUE, 2018) 
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Structuur 

Het plan is gebaseerd op de landschapsstructuren van de Albasserwaard. Het 

voorgenomen raamwerk bouwt voort op het noord-zuid patroon van percelen en sloten, die 

door oost-westlijnen met elkaar verbonden zijn. De Spoorweg vormt de zuidelijke 

structuurlijn en op 2/3 van het gebied wordt een nieuwe structuurlijn toegevoegd. Op deze 

manier wordt de Betuwelijn een ondergeschikte landschappelijke lijn in een 

landschapszone (Betuwepark). Het Betuwepark heeft diverse functies zoals het 

afschermen van geluid of zicht en biedt ruimte aan recreatie, werken, wonen en 

voorzieningen.  
 

Om aanhechting met het bestaande dorp te creëren wordt de Spoorweg de centrale as en 

vormt deze de hoofdontsluiting van het gebied. Percelen aan de Spoorweg worden ingebed 

en vormen een afwisselende rand. Overgangspunten voor langzaam verkeer worden 

gevormd via de stations van de Merwede-Lingelijn. Ook wordt het bestaande wijkje ‘over 

het spoor’ gehecht aan de ontwikkelingen. 

 
 

In de oost-westlijnen zijn water en groen beeldbepalend, en de beleving van het water in 

de openbare ruimte draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit op ooghoogte. Het ‘westpark’ is 

een ruimtelijk rustpunt en kan zorgen voor een ecologische verbinding. De noord-zuidlijnen 

worden ook groen-blauw maar zijn in schaal en maat ondergeschikt aan de oost-westlijnen. 

De entrees van het gebied worden gemarkeerd als ‘stadspoorten’, waarbij de westelijke 

entree een beeldbepalende kop van bedrijvengebied heeft en de overgang van de 

Polderweg naar het buitengebied biedt ruimte voor een publieksgericht bestemmingspunt. 
 
Bebouwing 

Er is differentiatie in bebouwingsdichtheden en uitgeefbaarheid. Zo heeft het Betuwepark 

een zeer lage dichtheid van maximaal 5 won/Ha en het gebied tussen de Spoorweg en de 

Nieuwe Tiendweg een lage dichtheid van 10-20 won/Ha. Nabij de aanhechting aan het 

dorp kan naar een middelhoge dichtheid van maximaal 35 won/Ha gegaan worden. Dit 

zorgt ervoor dat de gemiddelde uitgeefbaarheid minder dan 50% is.  

 

 

 

 

 

Aanhechting bestaand dorp Water- en groenstructuur 
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Voorzieningen 

Het programma verschilt in de zones van west naar oost. Het westen van het plangebied 

biedt ruimte voor werken, het midden biedt ruimte voor rustig, groen wonen en daartussen 

bevindt zich een overgangszone met ruimte voor woonwerken. Aan de oostzijde kan 

incidenteel gewoond worden, maar zijn natuur en agrarisch gebruik dominant.  

Onderwijs/ (semi-)maatschappelijke voorzieningen zijn gesitueerd nabij de Spoorweg en 

de recreatieve/ sportvoorzieningen ten noorden van de Nieuwe Tiendweg. 
 
 
 
 
 

 

 

  

Bebouwingsdichtheden Voorzieningen 
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5 WATER 

 

5.1 Inleiding 

 

Op grond van de “Handreiking  Watertoets 2; samenwerken aan water in ruimtelijke plannen” 

alsmede artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening dient bij het opstellen van 

bestemmingsplannen in een vroegtijdig stadium overleg plaats te vinden met de betrokken 

waterbeheerder. Daarnaast worden initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen verplicht 

“een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan 

voor de waterhuishouding” (3.1.6. eerste lid, sub b Besluit ruimtelijke ordening) op te nemen 

in de toelichting van bestemmingsplannen. Dat betekent dat elk plan moet worden voorzien 

van een zogenoemde “waterparagraaf”, die tenminste de volgende elementen bevat: 

• een omschrijving van de te verwachten effecten van de ruimtelijke ingreep op de 

waterkeringszorg en de waterhuishouding. Het inundatierisico en de consequenties voor 

de waterkwantiteit, de waterkwaliteit en de riolering worden behandeld; een beschrijving 

van de wijze waarop de initiatiefnemer het wateradvies van de waterbeheerder(s) heeft 

verwerkt. Indien wordt afgeweken van het wateradvies dient daarvoor een motivering te 

worden opgenomen; 

• een beschrijving van de wijze waarop het wateradvies vertaald wordt naar de regels en 

de verbeelding geometrische plaatsbepaling. 

 

5.2 Kader  

 

Europees en rijksbeleid 

 

Nationaal Waterplan  

De waterplannen geven het landelijke, respectievelijk regionale (strategische) waterbeleid 

weer. Voor het rijk is dit vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP). Het NWP geeft de 

hoofdlijnen, principes en richting van het nationale waterbeleid. Het Nationaal Waterplan 

2016-2021 is de opvolger van het Nationaal Waterplan 2009-2015 en vervangt dit plan én 

de partiële herzieningen hiervan. Het NWP is op 10 december 2015 door de minister van 

Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken vastgesteld. 

Op basis van de Waterwet is het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten tevens 

een structuurvisie. Het NWP is zelfbindend voor het Rijk. Het Rijk is in Nederland 

verantwoordelijk voor het hoofd- watersysteem. In het Nationaal Waterplan legt het Rijk 

onder meer de strategische doelen voor het waterbeheer vast.  

 

Het kabinet speelt proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange termijn, om 

overstromingen te voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in 

uitvoering die een antwoord bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende 

mogelijkheden openlaten om op langere termijn verdere stappen te zetten. Het kabinet sluit 

daarmee aan bij de resultaten van het Deltaprogramma. Met deze handelwijze is 

Nederland koploper en toonaangevend voorbeeld in de wereld. Met dit Nationaal 

Waterplan voldoet Nederland aan de Europese eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn 

Water (KRW), de Richtlijn Overstromingrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene 

Strategie (KRM). 
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Vanuit de verantwoordelijkheid voor het watersysteem verankert het Rijk de volgende 

principes: 

1. integraal waterbeheer: het kabinet houdt vast aan een integrale aanpak van de 

wateropgaven, door opgaven op het gebied van waterkwantiteit (waterveiligheid en 

wateroverlast), waterkwaliteit en gebruik van (zoet)water in natte en droge situaties in 

samenhang te beschouwen; 

2. afwenteling voorkomen: het kabinet wil voorkomen dat waterkwantiteits- en 

waterkwaliteitsproblemen worden afgewenteld in de ruimte en de tijd, zoals het 

afwentelen van bovenstrooms veroorzaakte waterkwaliteitsproblemen op 

benedenstrooms gelegen wateren. Om afwenteling te voorkomen, maken beheerders 

onderling afspraken over acceptabele hoeveelheden en de kwaliteit van het te 

ontvangen water. Om afwenteling te voorkomen gelden ook de tritsen vasthouden-

bergen-afvoeren en schoonhouden-scheiden-schoonmaken, deze 

verantwoordelijkheid geldt tevens voor de toekomstige perceeleigenaren; 

3. ruimte en water verbinden: bij de aanpak van wateropgaven en de uitvoering van 

maatregelen vindt vooraf afstemming plaats met de andere relevante ruimtelijke 

opgaven en maatregelen in het gebied. Het doel is dat de scope, programmering en 

financiering zo veel mogelijk op elkaar aansluiten of elkaar versterken. Met deze aanpak 

is het vaak mogelijk het waterbeheer te verbeteren en tegelijk de economie en de 

leefomgeving te versterken tegen lagere kosten. 

 

Waterwet 

De Waterwet regelt het beheer van de waterkeringen, het oppervlaktewater en het 

grondwater, verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening en zorgt 

voor een eenduidige bestuurlijke procedure en daarbij behorende rechtsbescherming voor 

besluiten. De Waterwet dient als paraplu om de Kaderrichtlijn Water (KRW) te 

implementeren en geeft ruimte voor implementatie van toekomstige Europese richtlijnen. 

 

De waterschappen hebben een bevoegdheid voor het verlenen van vergunningen voor 

grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties, met uitzondering van onttrekkingen 

voor drinkwater, koude en warmteopslag en grote industriële onttrekkingen van meer dan 

150.000 m3/jaar. Gemeenten hebben verdergaande taken en bevoegdheden in het kader 

van de zorgplicht voor het inzamelen van afvalwater in de riolering en voor hemelwater en 

grondwater. 

 

Waterbeheer 21e eeuw (WB21) 

In september 2000 heeft de commissie Waterbeheer 21e eeuw advies uitgebracht over het 

toekomstig waterbeheer in Nederland. Belangrijk onderdeel van WB21 is het uitgangspunt 

van ruimte voor water. Er mag geen afwenteling plaatsvinden. Berging moet binnen het 

stroomgebied plaatsvinden. Dit betekent onder andere het aanwijzen en in stand houden 

van waterbergingsgebieden. Daarnaast wordt verdroging bestreden en worden 

watertekorten verminderd. 

 

Provinciaal beleid 

Op 29 juni 2016 is het Regionaal waterplan Zuid-Holland 2016-2021 in werking getreden. 

Het plan is een herziening van het Provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015. Op 
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grond van artikel 4.8 Waterwet dient het waterplan eens in de zes jaar door Provinciale 

Staten te worden herzien.  

Het Hoofdlijnenakkoord 2015 – 2019 van het college van Gedeputeerde Staten schetst de 

ambitie om beleid zo veel mogelijk integraal vorm te geven en te anticiperen op de visie 

die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet. Specifiek voor het regionale waterbeleid is 

hieraan voldaan met de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en de Voortgangsnota Europese 

Kaderrichtlijn Water. Dit maakt een volledig nieuw regionaal waterplan overbodig.  

 

Het planherzieningsbesluit bevat geen nieuw beleid. Het verwijst naar de diverse 

vastgestelde beleidsdocumenten waarin het waterbeleid inmiddels geactualiseerd is 

opgenomen. Verder benoemt het besluit op welke onderdelen het beleid van het 

Provinciaal waterplan Zuid-Holland 2010 - 2015 van kracht blijft. Het Regionaal waterplan 

Zuid-Holland 2016-2021 bestaat uit de Visie Ruimte en Mobiliteit, de Voortgangsnota 

Europese Kaderrichtlijn Water 2015 en het provinciaal Waterplan Zuid-Holland 2010-2015.  

 

Beleid waterbeheerder 

De waterbeheerder ter plaatse van het plangebied is het Waterschap Rivierenland. 

Daarnaast is de Beneden Merwede inclusief de buitendijks gelegen gronden in beheer bij 

Rijkswaterstaat. Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Rivierenland heeft in november 

2015 het Waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld. De doelen in de planperiode zijn 

onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, watersysteem en waterketen. Waterveiligheid 

gaat over maatregelen aan dijken en het beheer hiervan. Tevens is het waterschap 

verantwoordelijk voor voldoende en schoon water in het gehele watersysteem. Er wordt 

gezorgd voor de aan- en afvoer van water, een goed waterpeil en goede 

grondwatercondities. Het derde thema hangt hier nauw mee samen, het zuiveren van het 

water in de waterketen. 

 

Daarnaast is het doel dat in 2027 de KRW-doelstellingen voor de waterkwaliteit worden 

gehaald. Hiervoor is het nodig in de periode 2016 tot en met 2021 een groot aantal 

maatregelen te treffen om vooral de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Ook het 

stedelijk gebied zal klimaatbestendig moeten worden gemaakt. Samen met de gemeenten 

wordt in de planperiode verder ingegaan op de ingeslagen weg om het waterbergend 

vermogen van stedelijk water te vergroten en de waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast 

geeft het Waterschap met de gemeenten verder vorm aan de samenwerking in de 

afvalwaterketen.  

 

Gemeentelijk beleid 

In 2003 hebben gemeente en Waterschap een stedelijk waterplan voor Hardinxveld-

Giessendam opgesteld. In het waterplan staan maatregelen beschreven om het 

oppervlaktewater te verbeteren. Na vaststelling van het waterplan in 2003 zijn diverse 

projecten gestart. Deze projecten zijn inmiddels allemaal afgerond.  

 

In 2010 en 2011 hebben gemeente en waterschap het waterplan geëvalueerd. De doelen 

uit het plan uit 2003 zijn behaald. Met het afronden van het waterplan is het niet zo dat 

hiermee de taken van gemeente en waterschap zijn afgerond. Op dit moment wordt 

gewerkt aan een verdere verbetering van de waterhuishouding op straat- en wijkniveau. 

Waterschap en gemeente hebben begin 2016 beiden extra geld beschikbaar gesteld om 
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aanvullende maatregelen om wateroverlast te beperken en om de (water)systemen 

robuuster te maken en beter te laten functioneren.  

 

5.3 Onderzoek  

 

Planlocatie 

De herontwikkelingslocatie is gelegen aan de Spoorweg aan de noordzijde van 

Hardinxveld-Giessendam. Het plangebied bestaat uit grasland met een slotenstructuur.  

Bebouwing is in het plangebied niet aanwezig.  

 

Ontwikkeling 

De ontwikkeling omvat  de ontwikkeling van een bedrijventerrein. In september 2017 is 

hiervoor een eerste schetsontwerp opgesteld. Uitgangspunt is de locatie om te vormen tot 

een terrein met bedrijvigheid.   

 

Oppervlaktewatersysteem 

Het plangebied is gelegen binnen het peilgebied ‘NDW004, waar zomerpeil van -1,85 m 

NAP en een winterpeil van -1,95 m NAP gelden.  

 

Het plangebied bestaat deels uit water. De zuidelijke watergang is een C-watergang, door 

middel van duikers staat dit water met elkaar in verbinding. De watergang die de noordzijde 

begrensd bestaat aan de westzijde uit een B-Watergang. De oostzijde van de watergang 

is aangewezen als A-watergang. De sloten die haaks op de Spoorweg liggen zijn in het 

geheel C-watergangen.  

 

   

Afbeelding 5.1: uitsnede Legger Wateren Waterschap Rivierenland 

 

De begrenzende watergangen worden in het kader van dit plan niet aangetast. Echter de 

sloten (C-watergangen) die door het gebied lopen zullen worden gedempt, circa 3.000m2.  
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In de toekomstige situatie zal een nieuwe waterpartij worden gegraven ten behoeve van 

waterberging.  

 

Waterkwantiteit 

Voor plannen met een toename van verhard oppervlak zijn compenserende maatregelen 

nodig. Bij toename van verharding tot 5.000 m2 is stedelijk en landelijk gebied geldt de 

vuistregel: 436 m3 waterberging per hectare verharding. Bij een toename van meer dan 

5.000 m2 verharding in stedelijk of landelijk gebied is maatwerkberekening nodig. Dit moet 

in overleg met het waterschap worden afgestemd.  

 
Waterbalans 

Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Oog zullen bestaande watergangen worden 

gedempt. Ook wordt het nu nog onverharde gebied voor een aanzienlijk deel verhard en 

bebouwd. Voor zowel het dempen van bestaande watergangen als de toename aan 

verharding is watercompensatie benodigd. Het plan voorziet in een nieuwe waterpartij in 

de groenzone langs de Betuweroute. In een waterbalans wordt aangegeven wat te dempen 

oppervlakte is en wat de hoeveelheid aan verharding en bebouwing wordt. Hieruit volgt 

een oppervlakte voor watercompensatie. De waterbalans moet uiteindelijk sluitend zijn. 

Omdat op dit moment nog niet exact vaststaat hoeveel verharding en bebouwing in het 

gebied wordt gerealiseerd is in de regels een artikel ‘waterbalans’ opgenomen. Hierin is 

geregeld dat een omgevingsvergunning pas wordt verleend indien uit de waterbalans blijkt 

dat er voldoende compenserende maatregelen zijn genomen.  

 

De sloten (C-watergangen) die door het gebied lopen zullen worden gedempt, circa 

3.000m2. Tevens is het terrein van ca. 6,6 ha in de huidige situatie niet verhard. Door de 

nieuwe ontwikkelingen wordt ca. 4,3 ha verharding toegevoegd. Hier komt een 

watercompensatie van 9.339 m2 uit die in het plangebied gegraven moet worden.  
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De benodigde waterberging zal in het plangebied worden gerealiseerd door nieuw water 

te graven. Het restant van 210 m2 zal worden gegraven in hetzelfde plangebied. Het nog 

te compenseren wateroppervlak is dusdanig gering dat met een kleine aanpassing of door 

een verschil in uitgangscijfers, de compensatie volledig kan worden opgevangen. Deze 

afstemming zal nog plaatsvinden. 

 

Waterkwaliteit 

Voor de nieuwbouw van woningen en andere bebouwingen gaan het waterschap en de 

gemeente uit van een gescheiden rioleringsstelsel. Schoon hemelwater van daken wordt 

via een hemelwaterafvoerleiding rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. 

Afstemming over aansluiting op het rioolstelsel is nog nodig.  

 

Het afvalwater en het regenwater dienen binnen het plangebied gescheiden ingezameld 

en afgevoerd te worden. Het afvalwater stroomt naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en 

het regenwater komt uiteindelijk op het oppervlaktewater terecht. Door het afkoppelen van 

hemelwater worden vuilwateroverstorten (in de omgeving) tegengegaan. De risico’s van 

watergerelateerde ziekten en plagen worden hierdoor geminimaliseerd. Om dergelijke 

risico’s verder te verkleinen, dienen de waterlopen goed door spoelen; ze mogen dus niet 

doodlopend zijn. 

 

Voor een goede waterkwaliteit is het van belang dat er bij de bouw geen uitlogende 

materialen gebruikt worden, om te voorkomen dat het hemelwater, dat wordt afgekoppeld, 

wordt vervuild. In verband hiermee worden eisen gesteld aan de bij de daken, goten en 

leidingen te gebruiken materialen. Het gebruik van (sterk) uitloogbare materialen zoals 

koper, lood, zink, teerhoudende dakbedekking of geïmpregneerde beschoeiingen is niet 

toegestaan op delen die met hemelwater in contact komen, zoals de dakbedekking, goten 

en pijpen of er moet voorkomen worden dat deze materialen kunnen uitlogen (bijvoorbeeld 

door het coaten van loodslabben). Als dergelijke materialen toch gebruikt worden, dient het 

regenwater te worden gezuiverd alvorens het wordt afgevoerd; daarbij valt te denken aan 

bodempassages, lamellenfilters en bermpassages (van belang is een voldoende 

zuiveringsrendement). Hemelwater moet in ieder geval op deze wijze gezuiverd worden 

voordat het wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. 

 

Veiligheid 

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone van een waterkering.  

 

Natte natuur / verdroging 

Het plangebied is niet gelegen in of nabij een (nat) natuurgebied of (natte) ecologische 

verbindingszone. Doordat alleen schoon hemelwater het plangebied verlaat (met 

uitzondering van het vuilwater dat via het riool wordt afgevoerd), kunnen natte 

natuurwaarden op afstand niet via het oppervlaktewater worden aangetast. Verdroging zal 

niet optreden door de voorgestane ontwikkelingen, omdat het grondwaterpeil niet zal 

worden aangepast. Op dit moment in de planfase wordt voorgesteld om het peil te fixeren 

op het huidige peil, zoals dat is vastgesteld door het waterschap, en het gebied te isoleren 

middels een stuw van het omliggende gebied. Wanneer het agrarisch peil naar beneden 

wordt bijgesteld, blijft het plangebied op peil. Maatregelen hiervoor worden uitgewerkt.   
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Kwel en hydrologisch neutraal bouwen 

Hydrologisch neutraal bouwen is een belangrijk uitgangspunt van het waterschap. 

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen (extra) kwel aantrekken. Hydrologisch neutraal 

betekent dat de grondwateroverlast en kwel niet mogen toenemen ten opzichte van de 

bestaande situatie. Als het aantrekken van kwel door bouwactiviteiten onvermijdelijk is, dan 

zijn compenserende maatregelen nodig. De extra kwel moet dan in het plangebied worden 

geborgen. Vooralsnog wordt hier niet van uitgegaan. 

 

In het Waterstructuurplan Het Oog, Hardinxveld Giessendam is te lezen dat door 

Waterschap Rivierenland is aangegeven (voor plangebied Blauwe Zoom) dat de 

oorspronkelijke kwelstroom vanuit de rivier in het gebied 1 à 2 mm/dag bedraagt. De 

kwelstroom vanuit het eerste watervoerend pakket wordt geremd door de deklaag, 

waardoor dit niet of nauwelijks terug te zien is in het freatisch grondwater in het gebied. 

Daarnaast is het oppervlaktewaterpeil in de polders gemiddeld 1,0 m lager dan de 

grondwaterstand in het eerste watervoerend pakket. Er vindt dus stroming plaats in de 

richting van het oppervlaktewater. 

 

Grondwateroverlast 

Indien ondergrondse constructies worden gebouwd dient waterdicht  gebouwd te worden 

om te voorkomen dat overlast van grondwater ontstaat. 

 

De meeste drinkwaterbedrijven stellen zich op het standpunt dat koude-

warmteopslagsystemen in grondwaterbeschermingsgebieden ongewenst zijn zolang er 

onduidelijkheid bestaat over de effecten. In of in de nabijheid van het plangebied zijn echter 

geen grondwaterbeschermingsgebieden of andere milieubeschermingszones aanwezig. 

 

Keur en Legger 

Alle handelingen of werkzaamheden in de nabijheid van watergangen en 

waterschapswegen vallen onder de regels van de Keur. In deze verordening van het 

Waterschap zijn gebods- en verbodsbepalingen opgenomen om de waterstaatsbelangen 

veilig te stellen. In de meeste gevallen is een vergunning benodigd. 

 

De Legger is een register waarin functie, afmetingen en onderhoudsplichtigen van wateren 

(zoals sloten en vaarten), waterbergingen en natuurvriendelijke oevers vastgelegd zijn. 

Ook geeft de legger de ligging van wateren, waterbergingen en natuurvriendelijke oevers 

aan, zodat duidelijk is waarop de Keur van toepassing is. 

 

Beheer en onderhoud 

Het plangebied  grenst aan een A-watergang. Hiervoor geldt een beschermingszone van 

5 meter breed, gemeten vanuit de boveninsteek van de watergang. Het betreft een strook 

langs de watergang, waarbij de taluds niet worden meegerekend. Deze strook moet vrij 

zijn van obstakels ten behoeve van onderhoud. Tevens grenst het plangebied aan B-

watergangen. Deze zijn van secundair belang voor het waterbeheer en dienen door de 

aangrenzende eigenaren te worden onderhouden. 
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5.4 Conclusie 

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is conform het gestelde in ex artikel 3.1.1. van het Bro, 

aan het Waterschap voorgelegd. De inspraakreactie van het Waterschap gaf aanleiding 

tot aanpassingen van het bestemmingsplan.  
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6 ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE 

 

6.1 Archeologie 

 

Voor het beschermen van de verwachtingswaarden is aangesloten op de Beleidsnotitie 

Archeologie van de gemeente zoals vastgesteld op 17 augustus 2010 door de 

gemeenteraad en de bijbehorende “Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, 

Gemeente Hardinxveld-Giessendam” (zie ook paragraaf 3.6).  

 

Het plangebied herbergt verschillende archeologische zones. Het is gedeeltelijk aangeduid 

als een zone met een hoge archeologische verwachting dieper dan 1,5 meter beneden 

maaiveld voor de late middeleeuwen en nieuwe tijd. Dat betekent dat bij ingrepen die groter 

zijn dan 250 m2 en dieper reiken dan 150 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 

Daarnaast ligt in het zuidelijk gedeelte een hoge verwachting dieper dan 5 meter beneden 

het maaiveld. In het noordoostelijk gedeelte van het plangebied ligt een lage verwachting. 

Waarbij onderzoek nodig is bij ingrepen groter of gelijk aan 10.000m2 en dieper dan 30 

centimeter. 

 

Onderzoek en conclusie 

Op grond van het vigerende bestemmingsplan en de Beleidsnotitie Archeologie geldt voor 

deze locatie een archeologische verwachtingswaarde. Een archeologisch onderzoek is 

derhalve voor het westelijk deel van het perceel benodigd bij werkzaamheden groter dan 

250 m2. De voorliggende ontwikkeling is groter dan dat. Echter wordt geadviseerd om het 

archeologisch onderzoek af te stemmen op de uiteindelijke bouwmogelijkheden. Dit 

voorkomt dat het gehele plangebied moet worden onderzocht, dat mogelijk valt onder 

onbebouwd terrein en openbaar gebied. Vooralsnog zijn de vigerende 

dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologische verwachting  6 en Waarde – 

Archeologische verwachting 7’ opgenomen, waarmee de archeologische verwachting is 

beschermd.   

 

6.2 Cultuurhistorie 

 

6.1.1 Kader 

 

Visie erfgoed en ruimte ‘Kiezen voor karakter’  

In de Visie erfgoed en ruimte 'Kiezen voor karakter' zet het Rijk uiteen hoe cultureel erfgoed 

wordt geborgd in de ruimtelijke ordening voor de periode 2011-2016. De moderne 

monumentenzorg is ontwikkelings- en gebiedsgericht. Bovendien vindt het Kabinet 

samenwerking met publieke en private partijen van belang.  

 

In de Visie wordt het karakter van Nederland gevat in vier kenmerkende eigenschappen: 

waterland, stedenland, kavelland en vrij land. De gebiedsgerichte omgang met erfgoed 

vergt dat deze karakteristieken worden verbonden met opgaven uit andere sectoren en dat 

de economische, sociaal-culturele en ecologische kracht van het erfgoed beter wordt 

uitgebaat. 
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Veranderingen in de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening geven burgers en 

bedrijven meer ruimte en geven decentrale overheden meer vrijheden en 

verantwoordelijkheden. Iedere overheidslaag staat voor de taak zijn belangen zo veel 

mogelijk vooraf kenbaar te maken en waar nodig met regels te borgen. Het rijk is daarnaast 

verantwoordelijk voor een goed functionerend stelsel. Provincies krijgen een centrale rol in 

de gebiedsgerichte belangenafweging en gemeenten verbinden gevolgen aan een 

gebiedsgerichte analyse van erfgoedwaarden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 

 

Het Rijk heeft gekozen voor vijf prioriteiten van het gebiedsgerichte erfgoedbeleid in de 

komende jaren: 

1. werelderfgoed: de samenhang borgen en de uitstraling vergroten; 

2. eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren; 

3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave: met focus op groei en krimp; 

4. levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie; 

5. en wederopbouw: het tonen van een tijdperk.  

 

In de jaren 2012-2016 heeft de Rijksdienst in deze vijf programmalijnen uitvoering gegeven 

aan de beleidsnota Visie Erfgoed en Ruimte. Het programma Erfgoed en Ruimte wordt met 

een paar jaar verlengd, tot aan de invoering van de Omgevingswet.  

 

Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland 

De provincie Zuid-Holland hanteert het beleidsinstrument “Cultuurhistorische 

Hoofdstructuur Zuid-Holland (CHS)”. In de CHS heeft de provincie bestaande en mogelijk 

te verwachten archeologische waarden in beeld gebracht. In het bijbehorende 

“Beleidskader Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zuid-Holland” zijn per 

waarderingscategorie algemene beleidsuitgangspunten geformuleerd. De waardering 

zoals vastgelegd in de cultuurhistorische hoofdstructuur geldt als uitgangspunt van beleid.  

 

Regioprofielen Cultuurhistorie 

De provincie  Zuid-Holland wil waardevolle cultuurhistorische elementen behouden of 

inpassen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit richting te geven, zijn Regioprofielen 

Cultuurhistorie opgesteld. De zestien regioprofielen dienen als een handreiking en 

sturingskader voor gemeenten, waterschappen, terreinbeheerders en adviesbureaus om 

cultuurhistorie op te nemen in ruimtelijke plannen. Ze zijn een uitwerking van de algemene 

richtlijnen voor cultuurhistorie in ruimtelijke plannen zoals die staan in de provinciale 

Structuurvisie. De regioprofielen ‘Herkenbaar waterrijk veenweide’, ‘doorsnijdend spoor, 

verdichte stationsomgeving’ en ‘identiteitsdragers van Zuid-Holland’ zijn van toepassing op 

het gebied. Deze zijn eerder besproken in ‘3.7 Groen- en waterstructuur. 

 

6.1.2 Conclusie 

Uit de kaart van de CHS Zuid-Holland blijkt in het plangebied geen belangrijke 

cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten aanwezig zijn. Het gebied is aan te 

merken als veenontginning maar herbergt geen waardevolle aspecten. Wel is het gebied 

ten noorden van de spoorlijn, aangeduid als historisch redelijk waardevol. Daarbij loopt 

hier ook een lijn van zeer hoge waarde. Uit de kaart van de CHS Zuid-Holland valt ten 

slotte nog af te leiden dat er voor grote delen van het plangebied een zeer grote kans op 

het aantreffen van archeologische sporen geldt. 
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7. MILIEUASPECTEN 

 

7.1 Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

 

7.1.1 Kader 

   

Het inwerkingtredingsbesluit wijziging Besluit m.e.r. is op 7 juli 2017 in werking getreden. 

In dit gewijzigde Besluit m.e.r. is de nieuwe procedure omtrent de vormvrije m.e.r.-

beoordeling opgenomen. Het besluit is aangepast omdat de Europese rechter heeft 

geoordeeld dat de drempelwaarden voor m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten 

onvoldoende recht deden aan de vraag of er sprake is van "aanzienlijke gevolgen voor het 

milieu". Het besluit is aangepast en de drempelwaarden zijn nu indicatief. Dat betekent dat 

als een project (ruim) onder de drempelwaarden blijft er wel een toetsing moet worden 

gedaan. Het bevoegd gezag moet zich er van vergewissen dat er daadwerkelijk geen 

aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn. 

Bij de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein met een oppervlakte vanaf 

75 ha is er een beoordelingsplicht. De drempelwaarden in het Besluit m.e.r. (kolom 2-

'gevallen' in de D-lijst) zijn gebaseerd op algemene kenmerken van een activiteit en een 

globale aanname dat bij gevallen onder de drempelwaarde geen belangrijke nadelige 

milieugevolgen zullen optreden. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn: in bepaalde 

gevallen kan een activiteit met een kleinere omvang wel degelijk belangrijke nadelige 

milieugevolgen hebben. 

 

De consequentie van de nieuwe regeling is dat in elk besluit of plan, dat betrekking heeft 

op activiteiten, die voorkomen op de D-lijst aandacht moet worden besteed aan m.e.r. Er 

zal een toets moeten worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 

worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.-regelgeving, 

wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling 

kan tot twee conclusies leiden: 

• belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 

noodzakelijk; 

• belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een m.e.r. 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is dus altijd nodig als een besluit of plan wordt voorbereid 

over activiteiten die voorkomen op de D-lijst. Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling bestaan 

geen vereisten voor de vorm, maar wel voor de inhoud. 

 

7.1.2 Onderzoek  

Bedrijventerrein ’t Oog heeft een oppervlakte van 6,58 (bruto) en 3,9 (netto) hectare en 

blijft daarmee ruimschoots onder de drempel van 75 hectare. In het kader van de 

uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar de volgende 

aspecten: 

• Bedrijven en milieuzonering 

• Geluid 

• Bodem 

• Luchtkwaliteit 

• Flora en fauna 
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• Externe veiligheid 

• Verkeerseffecten 

 

In de volgende paragrafen is per aspect beoordeeld wat de effecten van het plan zijn.  

 

7.1.3 Conclusie 

Bedrijventerrein ’t Oog blijft met 6,58 bruto en 3,9 netto ha. ruim onder de drempelwaarde 

van 75 ha. zoals opgenomen in de D-lijst van het Besluit m.e.r. Uit de onderzoeken die zijn 

uitgevoerd blijkt dat als gevolg van de realisatie van het terrein geen (belangrijke) nadelige 

milieueffecten optreden, waardoor een m.e.r.-beoordeling niet aan de orde is. Deze 

conclusie is onder voorbehoud. Nog niet alle milieuaspecten zijn op dit moment volledig 

beoordeeld. Daarnaast moet in de volgende fase van het bestemmingsplan een apart 

besluit worden genomen door de gemeenteraad.  

  

7.2 Akoestisch onderzoek 

 

7.2.1 Kader 

 

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) is er langs wegen en spoorwegen een zone 

waarbinnen akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd. De Wgh verlangt inzicht in de 

akoestische effecten bij de realisatie van nieuwe geluidsgevoelige objecten, zoals woningen. 

Het uitgangspunt is dat op het nieuwe te ontwikkelen bedrijventerrein geen bedrijfswoningen 

worden mogelijk gemaakt. Omdat bedrijfsgebouwen niet geluidsgevoelig zijn in de zin van 

de Wgh is akoestisch onderzoek op grond van de Wgh niet noodzakelijk.  Het nieuw te 

ontwikkelen bedrijventerrein genereert verkeersbewegingen die kunnen leiden tot een 

toename van de geluidsbelasting ter plaatse van bestaande woningen in de omgeving van 

het plan.  

 

7.2.2 Onderzoek 

 

Uitgangspunt is dat op een nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein geen bedrijfswoningen 

mogelijk gemaakt worden. Omdat bedrijfsgebouwen niet geluidsgevoelig zijn is de zin van 

de Wgh is akoestisch onderzoek op grond van de Wgh niet noodzakelijk.  

 

Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein genereert verkeersbewegingen die kunnen 

leiden tot een toename van de geluidbelasting ter plaatse van bestaande woningen in de 

omgeving van het plan.  

 

In de nabijheid van het plan en langs de belangrijkste ontsluitingsroute zijn geen woningen 

gelegen. Pas nabij de rotonde bij de aansluiting op de A15 zijn, aan het Buitendams, enkele 

woningen gelegen. Het verkeer afkomstig van het bedrijventerrein is op deze plek reeds 

volledig opgegaan in het bestaande verkeersbeeld, waarbij de bijdrage van het plan ten 

opzichte van het huidige verkeersbeeld niet tot een significante toename leidt. Hiermee is 

een toename van wegverkeerslawaai niet aan de orde. 
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7.2.3 Conclusie 

 

Geconcludeerd wordt dat het aspect weg- en spoorwegverkeerslawaai niet leidt tot een 

belemmering.  

 

7.3 Luchtkwaliteit 

 

7.3.1 Kader 

 

De kern van de Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer) 

is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is een 

bundeling maatregelen op regionaal, nationaal en internationaal niveau die de 

luchtkwaliteit verbeteren en waarin alle ruimtelijke ontwikkelingen/projecten zijn 

opgenomen die de luchtkwaliteit verslechteren.  

 

Het doel van het NSL is om overal in Nederland te voldoen aan de Europese normen voor 

de luchtverontreinigende stoffen, waarvan stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de 

belangrijkste zijn. Met het van kracht worden van het NSL per 1 augustus 2009 zijn de 

tijdstippen waarop moet worden voldaan aan de jaargemiddelde grenswaarden NO2 en 

PM10 van 40 µg/m3 aangepast.  

 

Naast de introductie van het NSL is de invoering van het begrip “niet in betekenende mate 

bijdragen” (NIBM) een belangrijk onderdeel van de Wet luchtkwaliteit. Een project draagt 

NIBM bij aan de luchtkwaliteit als zowel de jaargemiddelde grenswaarde NO2 als PM10 niet 

meer toeneemt dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde van die stof. Dit betekent, 

kortweg, dat als de toename van de beide jaargemiddelde concentraties kleiner is of gelijk 

is aan 1,2 µg/m3 (3% van 40 µg/m3) een ontwikkeling kan worden beschouwd als een 

project dat NIBM bijdraagt aan de luchtkwaliteit.  

 

Een ruimtelijke ontwikkeling kan volgens de Wet luchtkwaliteit doorgang vinden als: 

- de ontwikkeling is opgenomen in het NSL;  

- de ontwikkeling aangemerkt wordt als een NIBM-project;  

- de gestelde grenswaarden in bijlage 2 van de Wet luchtkwaliteit niet worden 

overschreden; 

- projectsaldering kan worden toegepast.  

 

Voor zover de ruimtelijke ontwikkeling is opgenomen in het NSL of de ontwikkeling kan 

worden aangemerkt als NIBM-project is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit 

niet nodig. 

 

NIBM-projecten (kleine projecten) 

In de bijlagen van de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)” 

(ook wel: regeling NIBM) zijn functiecategorieën of combinaties van functiecategorieën 

aangegeven waarbij sprake is van een NIBM-project.  

 

In de Regeling NIBM is voor een woningbouwlocatie een cijfermatige kwantificatie 

opgenomen wanneer een woningbouwproject als NIBM kan worden beschouwd. 
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Momenteel bedraagt de cijfermatige kwalificatie 1.500 nieuwe woningen bij één 

ontsluitingsweg of 3.000 nieuwe woningen bij twee ontsluitingswegen, waarbij het 

wegverkeer zich evenredig over de beide ontsluitingswegen verdeeld. 

 

7.3.2 Onderzoek 

 

Volgens artikel 5 van het besluit NIBM dienen (verschillende) NIBM-ontwikkelingen die 

gebruikmaken van dezelfde ontsluitingswegen en binnen een afstand van 1 km liggen, als 

één ontwikkeling te worden beschouwd. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de 

ontwikkeling van een bedrijventerrein mogelijk.  

 

Een nieuw bedrijventerrein valt niet binnen de NIBM-regeling van de Wet luchtkwaliteit. Om 

deze reden is onderzoek noodzakelijk naar het effect op de concentraties van de 

luchtverontreinigende stoffen. Voor dit onderzoek is de verkeersaantrekkende werking van 

de nieuwe bedrijven relevant. Op dit moment is nog onduidelijk welk type bedrijven zich hier 

zullen vestigen. In het hoofdstuk Mobiliteit is de verkeersaantrekkende werking voor een 

combinatie van mogelijke type bedrijventerreinen berekend. Uitgangspunt is een toename 

van 617 motorvoertuigen per etmaal. 

 

Goede ruimtelijke ordening 

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is beoordeeld of ter plaatse van het 

plangebied, mogelijke hogere concentraties luchtverontreinigende stoffen aanwezig zijn. 

Langs wegen zijn met name de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 van belang.  

      

Om de luchtkwaliteit op deze locatie te kunnen beoordelen is gebruik gemaakt van de NSL-

monitoringstool. In deze tool zijn de concentraties luchtverontreinigende stoffen 

opgenomen. Op de volgende afbeelding zijn de jaarconcentraties NO2, PM10 en PM2,5 

weergegeven voor het peiljaar 2016.  

 

 

Afbeelding 7.3: jaargemiddelde concentratie NO2, PM10 en PM2,5 (peiljaar 2016). 

 

Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat de jaargemiddelde concentratie NO2, PM10 en PM2,5  

in het jaar 2016 niet hoger is dan de gestelde grenswaarde. Voor de stoffen NO2  is de waarde 
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maximaal 24 µg/m3 en voor PM10 is die waarde 19 µg/m3. Voor PM2,5 bedraagt deze waarde 

11 µg/m3. De trend is dat de emissies en de achtergrondconcentraties voor de 

voorgenoemde stoffen in de toekomst zullen afnemen, waardoor in de toekomst dan ook 

geen overschrijdingssituaties zijn te verwachten. In het kader van een goede ruimtelijke 

ordening is berekend welke bijdrage het voorliggende plan levert aan de concentratie van 

fijnstof. Op basis van de ingevoerde gegevens is de bijdrage van het extra verkeer mogelijk 

in betekenende mate. In de rekentool zijn 617 extra verkeersbewegingen ingevoerd, met een 

percentage van 19% vrachtverkeer, conform de standaarden van het CROW. 

 

 

 

7.3.4 Conclusie 

De toegestane ontwikkelingsmogelijkheden in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein ‘t 

Oog’ past mogelijk niet binnen de cijfermatige kwantificatie zoals genoemd in de regeling 

NIBM. Daardoor is toetsing aan de normen van de Wet luchtkwaliteit mogelijk nodig. Uit de 

berekening met de NIBM-rekentool blijkt dat de grens van 1,2 µg/m3  wordt overschreden. 

De bijdrage bedraagt 1,23 µg/m3. Doordat de achtergrondconcentraties ruim onder de 

grenswaarde blijft, zorgt de toename niet voor een overschrijding van de grenswaarden.  

Hiermee levert het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen op voor de uitvoerbaarheid 

van het voorliggende bestemmingsplan (artikel 5.16, lid 1 aanhef en onder c Wm). 

 

7.4 Stikstofdepositie 

In de nabijheid van het plangebied is een Natura 2000 gelegen, te weten de Biesbosch. 

Hiervoor kunnen negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de habitats 

op de beschermde gebieden door bijvoorbeeld stikstof niet worden uitgesloten.  

 

Stikstofdepositie wordt berekend met het daartoe bestemde rekenprogramma AERIUS-

Calculator of er als gevolg van bijvoorbeeld ene toename van het aantal 

verkeersbewegingen een toename optreedt van de stikstofdepositie op de habitats in de 

Natura 2000-gebieden. Wanneer de toename kleiner is dan 1,00 mol/ha/jaar, zijn 

significante effecten uitgesloten. Op dat moment is verder onderzoek in het kader van de 

Nbw niet benodigd. Wanneer de toename hoger dan 1,00 mol/ha/jaar blijkt te zijn, zijn 
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significante effecten niet uitgesloten en is verder onderzoek in het kader van de Nbw wél 

aan de orde.  

 

 

Afbeelding 7.4: Uitsnede Aeriusberekening 

 

Getoetst is aan het voor deze ontwikkeling relevante natuurgebied de Biesbosch. Er is een 

voortoets (zie bijlage ) uitgevoerd naar de effecten van het plan op de stikstofgevoelige 

habitats en leefgebieden in Natura2000 gebieden. Om de bijdrage te berekenen is gebruik 

gemaakt van de extra verkeerbewegingen die het plan met zich meebrengt.  

 

Uit deze voortoets blijkt dat de hectare met de hoogste bijdrage 0,1 (mol/ha/j) is. Hiermee 

blijft de bijdrage onder de 1,00 mol/ha/j. Hiermee zijn er geen significante effecten wat 

betreft stikstofdepositie op natuurgebied de Biesbosch.   

 

Conclusie 

Getoetst is aan het voor deze ontwikkeling relevante natuurgebied de Biesbosch. Er is een 

voortoets (zie afbeelding op vorige pagina en bijlage bij deze toelichting) uitgevoerd naar 

de effecten van het plan op de stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in Natura2000 

gebieden. Om de bijdrage te berekenen is gebruik gemaakt van de extra 

verkeerbewegingen die het plan met zich meebrengt.  

 

Uit deze voortoets blijkt dat de hectare met de hoogste bijdrage 0,1 (mol/ha/j) is. Hiermee 

blijft de bijdrage onder de 1,00 mol/ha/j. Hiermee zijn er geen significante effecten wat 

betreft stikstofdepositie op natuurgebied de Biesbosch.   
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7.5 Externe veiligheid 

 

7.5.1 Inleiding 

 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 

omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 

risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en 

dienen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename 

hiervan, berekend te worden.  

 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op 

die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een 

inrichting of langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die 

niet overschreden mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als 

nieuwe situaties het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt 

kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande 

beperkt kwetsbare objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour.  

     

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van 

een calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 

personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status 

van een oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. 

Desondanks kan voor het bevoegd gezag een verantwoordingsplichting gelden indien het 

plan binnen het invloedsgebied is gelegen.   

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 

Per 1 april 2015 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) in werking getreden. 

In het Bevt staan regels voor de ruimtelijke inrichting rond wegen, waterwegen en 

spoorwegen met vervoer van gevaarlijke stoffen.  

 

Het Bevt hanteert een vaste grens van 200 meter, vanaf de buitenrand van de 

transportroute, waarbuiten in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het 

ruimtegebruik. Buiten de 200 meter is een verantwoording niet noodzakelijk. Wel geldt dat 

bij ruimtelijke ontwikkelingen die nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten mogelijk 

maken buiten de 200 m dient in de toelichting aandacht moet worden gegeven aan de 

aspecten bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid voor zover het binnen het invloedsgebied 

van de transportroute is gelegen.   

 

Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als bij het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb), onderscheid gemaakt tussen een volledige verantwoording 

en een beperkte verantwoording van het groepsrisico.  

 

Een volledige verantwoording kan bovendien achterwege blijven indien kan worden 

aangetoond dat: 
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a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, 

of; 

b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid 

van personen, met niet meer dan 10% toeneemt en; 

c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden. 

d. Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking 

van het GR, alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en 

mogelijkheden en voorgenomen maatregelen ter beperking van de omvang van een 

calamiteit te worden overwogen. Een beperkte verantwoording houdt wel rekening 

met de effecten van een calamiteit en vindt alleen plaats als het plangebied binnen 

het invloedsgebied (effectgebied) van transportassen is gelegen. 

 

In het Bevt zijn tevens plasbrandaandachtsgebieden  benoemd voor transportroutes. Een 

PAG is een zone, waarbinnen een aanvullende verantwoording noodzakelijk is met 

betrekking tot het al dan niet nemen maatregelen om de effecten van een plasbrand te 

beperken en de zelfredzaamheid van personen. 

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. 

Het Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond 

buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De normstelling is in lijn met het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 

contour niet toegestaan. Ook is vastgesteld dat wanneer binnen het invloedsgebied van een 

buisleiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, de verantwoordingsplicht van toepassing 

is. 

 

Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 m, afhankelijk van de werkdruk. 

Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden.     

 

Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb 

opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb).    

 

7.5.2 Onderzoek  

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een bedrijventerrein mogelijk in een 

gebied in de gemeente Hardinxveld-Giessendam dat momenteel een agrarische 

bestemming heeft. Door SpaceValue is een eerste ontwikkelingsschets opgesteld. In dit 

schetsontwerp wordt het gebied ingericht als flexibel bedrijventerrein, waar kavels van 

verschillende oppervlakten mogelijk zijn. Het gebied is globaal in te delen in drie ‘eilanden’. 

Deze delen zijn weer onderverdeeld in bouwvelden. In totaal wordt er circa 38.650 m2 

bestemd voor bedrijfsdoeleinden. In het kader hiervan is onderzoek naar externe veiligheid 

uitgevoerd, zie voor de volledige rapportage bijlage 4 bij deze toelichting.  

 

Om de groepsrisicoberekeningen uit te voeren is een populatiebestand aangemaakt. Dit is 

voor zowel de aardgastransportleiding als het vervoer van gevaarlijke stoffen over het 

spoor gedaan met behulp van de populatieservice. De populatieservice is een service van 

de overheid (IPO), bedoeld voor het verstrekken van populatiegegevens ten behoeve van 
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het uitvoeren van risicoberekeningen in het kader van de wettelijke taakuitvoering Externe 

Veiligheid door het bevoegd gezag (gemeenten, provincies en rijk). 
 

De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen voor onder 

andere de rekenpakketten RBM II en CAROLA. Het doel van de populatieservice is het 

beschikbaar stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor 

de bepaling/berekening van het groepsrisico van een inrichting, transportroute of 

buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.  

 

Berekeningsmethode  

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 

voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 

aardgastransportleidingen. De analyse is uitgevoerd met het pakket Computer Applicatie 

voor Risicoberekeningen voor Ondergrondse Leidingen met Aardgas (CAROLA). CAROLA 

is een softwarepakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek 

ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk 

aardgastransportleidingen. 
 

De risicoberekeningen zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.51. De gehanteerde 

parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn uitgevoerd op 15-05-2018.    

 

Invoergegevens 
 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn diverse aardgastransportleidingen 

door de Gasunie aangeleverd. Aangezien voor dit onderzoek alleen de gasleiding W-532-

01 van belang is, zijn in de volgende tabel alleen de aangeleverde eigenschappen van 

deze leiding weergegeven.  
 

Eigenaar Leidingnaam Uitwendige 
diameter  

Druk  Datum aanleveren gegevens 

N.V. Nederlandse Gasunie W-528-01 323.8 mm 40 bar  15-05-2017 

Tabel: Eigenschappen gasleiding. 

 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risicomitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 

Plaatsgebonden risico 

Voor de hierboven genoemde gasleiding is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor de 

leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. Daarop is de groene contour de PR 10-6, de blauwe contour de PR 10-

7 en de paarse de PR 10-8. Op de volgende afbeelding zijn de contouren van het 

plaatsgebonden risico langs de gasleiding W-528-01 weergegeven. 
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Plaatsgebonden risico voor gasleiding W-521-01 excl. verl. 

 

 

Plaatsgebonden risico voor gasleiding W-521-01 incl. verl. 

 
Langs de gasleiding is ter hoogte van het invloedsgebied geen PR 10-6  contour aanwezig.  

 

Groepsrisico 

Het groepsrisico is voor de aardgastransportleiding berekend en geïllustreerd met een 

groepsrisicocurve. De groepsrisicocurve geeft een overzicht van de effecten (aantal doden: 

N) en cumulatieve kansen (frequenties: F) van alle ongevalsscenario’s die veroorzaakt 

kunnen worden door de gasleiding. De groepsrisicocurve wordt meestal aangeduid als FN-

curve. 

 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 

groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 

kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 

kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de 

overschrijdingsfactor.  

 



41 

Bestemmingsplan “Bedrijventerrein ’t Oog” 
Toelichting  
Ontwerp 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 

Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de 

oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 

geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-

curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 

overschreden.  

 

Aardgasleiding W-528-01 excl. verl. 

Uit de berekeningen blijkt dat voor zowel de huidige als de plansituatie de maximale 

overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 32 slachtoffers en een 

frequentie van 3,42*10-7. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 

0,035. Uit onderstaande afbeelding kan worden opgemaakt dat er meerdere 

leidingkilometers zijn die resulteren in een gelijke maximale overschrijdingsfactor. Er is dus 

een zone van leidingkilometers met een gelijke overschrijdingsfactor. Rekenpakket 

CAROLA neemt van deze zone de eerste kilometer die gekarakteriseerd wordt door 

stationing 1840.00 en stationing 2840.00, als maatgevend maar eigenlijk is er een zone 

van maatgevende kilometers. In onderstaande afbeelding is deze eerste maatgevende 

kilometer in de huidige en plansituatie weergegeven.  

 

 
Kilometer met hoogste groepsrisico (groen) in de huidige en plansituatie. 
 
In de volgende afbeelding is de bijbehorende FN-curve weergegeven.  

 
FN-curve (blauwe lijn) van de maatgevende kilometer voor de huidige en plansituatie afgezet tegen de 
oriëntatiewaarde (rode lijn). 
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De waarde van het groepsrisico bedraagt 0,035. Daarmee is in de huidige en plansituatie 
geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

 

Aardgasleiding W-528-01 incl. verl 

Uit de berekeningen blijkt dat voor de huidige en plansituatie de maximale 

overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 32 slachtoffers en een 

frequentie van 3,37*10-7. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 

0,035. Uit afbeelding 4.8 kan worden opgemaakt dat er meerdere leidingkilometers zijn die 

resulteren in een gelijke maximale overschrijdingsfactor. Er is dus een zone van 

leidingkilometers met een gelijke overschrijdingsfactor. Rekenpakket CAROLA neemt van 

deze zone de eerste kilometer die gekarakteriseerd wordt door stationing 2170.00 en 

stationing 3170.00, als maatgevend maar eigenlijk is er een zone van maatgevende 

kilometers. In afbeelding 4.9 is de maatgevende kilometer in de huidige en plansituatie 

weergegeven.  

 

 
Kilometer met hoogste groepsrisico (groen) in de huidige en plansituatie. 
 
In de volgende afbeelding is de bijbehorende FN-curve weergegeven.  

 
FN-curve (blauwe lijn) van de maatgevende kilometer voor de huidige en plansituatie afgezet tegen de 
oriëntatiewaarde (rode lijn). 

 
De waarde van het groepsrisico bedraagt 0,035. Daarmee is in de huidige en plansituatie 
geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 
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Risicobronnen  

In de omgeving van het plangebied bevinden zich twee transportroutes voor gevaarlijke 

stoffen. De Betuweroute grenst aan de noordwestzijde van het plangebied en de Rijksweg 

A15 bevindt zich op circa 600 meter ten zuiden van het plangebied. Op onderstaande 

afbeelding is de ligging van deze transportroutes ten opzichte van het plangebied 

weergegeven. 
 

 

Ligging transportroutes gevaarlijke stoffen t.o.v. plangebied. 

 

Plaatsgebonden risico en PAG zone Betuweroute 

De Betuweroute heeft een PR 10-6 contour van 30 meter. Hierbinnen mogen geen 

kwetsbare objecten gerealiseerd worden. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen 

toegestaan onder een gewichtige motivering. 

 

Langs spoorlijnen waarover zeer brandbare vloeistoffen vervoerd (kunnen) worden geld 

een vast “plasbrandaandachtsgebied (PAG) van eveneens 30 meter aan weerszijden van 

de spoorbaan. Het PAG omvat ook het gebied boven het spoor. Voor zover binnen de PR 

10-6 contour en het PAG gebouwd mag worden, moeten op grond van het Bouwbesluit 

2012 aanvullende bouwtechnische maatregelen worden getroffen die vooral gericht zijn op 

vergroting van de zelfredzaamheid. 
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Groepsrisico Betuweroute 
In onderstaande afbeelding is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de huidige 
situatie weergegeven. 
 

 

FN-curve groepsrisico huidige situatie 

 

In onderstaande afbeelding is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de 

plansituatie weergegeven.  

 

 

FN-curve groepsrisico plansituatie 
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RBM II berekent het groepsrisico voor het totale ingevoerde traject en voor het kilometer 

deeltraject waar het groepsrisico het hoogst is. Het groepsrisico neemt toe ten opzichte 

van de huidige situatie, maar het blijft ook in de plansituatie onder de oriëntatiewaarde. In 

onderstaande tabel wordt de FN-curve verder toegelicht voor het groepsrisico over de 

totale route. 
 

Eigenschap Waarde Behorend bij 

Normwaarde (N:F) 0,00878 248 slachtoffers (N) met 
een kans (F) van 1,4*10-7 

Maximaal aantal slachtoffers 
(N) 

776 2,2*10-9 per jaar 

Maximale kans (F) 4,5*10-6 per jaar 11 slachtoffers 

Tabel: Eigenschappen FN curve plansituatie 

 

In onderstaande afbeelding is met fel geel weergegeven op welk punt op het traject het 

groepsrisico het hoogst is. Dit is ter hoogte van het plangebied. Met cyaan is de 

maatgevende kilometer aangegeven. In de plansituatie verschuift de maatgevende 

kilometer dus verder naar het oosten, aangezien in het plangebied relatief gezien veel 

aanwezigen worden toegevoegd. 

 
Afbeelding: Geografische weergave punten met hoogste groepsrisico voor de plan situatie 

 

Mogelijkheden tot zelfredzaamheid  

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 

daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 

bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. Het zelfredzame vermogen van personen in 

de buurt van een risicovolle bron is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een 

incident te voorkomen. In het gehele plangebied worden geen gebouwen gerealiseerd die 

specifiek bedoeld zijn voor personen met een beperkte zelfredzaamheid, zoals kinderen 

van 0 tot 4 jaar, ouderen, gehandicapten of gevangenen. 

 

Maatgevende scenario fakkelbrandincident aardgastransportleiding 

Het maatgevende scenario voor een aardgastransportleiding is een fakkelbrandincident. 

Tijdens (graaf)werkzaamheden kan een breuk in de hogedruk aardgastransportleiding 
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wordt veroorzaakt. Het aardgas stroomt vervolgens onder een hoge druk uit en ontsteekt 

waardoor een fakkelbrand ontstaat. Bij een directe ontsteking kan dit al gebeuren binnen 

20 seconden na de breuk. De hittestraling van een fakkelbrand kan slachtoffers, schade 

en brand in de omgeving veroorzaken. Afhankelijk van de locatie van de breuk, het type 

leiding en de aanwezigheid van andere leidingen in de omgeving, kan de brand enkele 

uren duren. 

 

Het gebied in de buurt van aardgastransportleidingen is verdeeld in meerdere zones. De 

eerste ring voor de leiding die in dit onderzoek is betrokken, is van 0 tot 70 meter. Binnen 

deze zone overlijdt bij een incident circa 99% van de aanwezigen en gaan alle brandbare 

materialen branden. De tweede ring bevindt zich op 70 tot 140 meter afstand van de leiding. 

Aanwezigen in dit gebied hebben kans om te overlijden of slachtoffer te worden. De derde 

ring ligt op 140 tot 210 meter vanaf de leiding. In deze ring komen geen mensen te 

overlijden, maar kunnen er wel slachtoffers vallen. Op afbeelding 6.1 is te zien dat een 

klein deel van het plangebied zich binnen de eerste ring bevindt. Een relatief groot deel 

bevindt zich in de tweede ring. Het klein gedeelte bevindt zich in de derde ring en een zeer 

klein gedeelte bevindt zich buiten de zones. 

 

7.4.3 Conclusie 

 

Op basis van het onderzoek naar externe veiligheid is gebleken dat het groepsrisico 

toeneemt ten opzichte van de huidige situatie, maar dat deze ook in de plansituatie ook 

onder de oriëntatiewaarde blijft. Hiermee is externe veiligheid geen belemmering voor de 

voorliggende ontwikkeling.  

 

7.6 Milieuhinder bedrijven 

  

7.6.1  Kader 

Voor het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving is een 

juiste afstemming tussen de verschillende voorkomende functies wonen noodzakelijk. 

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van een milieuzonering die uitgaat van 

richtinggevende afstanden tussen hinderlijke functies (in de vorm van gevaar, geluid, geur, 

stof) en gevoelige functies. In de publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) (versie 2009) zijn deze richtafstanden opgenomen. 

Van deze richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken. 

 

7.6.2  Onderzoek 

 

Om te voorkomen dat het bedrijventerrein negatieve effecten veroorzaakt op de gevoelige 

functies in woongebied De Blauwe Zoom, ten zuiden van de spoorlijn, is gekozen voor een 

inwaartse zonerering, gebaseerd op de richtafstanden van de VNG-brochure.  

 

Voor de afstand tussen inrichtingen en gevoelige functies gelden de volgende 

richtafstanden: 
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Milieucategorie  Richtafstand  

Rustige woonwijk 

Richtafstand  

Gemengd gebied 

2 30 10 

3.1 50 30 

3.2 100 50 

4.1 200 100 

4.2 300 200 

 

Het plangebied en de omgeving tot aan de gevoelige functies in de Blauwe Zoom kan 

worden gezien als een ‘gemengd gebied’, op basis van de brochure van de VNG. Een 

‘gemengd gebied’ is een gebied met een matige tot sterke functiemenging of een gebied 

dat gelegen is nabij hoofdinfrastructuur. Het plangebied is gelegen in een gebied met 

verscheidene functies, waaronder een ontsluitingsweg (Schapedrift), spoorlijn (Merwede-

Lingelijn), wonen, maatschappelijke voorzieningen (sporthal en scholen) en bedrijvigheid. 

Kenmerkend voor het omgevingstype ‘gemengd gebied’ is dat sprake is van een zekere 

verstoring en dus van een relevant andere omgevingskwaliteit dan in een rustig 

woongebied.  Omdat er sprake is van het omgevingstype 'gemengd gebied' kan de 

richtafstand terug worden gebracht met één afstandsstap. De gereduceerde richtafstand 

staat aangegeven in de 3e kolom.  

 

Binnen de bestemming bedrijventerrein zijn bedrijven t/m categorie 4.1 toegestaan. Op 

meer dan 200 meter van de woonbestemming van de Blauwe Zoom, is categorie 4.2 

toegestaan. Met deze inwaartse zonering wordt voldaan aan de richtafstanden van de 

VNG. Tevens is getoetst aan de afstand tussen het plangebied en de meest nabijgelegen 

agrarische bedrijven. Deze afstand is vanaf de oostzijde circa 400 meter. Hiermee wordt 

ruim voldaan aan de richtafstanden die gelden volgens de VNG. De ontwikkeling zorgt niet 

voor beperking van bestaande functies of andersom. 

 

7.6.3 Conclusie 

Binnen het bedrijventerrein is een inwaartse zonering toegepast. Tevens liggen de 

agrarische bedrijven aan de oostzijde van het plangebied op ruime afstand. Zodoende 

gelden er vanuit het aspect ‘Milieuzonering’ geen belemmeringen 

 

7.7 Flora en Fauna  

 

7.7.1 Kader 

Wet natuurbescherming  

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Deze wet 

vervangt drie oude wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 (gebiedsbescherming: Natura 

2000), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet (kapvergunningen). 

 

Soorten  

Voor ruimtelijke ingrepen die resulteren in overtreding van één of meer artikelen van de 

Wnb moet ontheffing worden aangevraagd. Voor een aantal soorten geldt daarenboven 

het beschermingsregime van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Voor werkzaamheden 

die uit een bestemmingsplan voortvloeien dient voor de start van die werkzaamheden 
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ontheffing te worden aangevraagd indien beschermde soorten voorkomen. Bij de 

vaststelling van het plan dient duidelijk te zijn of en in hoeverre een ontheffing kan worden 

verkregen.  

 

Voor alle in de wet genoemde diersoorten (inclusief vogels) geldt dat het verboden is 

individuen van deze soorten (opzettelijk) te doden of te vangen. Bovendien is het verboden 

nesten (en eieren) en (vaste) voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren opzettelijk 

te beschadigen of te vernielen dan wel weg te nemen. Voor de in de wet genoemde 

plantensoorten geldt dat het verboden is exemplaren in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen 

of te vernielen. In de Wnb worden drie beschermingsregimes onderscheiden voor 

beschermde soorten. Voor de eerste twee regimes gelden aanvullende 

verbodsbepalingen. 

 

1. Het beschermingsregime Vogelrichtlijn (Vrl), dat van toepassing is op van nature in 

Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vrl. 

Met betrekking tot deze vogelsoorten geldt dat het - aanvullend aan de 

bovengenoemde verbodsbepalingen - verboden is vogels opzettelijk te storen, behalve 

als de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort. Ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en dwingende 

redenen van groot openbaar belang zijn geen reden om ontheffing te verlenen. 

Ontheffing is uitsluitend toegestaan op basis van de ontheffingsgronden die in de Vrl 

zijn genoemd. Overigens is het, indien geen ontheffing nodig is, volgens de huidige 

interpretatie van de wet wel verplicht rekening te houden met het broedseizoen van 

vogels. Voor sommige vogelsoorten met vaste verblijfplaatsen geldt dat deze vaste 

verblijfplaatsen en het essentiële leefgebied jaarrond beschermd zijn. 

 

2. Het beschermingsregime Habitatrichtlijn (Hrl), dat van toepassing is op soorten van 

bijlage IV bij de Hrl, bijlage I en II bij het Verdrag van Bern en bijlage I bij het Verdrag 

van Bonn. Met betrekking tot deze soorten is het - aanvullend aan de bovengenoemde 

verbodsbepalingen - verboden dieren opzettelijk te verstoren. Ontheffing wordt voor 

ruimtelijke inrichting of ontwikkeling alleen verleend indien: 

✓ er geen andere bevredigende oplossing is, en 

✓ geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 

soort, en 

✓ sprake is van één van de volgende (bij ruimtelijke ontwikkeling relevante) 

belangen: 

• de bescherming van wilde flora en fauna of natuurlijke habitats, of 

• de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende 

redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van 

sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige 

effecten. 

 

3. Het beschermingsregime Andere Soorten, dat van toepassing is op soorten van de 

bijlage behorende bij artikel 3.10 van de Wnb. Ontheffing is alleen mogelijk indien: 

✓ er geen andere bevredigende oplossing is, en 
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✓ indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van 

de soort. 

Er is echter geen ontheffing nodig indien gewerkt wordt volgens een geldige 

gedragscode die van toepassing is op de betreffende soort(en). Vaak is daarnaast 

ecologische begeleiding en een ecologisch werkprotocol nodig bij de uitvoering van 

werkzaamheden. 

De provincies kunnen voor het beschermingsregime Andere Soorten een algemene 

vrijstelling verlenen voor onder meer ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van 

gebieden. In Hardinxveld-Giessendam is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag 

voor de Wnb.  

 

Indien nesten, (vaste) voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van soorten niet (kunnen) 

worden ontzien, is ontheffing noodzakelijk. Ontheffing is niet benodigd indien de 

functionaliteit van de nesten, (vaste) voortplantingsplaatsen of rustplaatsen gegarandeerd 

wordt (het beschadigen en vernielen wordt voorkomen door maatregelen of er zijn 

voldoende alternatieven). 

 

Ten slotte is altijd de algemene zorgplicht van toepassing, die inhoudt dat een ieder 

voldoende zorg in acht neemt voor alle inheemse dieren en planten en hun directe 

leefomgeving (artikel 1.11 van de Wnb). Concreet betekent dit dat bij ruimtelijke 

ontwikkeling gezorgd moet worden dat dieren niet gedood worden en dat planten verplant 

worden. Ook dient gelet te worden op bijvoorbeeld de voortplantingsperiode van amfibieën 

en de zoogperiode van zoogdieren. 

 

Natura 2000 

De Wnb ziet op de bescherming van Natura 2000-gebieden (Vrl- en Hrl-gebieden). Voor 

ieder Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor één of 

meerdere soorten en/of habitats. Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Natura 2000-

gebieden en tevens voor ontwikkelingen daarbuiten die van invloed kunnen zijn (door 

‘externe werking’) op die beschermde natuurgebieden, gelden (strenge) restricties. Voor 

activiteiten of projecten die schadelijk zijn voor de beschermde natuur geldt een 

vergunningplicht. Middels een ‘habitattoets’ dient te worden onderzocht of een activiteit 

(significante) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000-

gebieden veroorzaakt. De uitkomsten van de habitattoets dienen te worden beoordeeld 

door het bevoegd gezag. 

 

7.7.2 Onderzoek  

  

Soortenbescherming 

In het kader van het voorliggende bestemmingsplan is een quickscan flora- en fauna2 

uitgevoerd. Hieronder worden de belangrijkste resultaten besproken, de volledige 

rapportage is als bijlage 1 bij de toelichting opgenomen. 

 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke 

wettelijk beschermde natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- 

en diersoorten te verwachten zijn. Anderzijds worden de consequenties van deze 

                                                      
2 Quickscan Flora- en fauna, maart 2018 
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aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven. Gelet op de opdracht genoemd in 

de inleiding en de doelstelling, is het 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? 

2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen 

van de plansituatie? 

3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op 

wettelijk beschermde planten- en diersoorten? 

 

Quickscan Flora & Fauna 

 

Op woensdag 28 februari 2018 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe 

omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het 

mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand 

van aanwezige ecotopen en sporen. Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande 

verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van beschermde soorten te 

bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter gebied. 

Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 

kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau 

in verspreidingsatlassen. 

 

Conclusie 

Er is het voornemen voor de realisatie van een bedrijventerrein aan de Spoorweg te 

Hardinxveld Giessendam. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op 

beschermde planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek 

uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten. 

In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om 

werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten. Het voorkomen van vogels met vaste 

rust- en verblijfplaatsen kan worden uitgesloten. Er zijn daarnaast mogelijk algemene 

nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten 

bestaat een algemene vrijstelling in provincie Zuid-Holland. 

Verder kan het de aanwezigheid van rugstreeppad, grote modderkruiper en platte 

schijfhoren niet worden uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en kunnen dan ook niet 

worden uitgesloten. Op grond hiervan is een gerichte veldinventarisatie van belang om 

eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier in te kunnen schatten. Pas na 

afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen van de Wet 

natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet natuurbescherming is 

vereist. Het vervolgonderzoek naar rugstreeppad, grote modderkruiper en platte 

schijfhoren zal worden uitgevoerd in de daarvoor aangewezen periode. 

 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een beschermd gebied in het kader van de Wet 

natuurbescherming , maar bevindt zich wel in de directe omgeving ervan. Het gaat om het 

Habitatrichtlijn- + Vogelrichtlijngebied ‘Biesbosch’. Het plangebied is gelegen op ruim 1.400 

meter. Omdat tussen het plangebied de Biesbosch grotendeels bestaat uit stedelijk gebied, 

worden effecten op de doelen die zijn bepaald voor de aangewezen habitattypen en 
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doelsoorten niet verwacht. In het kader van een goede ruimtelijke ordening is wel 

onderzoek gedaan naar stikstofdepositie (zie hiervoor hoofdstuk 7.3). 

 

7.7.3 Conclusie 

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten rugstreeppad, grote 

modderkruiper en platte schijfhoren is vervolgonderzoek flora & fauna noodzakelijk. Dit 

onderzoek zal nog worden uitgevoerd. 

 

7.8 Bodem 

 

7.8.1 Kader 

 

Wet bodembescherming  

Als sprake is van ernstige bodemverontreiniging dan is de Wet bodembescherming (Wbb) 

van kracht. Het doel van de Wbb is in de eerste plaats het beschermen van de (land- of 

water-) bodem zodat deze kan worden benut door mens, dier en plant, nu en in de 

toekomst. Via de Wbb heeft de Rijksoverheid de mogelijkheid algemene regels te stellen 

voor de uitvoering van werken, het transport van stoffen en het toevoegen van stoffen aan 

de bodem.  

 

Op 1 januari 2006 is de Wbb ingrijpend aangepast omdat het beleid met betrekking tot 

bodemsaneringen veranderde. De Wbb kent nu een viertal regelingen die alle vier een 

ander onderdeel van bodembescherming voor hun rekening nemen: 

- Een regeling voor de bescherming van de bodem waarin ook staat dat degene die 

de bodem verontreinigt, zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van de 

vervuiling. De overheid kan dwingen tot sanering als de verontreiniging na 1987 is 

ontstaan. 

- Een bijzondere regeling voor de aanpak van nieuwe bodemverontreiniging die is 

ontstaan als gevolg van een ongewoon voorval (calamiteit).  

- Een regeling voor de verontreiniging die is ontstaan voor de Wbb in werking trad in 

1987 (historische bodemverontreiniging). Ook in die gevallen geldt dat de vervuiler 

zelf de verontreiniging verwijdert. Als er geen vervuiler (meer) is, omdat het bedrijf 

niet meer bestaat en er geen rechtsopvolger is, zal de sanering door de overheid 

worden uitgevoerd.  

- Een regeling voor de aanpak van verontreiniging in de waterbodem. Rijkswaterstaat 

heeft vooral met deze regeling te maken. De regeling geldt voor alle 

waterbodemverontreiniging, of de vervuiling nu voor of na 1987 is ontstaan.    

 

Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem, waarop deze ontwikkelingen gaan 

plaatsvinden, geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij 

nieuwbouwactiviteiten dient de bodemkwaliteit door middel van onderzoek in beeld te zijn 

gebracht. In het algemeen geldt dat nieuwe bestemmingen bij voorkeur op een schone 

bodem dienen te worden gerealiseerd. 

 

Besluit bodemkwaliteit 
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Het doel van het Besluit bodemkwaliteit (2008) is de bodem beter te beschermen en meer 

ruimte te bieden voor nieuwe bouwprojecten. Ook geeft het besluit gemeenten en 

provincies meer verantwoordelijkheid om de bodem te beheren. 

Het Bouwstoffenbesluit (Bsb) is opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. Het besluit heeft 

alleen betrekking op steenachtige bouwstoffen. Andere materialen worden in de praktijk 

ook toegepast als bouwstof maar vallen niet onder dit besluit. Voor grond en baggerspecie 

in oppervlaktewater en op landbodems gelden aparte regels die ook in het Besluit 

bodemkwaliteit zijn opgenomen; in tegenstelling tot bouwstoffen kunnen ze weer definitief 

deel gaan uitmaken van de bodem. Tot slot zijn in het Besluit bodemkwaliteit de 

kwaliteitsregels voor, ondermeer, bodemonderzoek, bodemsanering en laboratorium-

analyses die worden uitgevoerd door adviesbureaus, laboratoria en aannemers 

(bodemintermediairs) vastgelegd. Deze regels zijn bekend onder de naam Kwalibo 

(kwaliteitsborging in het bodembeheer). Kwalibo bevat ook maatregelen om de kwaliteit 

van ambtenaren die bodembeleid maken of uitvoeren en het toezicht en de handhaving te 

verbeteren. 

 

Relatie Wabo, Wbb en Woningwet (Wonw) 

De inwerkingtreding van de Wabo (1 oktober 2010) heeft ook effect op de Wbb en de 

Woningwet (Ww): in de Wabo is aangegeven dat in de plaats van de aanhoudingsgrond 

(uit de Ww) een afstemmingsregeling wordt opgesteld waarbij de inwerkingtreding van de 

omgevingsvergunning wordt afgestemd op de acties ten aanzien van de 

bodemverontreiniging. Deze afstemmingsregeling is opgenomen in artikel 6.2c van de 

Wabo. Voorts geldt ten aanzien van de bodem dat artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van 

de Woningwet gemeenten verplicht in hun bouwverordening voorschriften omtrent het 

tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem op te nemen. Die voorschriften dienen 

op grond van artikel 8, vierde lid, van de Woningwet in elk geval betrekking te hebben op 

het verrichten van onderzoek naar aard en mate van verontreiniging van de bodem, op de 

aard en omvang van dat onderzoek en op inrichting van het op te stellen 

onderzoeksrapport. 

7.8.2 Onderzoek  

 

Bij een bedrijfsbestemming dient aangetoond te worden dat de bodem geschikt is voor de 

beoogde functie. In verband met voorbelasting zal een zandpakket worden aangebracht 

en al de kwaliteit van de grond inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Dordrecht Research B.V. heeft een verkennend bodemonderzoek verricht op de locatie 

Plan ’t Oog te Hardinxveld-Giessendam. De onderzoekslocatie bevindt zich ten noorden 

van het treinstation Hardinxveld-Giessendam Blauwe Zoom, in de meest westelijke hoek 

tussen de Betuwelijn en de Spoorweg. Het betreft een agrarisch perceel dat heringericht 

zal worden als bedrijventerrein. De locatie heeft een oppervlakte van 6.58 hectare en is 

kadastraal bekend als gemeente Hardinxveld-Giessendam sectie I perceelnr. 457. 

Hieronder zijn de conclusies beschreven. Het volledig rapport is opgenomen als bijlage 3. 

 

Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waarnemingen 

gedaan tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) wordt het volgende geconcludeerd: 

• Het terrein heeft oorspronkelijk een agrarische bestemming gehad. Begin deze 

eeuw is het terrein in gebruik geweest als opslagplaats en (grond)depot in verband 
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met de aanleg van de Betuwelijn. Het terrein is daarna wederom ingericht als 

landbouwgrond. 

• De oude slootprofielen van voor de eeuwwisseling zijn niet meer aanwezig. 

• Op de westelijke helft van het terrein wordt in zowel de toplaag als in de onderlaag 

(tussen 1 a 2 meter minus maaiveld) puin aangetroffen. In de toplaag is dit met name 

metselpuin/baksteen; in de ondergrond zijn er ook enkele bijmengingen van glas, 

beton en plastic aangetroffen. 

• Gelet op de verspreiding van puin in boven- en onderlaag wordt geconcludeerd dat 

het hele westelijke terreindeel aangevuld is en tot op een diepte van circa 2 meter 

minus maaiveld (globaal de diepte van de veenlaag) uit niet- oorspronkelijke bodem 

bestaat. 

• Op de oostelijke terreinhelft is nauwelijks puin in de bodem vastgesteld. Evenwel is 

de bodemopbouw divers en wordt er vanuit gegaan dat ook hier vergravingen c.q. 

aanvullingen hebben plaatsgevonden hetgeen correspondeert met historisch 

kaartmateriaal. 

• Blijkens het analytisch onderzoek is alleen ter plaatse van MB105/ASB05 een lichte 

verontreiniging met PAK, PCB en minerale olie in de ondergrond vastgesteld. 

Hoewel er in de bodem een muffe/weeïge geur werd vastgesteld heeft verder 

onderzoek door middel van GCMS analyse van grond- en grondwater geen verdere 

verontreinigingen aangetoond. 

• In de grond is geen asbest aangetoond. 

• In de grond is PFOA vastgesteld. Ondanks dat er geen sprake is van overschrijding 

van risicogrenzen in grond- en of grondwater, betekent dit dat grond die om 

civieltechnische redenen vrijkomt beperkte hergebruiksbeperkingen. 

• Voor het overige zijn er geen significante verontreinigingen vastgesteld in de grond. 

• Het grondwater op de locatie is licht verontreinigd met barium. Gelet op het feit dat 

dit overal op de locatie wordt vastgesteld en dat dit beeld aansluit bij het regionale 

beeld van aanwezigheid van barium in het grondwater wordt geconcludeerd dat dit 

een lokaal verhoogde achtergrondconcentratie betreft. 

• In het grondwater is PFOA in een verhoogde concentratie aangetroffen. De 

risicowaarde wordt geenszins benaderd. 

• Er zijn geen overige significante verontreinigingen in het grondwater vastgesteld. 

 

De conform de NEN 5740+A1 gestelde hypothese voor uitvoering voor een onverdachte 

locatie wordt op basis van de lichte verontreinigingen formeel niet geaccepteerd. Echter 

zijn de vastgestelde verontreinigingen in grond en grondwater dermate gering dat nader 

onderzoek niet noodzakelijk is. Het terrein wordt op basis van dit onderzoek geschikt 

geacht voor de bestemming bedrijventerrein. 

 

Bodemkaart 

Op de interactieve bodemkwaliteitskaart van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

(OZHZ) heeft de locatie de kwaliteitsklasse “Achtergrondwaarde” waarbinnen grondverzet 

mogelijk is. De kaart geeft de gemiddelde bodemkwaliteit voor onverdachte locaties binnen 

een zone. 
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Afbeelding 7.5: uitsnede interactieve bodemkwaliteitskaart OZHZ 

 

7.8.3 Conclusie 

Het terrein wordt op basis van het onderzoek geschikt geacht voor de bestemming 

bedrijventerrein. 

 

7.9 Verkeer 

 

Verkeersafwikkeling 

Verwacht wordt dat 80% van het verkeer zich vanaf het plangebied verplaatst via de 

Zwijnskade richting de A15. 20% verplaatst zich in de richting van het 

centrum/Parallelweg/Nieuweweg.  

 

De toename van verkeer op de Zwijnskade en Peulenlaan richting de rotonde bij de op-en-

afrit van de A15 zal, als gevolg van het bedrijventerrein leiden tot een toename van 617 

motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde werkdag. Het effect van deze toename op 

de op- en afrit naar de A15 wordt daarmee zeer gering geacht. Het verkeersaanbod 

komend vanaf de westelijk van de rotonde gelegen kruising (Sportlaan/Rivierdijk) wordt 

richting de rotonde gedoseerd door de daar aanwezige verkeerslichten waardoor de 

doorstroming op de rotonde is geborgd.  

De oprit naar de A15 (rijrichting Gorinchem – Rotterdam) wordt in het kader van de Quick 

Wins A15 als derde rijstrook verlengd tot aan Papendrecht. Daarnaast beslaat de 

bestaande oprit richting Rotterdam een forse lengte en staat verkeer – ook bij file op de 

A15 – zelden vast op de oprit. Er heeft inmiddels ambtelijk overleg plaatsgevonden met 
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Rijkswaterstaat over de hoeveelheid verkeersbewegingen de ontwikkeling van t’ Oog met 

zich meebrengt. Rijkswaterstaat hanteert hiervoor een norm die niet overschreden mag 

worden. Er is aangegeven dat de voorliggende planontwikkeling hier ruim onder blijft. De 

voorliggende ontwikkeling heeft geen significante effecten op de verkeersafwikkeling.  

 

Parkeren 

Ten aanzien van het aspect parkeren zijn in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan 

2012-2022 (GVVP) parkeerrichtlijnen opgenomen. In geval van nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen moeten, op basis van de parkeerkencijfers van het CROW, voldoende 

parkeerplaatsen worden gerealiseerd; in principe op eigen terrein. Hierbij wordt tevens 

rekening gehouden met het type bedrijven dat zich hier vestigen; arbeidsintensief of 

arbeidsextensief. De gemeente toetst nieuwe ontwikkelingen meestal aan de maximale 

normen voor een ‘weinig stedelijk gebied‘ zoals opgenomen in de meest recente publicatie 

van het CROW: publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Gemotiveerd 

kan hiervan worden afgeweken en een lagere norm worden toegepast.  

 

Verkeersaantrekkende werking 

Bedrijventerreinen zijn in verschillende categorieën in te delen. Omdat voor ’t Oog nog 

geen concrete invulling is, wordt uitgegaan van een mogelijke combinatie van een 

gemengd terrein, een hoogwaardig bedrijvenpark en een distributiepark. Hiervoor zijn 

verschillende parkeernormen vastgesteld, op basis van de omvang van het terrein. Omdat 

op dit moment nog niet volledig duidelijk is, onder welke noemen het voorliggende terrein 

valt worden de verschillende opties in beeld gebracht.  

 

Het totaal uitgeefbaar gebied bedraagt 38.648 m2, dat afgerond overeenkomt met 3,9 ha.  

Op basis van de kencijfers van het CROW, zoals hieronder aangegeven, wordt een 

‘gemengd’ bedrijventerrein aangehouden. Per hectare is voor type bedrijventerrein 

‘gemengd’ is een verkeersgeneratie van 158 te verwachten. Er is sprake van een verdeling 

va 81% personenauto’s en 19% vrachtauto’s. Op basis van 3,9 ha komt het aantal nieuwe 

verkeersbewegingen op 617 uit, met een aandeel vrachtverkeer van 19% (118 

verkeersbewegingen). 

 

Type 

werkmilieu 

Personen-

auto’s 

Vrachtauto Totaal Aandeel 

personenauto 

Aandeel 

vrachtauto 

I. gemengd 128 30 158 81% 19% 

      

II. 

Hoogwaardig 

174 34 208 84% 16% 

II. Distributie 135 35 170 79% 21%     
  

Gemiddeld 146 33 179  81% 19% 

Totaal 3,3 ha 437 99 536   

 

 

In totaal zijn 617 extra verkeersbewegingen te verwachten. Afhankelijk van het type 

werkmilieu kunnen deze cijfers nog wijzigen.  
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7.10 Duurzaamheid 

 

7.10.1 Duurzaamheid 

 

Bij nieuwbouw of vervangende nieuwbouw verdient het aanbeveling zoveel mogelijk 

rekening te houden met duurzaamheidsaspecten zoals duurzaam bouwen, duurzame 

energievoorzieningen, bevordering van fietsverkeer en openbaar vervoer, duurzaam 

ruimtegebruik en dergelijke. Voorliggende ontwikkeling voorziet in de realisatie van een 

bedrijventerrein. Hiervoor zijn een aantal handvatten in zowel rijks- als regionaalniveau  

 

Wet voortgang energietransitie 

De Wet Voortgang Energietransitie (VET) is op 1 juli 2018 in werking getreden en  regelt 

onder andere dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet niet meer van 

toepassing is. De Wet voorziet in hoofdzaak in een aantal wijzigingen van de 

Elektriciteitswet 1998 en Gaswet teneinde de transitie naar een duurzame 

energievoorziening verder te faciliteren. De aanpassingen hebben met name invloed op de 

netten die essentieel zijn om de energietransitie verder te ondersteunen.  

 

De Wet Vet is op 30 januari 2018 door de Tweede Kamer en op 3 april door de Eerste 

Kamer aangenomen. De ministeries van BZK en EZ werken aan een ministeriele regeling 

die bepaalt wanneer de wet in werking zal treden. 

 

Energiestrategie Drechtsteden 

Bedrijven, gemeentes, bewoners en organisaties in de regio hebben samen de 

'Energiestrategie Drechtsteden' opgesteld. Het is een ambitieus plan van aanpak om te 

komen tot een energieneutrale regio vóór 2050. De regio wil op deze manier haar bijdrage 

leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 dat Nederland heeft ondertekend.  

 

Met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gasloos bouwen is het van belang hier in 

vroeg stadium rekening mee te houden. Dit is echter afhankelijk van de typen bedrijven die 

zich uiteindelijk op het terrein vestigen.  

 

Op dit moment wordt gewerkt aan een gemeentelijke duurzaamheidsagenda.  
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7.11 Overige belemmeringen 

 

7.11.1 Kabels en leidingen 

 

Naast de in het kader van externe veiligheidsaspecten relevante leidingen, kunnen er ook 

andere leidingen zijn die planologisch relevant zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

drinkwaterleidingen of riool(pers)leidingen.  

 

Over het gebied is een ‘laagvliegroute’ aanwezig. De route is, door verschillende 

bestaande obstakels, echter niet langer in gebruik. Bovendien bedraagt de maximale 

bebouwingshoogte in dit bestemmingsplan minder dan de ondergrens van 30 m die voor 

de laagvliegroute geldt.  

 

In of in de nabijheid van het projectgebied is een gasleiding aanwezig die planologisch 

relevant is. Hieraan is in de paragraaf Externe Veiligheid aandacht besteed. Tevens is er 

net buiten het plangebied, aan de westzijde, een ‘veiligheidszone – 

hoogspanningsverbinding’ gelegen. Aangezien deze niet in het plangebied ligt, is hier voor 

het voorliggende plan geen rekening mee gehouden.   
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8 JURIDISCHE OPZET 

 

8.1 Inleiding 

 

In deze paragraaf wordt toegelicht op welke wijze de hiervoor beschreven, gewenste ontwik-

kelingen juridisch zijn vertaald. Ingegaan wordt op de juridische opzet van het bestemmings-

plan (het karakter van het plan, de geometrische plaatsbepaling (verbeelding) en de regels.  

 

Karakter van het plan 

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein is gekozen voor een globale 

eindbestemming. De beoogde bouwvelden hebben de eindbestemming ‘Bedrijventerrein’ 

gekregen, waarbinnen concrete bouwvlakken zijn ingetekend. Binnen de contouren van 

deze bouwvlakken mag met een maximaal bebouwingspercentage en een maximale 

bouwhoogte gebouwd worden.  

 

Het onderhavige plan is opgesteld conform het gestelde in de Regeling standaarden 

ruimtelijke ordening (Rsro) die door het rijk is opgesteld in het kader van het project Digitale 

Uitwisseling van Ruimtelijke Plannen (DURP), zoals de Standaard Vergelijkbare 

Bestemmingsplannen (SVBP 2012) die bindende afspraken en aanbevelingen bevat, en het 

coderingssysteem InformatieModel Ruimtelijke Ordening (IMRO 2012).  

 

Geometrische plaatsbepaling 

Door middel van een combinatie van begrenzingen, coderingen, arceringen en/of kleuren, is 

in de geometrische plaatsbepaling (verbeelding) de verdeling aangegeven van de diverse 

binnen het plangebied onderscheiden bestemmingen. Hiernaast bevat de geometrische 

plaatsbepaling  aanduidingen die gelezen moeten worden in samenhang met de 

bebouwingsbepalingen, die voor de onderscheiden bestemmingen zijn gegeven.  

 

Regels 

De regels bevatten bepalingen omtrent het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de 

toegelaten bebouwing en regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of nog op te 

richten bouwwerken. 

De regels zijn onderverdeeld in vier paragrafen, te weten: 

• Inleidende regels (hoofdstuk I); 

• Bestemmingsregels (hoofdstuk II); 

• Algemene regels (hoofdstuk III); 

• Overgangs- en slotregels (hoofdstuk IV). 

 

8.2 Toelichting op de regels 

 

8.2.1. Hoofdstuk I Inleidende regels  

 

In dit hoofdstuk is een aantal begrippen verklaard die gebruikt worden in de regels. Dit 

voorkomt dat er bij de uitvoering van het plan onduidelijkheden ontstaan over de uitleg van 

bepaalde regelingen. Daarnaast is het artikel “Wijze van meten” opgenomen waarin bepaald 

is hoe de voorgeschreven maatvoering in het plan gemeten moet worden. 
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Begrippen  

Geeft de definities van een aantal in de regels voorkomende begrippen. Hierdoor wordt de 

interpretatie daarvan vastgelegd, waardoor de duidelijkheid wordt vergroot.  

 

Met de begripsbepaling “Peil” aangegeven vanaf welk punt de aangegeven hoogte van 

bouwwerken gemeten dient te worden. Voor bouwwerken waarvan de hoofdtoegang direct 

grenst aan de weg geldt dat gemeten wordt vanaf de kruin van de weg (ter plaatse van de 

hoofdtoegang). 

 

Wijze van meten  

Dit artikel geeft aan hoe de in het plan voorkomende maten dienen te worden bepaald. 

 

8.2.2.  Hoofdstuk II Bestemmingsregels 

 

In deze paragraaf van de regels zijn de in het plan voorkomende bestemmingen geregeld. In 

ieder artikel is per bestemming bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en welke 

bouwregels er gelden. Tevens zijn, waar wenselijk, flexibiliteitsbepalingen opgenomen.  

 

Bij de opzet van de artikelen over de bestemmingen is een vaste indeling aangehouden 

teneinde het overzicht en daarmee de duidelijkheid te vergroten. De volgende onderdelen 

worden onderscheiden: 

 

Bestemmingsomschrijving 

In dit onderdeel worden de functies aangegeven waartoe de gronden zijn bestemd. 

 

Bouwregels 

In dit onderdeel zijn regels opgenomen ten aanzien van de toegelaten bebouwing. Het eerste 

lid bevat in ieder geval regels omtrent toegestane bouwwerken welke als "recht" kunnen 

worden opgericht. Bij de bouwregels wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdgebouwen, 

bijbehorende bouwwerken en overige bouwwerken. 

 

Afwijken van de bouwregels 

Indien van toepassing is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om af 

te wijken van de bouwregels.  

 

Specifieke gebruiksregels 

In dit lid worden indien van toepassing bestemmingsspecifieke gebruiksregels opgenomen. 

In ieder geval gelden de in Hoofdstuk 3 opgenomen Algemene gebruiksregels. In 

voorkomende gevallen is de mogelijkheid opgenomen om (onder voorwaarden) af te wijken 

van de specifieke gebruiksregels. 

 

In paragraaf 8.2.5 wordt verder ingegaan op de inhoud van de verschillende bestemmingen. 
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8.2.3. Hoofdstuk III Algemene regels 

 

Antidubbeltelregel 

In deze regel is vastgelegd dat grond die in aanmerking moest worden genomen bij het 

verlenen van een omgevingsvergunning, waarvan de uitvoering heeft plaatsgevonden of 

alsnog kan plaatsvinden, bij de beoordeling van een andere aanvraag om een 

omgevingsvergunning niet opnieuw in beschouwing mag worden genomen. 

 

Algemene bouwregels 

In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle bestemmingen 

kunnen gelden. Bijvoorbeeld extra bouwmogelijkheden voor ondergeschikte bouwdelen zoals 

balkons, galerijen en kelders, maar ook beperking van bouwmogelijkheden als gevolg van 

milieuwetgeving, de geldende Keur van het Waterschap Rivierenland. 

 

Algemene gebruiksregels 

In dit artikel is in algemene zin aangegeven wanneer sprake is van strijdig gebruik met de 

regels uit het bestemmingsplan. 

 

Algemene afwijkingsregels 

Dit artikel is een aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen waarin nog een aantal 

algemene afwijkingen is opgenomen. Het betreft hier onder meer een standaardregeling die 

beperkte afwijkingen in de maatvoering bij de uitvoering van bouwplannen mogelijk maakt. 

 

Algemene wijzigingsregels 

Een wijzigingsbevoegdheid is onder voorwaarden opgenomen voor geringe veranderingen in 

de plaats, ligging en/of afmeting van bestemmingsgrenzen tot maximaal 5 m. Hiernaast is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het aanpassen van de als bijlage bij de regels 

opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten. 

 

Algemene procedureregels 

Dit artikel regelt de procedure die burgemeester en wethouders dienen te volgen indien 

toepassing wordt gegeven aan de in dit plan opgenomen afwijkings- of wijzigingsregels. 

 

8.2.4. Hoofdstuk IV Overgangs- en slotregels 

 

In het overgangsrecht is een regeling opgenomen voor bebouwing en gebruik dat al bestond 

bij het opstellen van het plan, maar dat strijdig is met de opgenomen regeling. Onder bepaalde 

voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of strijdig gebruik worden voortgezet of 

gewijzigd.  

 

In de slotregel is de officiële naam van het plan bepaald. Onder deze naam kan het 

bestemmingsplan worden aangehaald. 
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8.3 Bestemmingsgewijze toelichting 

 

8.3.1. Algemeen 

 

Bouw- en goothoogte 

In de bouwbepalingen van de verschillende bestemmingen of op de verbeelding is 

aangegeven wat de maximale bouw- en goothoogte is. Voor de bestemming “Wonen” geldt 

in principe een standaard bouw- en goothoogte. Deze is niet op de verbeelding aangegeven.  

 

Bijbehorende bouwwerken 

Bij woningen is een bijgebouwen regeling opgenomen. Bijbehorende bouwwerken in de vorm 

van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen worden gebouwd op het 

achtererfgebied, met een maximale gezamenlijke oppervlakte van 80 m2. Uitbouwen in de 

vorm van erkers, toegangs- en tochtportalen op het voorerfgebied zijn onder voorwaarden 

toegestaan. 

 

8.3.2. Bestemmingen 

 

Groen 

De groenzones langs de randen van het plangebied zijn voorzien van de bestemming ‘Groen’. 

Aangegeven is dat ter plaatse geen gebouwen mogen worden opgericht, met uitzondering 

van straatmeubilair. Binnen de bestemming is onder andere de aanleg mogelijk van wegen 

(gebiedstoegangswegen), groenvoorzieningen, voet- en fietspaden, parkeerplaatsen, 

speelvoorzieningen, straatmeubilair, water en voorzieningen ten behoeve van de 

waterhuishouding. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een vorm van medegebruik, dat betekent 

dat niet de gehele groenbestemming mag worden verhard. 

 

Bedrijventerrein 

Bedrijventerreinen zijn in Hardinxveld-Giessendam zijn voorzien van de bestemming 

‘Bedrijventerrein’. Binnen de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken mag bebouwing 

worden opgericht. De maximaal toegestane bouwhoogte bedraagt 12 meter (onder 

voorwaarden is afwijken naar een bouwhoogte van 15 meter mogelijk) en het maximaal 

bebouwingspercentage van het bouwvlak is 70%. De toegestane bedrijfscategorieën zijn 

aangeduid op de verbeelding en zijn toegestaan tot en met categorie 4.2 van de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten. Voor de bedrijfscategorieën geldt dat bedrijven die niet zijn genoemd 

in de Staat van Bedrijfsactiviteiten maar welke naar aard en omvang gelijk te stellen zijn 

aan bedrijven in de ter plaatse toegestane categorie eveneens zijn toegestaan. Wat betreft 

indeling en oriëntatie van de bedrijfsbebouwing dient te worden voldaan aan de eisen die 

zijn opgesteld in het inrichtingsplan voor de locatie (zie hiervoor de bijlage bij de regels). 

Ter plaatse van de aanduiding specifieke vorm van groen - groenzone dient een groene 

afscherming te worden gerealiseerd. 
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9 OVERLEG EN INSPRAAK 

 

9.1 Vooraankondiging 

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient voorafgaand aan 

een procedure van een bestemmingsplan waarin een ruimtelijke ontwikkeling wordt 

gefaciliteerd, een vooraankondiging te worden gepubliceerd waarin de gemeente aangeeft 

een bestemmingsplan voor te bereiden. Deze vooraankondiging voor dit plan zal 

plaatsvinden in het Kompas en via de gemeentelijke website. 

 

9.2 Inspraak 

 

Het voorontwerp heeft, conform de gemeentelijke inspraakverordening, met ingang van 

donderdag 5 juli tot en met woensdag 29 augustus 2018 ter inzage gelegen. Gedurende 

deze periode is voor iedereen de mogelijkheid geboden een inspraakreactie in te dienen. 

Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ex. artikel 

3.1.1 Bro toegezonden aan verschillende instanties. 

 

Er is 1 schriftelijke inspraakreactie ontvangen met betrekking tot het 

voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein 't Oog". De reactie is binnen de termijn 

ingediend en derhalve ontvankelijk. De vooroverlegreacties zijn samengevat en 

beantwoord in de ‘Nota inspraak- en overlegreacties’ (zie bijlage 5). De inspraakreactie 

heeft geleidt tot aanpassingen van het bestemmingsplan. 

 

9.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro 

 

Conform ex artikel 3.1.1. van het Bro dienen burgemeester en wethouders bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van betrokken 

gemeenten en waterschappen en met de rijks- en provinciale diensten die betrokken zijn 

bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 

welke in het plan in het geding zijn. 

 

In dit kader is het voorontwerpbestemmingsplan voor advies worden toegezonden aan een 

aantal overleginstanties. Gedurende de termijn zijn 4 vooroverlegreacties ingediend. Deze 

reacties zijn binnen de termijn ingediend en derhalve ontvankelijk. De vooroverlegreacties 

zijn samengevat en beantwoord in de ‘Nota inspraak- en overlegreacties’ (zie bijlage 5). 

De vooroverlegreacties hebben geleidt tot aanpassingen van het bestemmingplan.  

 

9.4 Ontwerpfase 

 

Na afronding van de inspraakprocedure en het vooroverleg wordt de formele 

bestemmingsplanprocedure gestart. De aanpassingen uit de eventuele inspraakreacties 

en de overlegreacties zijn worden in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze 

termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk en/of mondeling een 

zienswijze bij de gemeenteraad op het plan in te dienen. Ook moeten de stukken met de 
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kennisgeving aan de eerder genoemde diensten en instanties worden toegezonden (artikel 

3:13 Awb), of er moet worden aangegeven waar de (digitale) stukken te vinden zijn 

(elektronische kennisgeving).  
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10 UITVOERBAARHEID 

 

10.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 

De ontwikkeling van bedrijventerrein t’ Oog zal plaatsvinden op gronden die in de huidige 

situatie aangewezen zijn als agrarische grond. Door de aanleg van een groene zone rond 

de locatie, wordt het bedrijventerrein zorgvuldig ingepast in het omliggende landschap. De 

precieze invulling van het terrein is op dit moment niet duidelijk, maar er wordt geen 

bedrijvigheid van hoger dan categorie 4.2 toegestaan. Hierdoor is bedrijvigheid met een 

grote impact op de omgeving uitgesloten. Tevens heeft de vestiging van nieuwe bedrijven 

een positieve invloed op het economisch profiel van de gemeente.  

 

Gelet hierop wordt het plan maatschappelijk uitvoerbaar geacht. In de 

bestemmingsplanprocedure wordt bovendien op diverse momenten de gelegenheid 

geboden aan een ieder om een reactie op het plan in te dienen. Zie ook hoofdstuk 9 van 

deze toelichting. 

 

10.2 Financiële uitvoerbaarheid 

 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in de plantoelichting minimaal inzicht te worden gegeven 

in de economische uitvoerbaarheid van het plan. Tevens is met de inwerkingtreding van 

de Wet ruimtelijke ordening de verplichting ontstaan om, indien sprake is van 

ontwikkelingen waarvoor de gemeente redelijkerwijs kosten moet maken, bijvoorbeeld voor 

de aanleg van voorzieningen van openbaar nut, en de plankosten, deze moeten  worden 

verhaald op de initiatiefnemer c.q. ontwikkelaar. Een en ander dient te worden vastgelegd 

in privaatrechtelijke overeenkomsten met iedere grondeigenaar. Als er met een 

grondeigenaar geen overeenkomst is gesloten en het kostenverhaal niet anderszins is 

verzekerd, dient een exploitatieplan te worden opgesteld welke tegelijkertijd met het 

bestemmingsplan moet worden vastgesteld. 

 

De gemeente verwerft de grond in eigendom en draagt zorg voor het bouwrijp maken van 

het gebied en de uitgifte van de kavels. Het kostenverhaal is hiermee anderszins verzekerd 

en het opstellen van een exploitatieplan is niet noodzakelijk. De initiatiefnemer zal geheel 

voor eigen rekening en risico overgaan tot de ontwikkeling en realisatie van het plan. 

 

10.3 Handhavingsaspecten 

 

Het bestemmingsplan is bindend voor zowel de (gemeentelijke) overheid als de burger. De 

primaire verantwoordelijkheid voor daadwerkelijke controle en handhaving ligt bij de 

gemeente. De gemeente heeft een handhavingsnota. 

 

De grondslag voor een goed werkend handhavingsbeleid wordt gevormd door een grondige 

inventarisatie van de feitelijke situatie (grondgebruik, aanwezige flora en bebouwing) van het 

plangebied tijdens de voorbereiding van het bestemmingsplan en een deugdelijk mutatiesys-

teem bij de uitvoering van het bestemmingsplan. Onderdeel van dit mutatiesysteem is een 
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goede registratie van verleende vergunningen. Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan 

heeft een grondige inventarisatie plaats gevonden van de feitelijke situatie.  

 

Handhaving kan plaats vinden via publiekrechtelijke, privaatrechtelijke en strafrechtelijke 

weg. Dit laatste is afhankelijk van het Openbaar Ministerie. In het ruimtelijk bestuursrecht is 

de gemeente op grond van de Gemeentewet bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang 

ten aanzien van ontwikkelingen die strijdig zijn met de bepalingen van het bestemmingsplan. 

Deze vormen van handhaving vallen onder de zogenoemde repressieve handhaving. 

Hiermee wordt gedoeld op de middelen en/of het instrumentarium waarmee de gemeente 

naleving kan afdwingen, dan wel tegen normafwijkend gedrag correctief kan optreden.  

 

Daarnaast wordt onderscheiden de preventieve handhaving. Deze komt voornamelijk tot 

uitdrukking in het toezicht op het gebruik van gronden en gebouwen. Preventieve handhaving 

geschiedt over het algemeen door informele middelen waaronder bijvoorbeeld informeel 

contact tussen de met handhaving belaste personen en de grondgebruikers. Hoewel het 

effect van dergelijke middelen niet goed meetbaar is, wordt aan deze middelen toch zeker 

betekenis toegekend. 

 

Daarnaast zijn in het plan instrumenten opgenomen waarmee kan worden getoetst. 

Genoemd wordt de mogelijkheid af te wijken van het bestemmingsplan en toepassing te 

geven aan de opgenomen wijzigingsbevoegdheden. Zodoende wordt een toetsing mogelijk 

gemaakt voordat met de beoogde activiteit (bouwen, gebruiken, het verrichten van werken 

en/of werkzaamheden) een aanvang wordt gemaakt. De te nemen besluiten op basis van de 

genoemde bevoegdheden dienen te berusten op een deugdelijke motivering.
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1. INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor de realisatie van een bedrijventerrein aan de Spoorweg te Hardinxveld-
Giessendam (zie figuur 1 voor de ligging). De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten 
vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die 
beschermd zijn via de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit 
Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van 
wettelijk beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. 
In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.  
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied aan de Spoorweg te Hardinxveld-
Giessendam.  

  
 

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied is gelegen aan de Spoorweg te Hardinxveld-Giessendam. Dit gebied betreft een 
weidegebied met sloten (zie figuur 2 en bijlage 1 voor de exacte ligging). De plannen omvatten de 
realisatie van bedrijfsactiviteiten. Met de realisatie van de plannen dienen wateren aangepast te worden. 
In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op woensdag 28 februari 2018.  
 

N ▲ 

 



Quick scan beschermde planten- en diersoorten Spoorweg te Hardinxveld-Giessendam. 
Concept rapport maart 2018 

 

Adviesbureau Mertens 3 Wageningen 
 

 

   
 

   
 

   
 

   
Figuur 2. Foto-impressie van de plangebieden aan de Spoorweg te Hardinxveld-Giessendam. 
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1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het 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? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen.  
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 
 

2.1 Wet natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2018 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet integreert de Flora- en 
faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) beschermd via de Nieuwe Wet 
natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al gold onder 
de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de ontheffingsgronden van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Zuid-Holland wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, 
dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 

 

De Rode lijst met bedreigde soorten is eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen onder 
het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
Op woensdag 28 februari 2018 is een bezoek gebracht aan het plangebied en de directe omgeving. 
Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving beoordeeld op het mogelijk voorkomen van 
beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er 
is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 

 
Het betreft een kleinschalig weidegebied met sloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op 
woensdag 28 februari 2018 zijn geen beschermde plantensoorten of resten van beschermde 
plantensoorten vastgesteld. Planten die beschermd worden via de Wet natuurbescherming komen voor in 
specifieke natuurlijke ecotopen. Dergelijke ecotopen komen niet voor. Op grond hiervan wordt de 
aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  
 
 

4.2 Vleermuizen 

 
Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het plangebied zijn geheel geen geschikte potentiele verblijfplaatsen aangetroffen. 
Het ontbreekt aan bomen en gebouwen in en rond het plangebied.  
 
Met de realisatie en gebruik van de plannen worden geen landschapselementen beïnvloed. Negatieve 
effecten op vliegroutes van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.   
 
De aanwezigheid van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in of grenzen aan het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er sporadisch gewone dwergvleermuis als 
gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie) en de openheid van het gebied (weinig 
oriëntatiemogelijkheden). In de omgeving zijn ook voldoende alternatieve foerageerplaatsen aanwezig. 
Effecten op de foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 
 
 
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen in het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 2016) 
wordt het de aanwezigheid van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten.  
 
Het is uitgesloten dat het plangebied leefgebied is voor kleine marters zoals de hermelijn. De openheid en 
het ontbreken van een dekkende vegetatie beperken het voorkomen van kleine marters. Het voorkomen 
en effecten op nationaal beschermde overige zoogdieren wordt derhalve uitgesloten.  
 
Vermoedelijk komen in het plangebied bosmuis, veldmuis en bosspitsmuis voor. Voor deze algemeen 
voorkomende zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Zuid-Holland.  
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4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op woensdag 24 januari 2018 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Van buizerd, sperwer, boomvalk 
of ransuil zijn geen mogelijkheden om te nestelen.  
 
In het plangebied kunnen algemene broedvogels broeden zoals wilde eend, waterhoen, meerkoet en 
knobbelzwaan. Voor weidevogels is het gebied tevens geschikt voor bijvoorbeeld, kievit, grutto en 
graspieper. Gedurende het veldonderzoek op woensdag 28 februari 2018 is wilde eend en waterhoen 
daadwerkelijk vastgesteld. In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk 
om het bos te rooien buiten het broedseizoen. Op deze manier kan worden voorkomen dat 
verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden.  
 

4.5 Amfibieën  

 
In de omgeving van Hardinxveld-Giessendam komt de rugstreeppad voor en ook in de omgeving van het 
plangebied is de rugstreeppad vastgesteld (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009, waarneming.nl). Het 
plan kan negatieve effecten hebben op de rugstreeppad als deze voorkomt in of direct rond het 
plangebied.  
 
In het plangebied komen daarnaast gewone pad, grote groene kikker en bruine kikker voor. Voor de 
algemene soorten amfibieën bestaat een algemene provinciale vrijstelling.  
 

4.6 Vissen 

 
Met de realisatie van de plannen worden wateren in en direct rond het plangebied beïnvloed. Met het van 
kracht worden van de Wet natuurbescherming zijn bijvoorbeeld kleine modderkruiper en bittervoorn niet 
meer beschermd. Voor de nog wel beschermde grote modderkruiper is er een kleine kans dat de wateren 
leefgebied vormen voor de grote modderkruiper (zie Ravon.nl, Nie, 1996, Kranenbarg e.a., 2015). De 
grote modderkruiper is vastgesteld rond de rivier de Wijde Giessen en ruime omgeving.  
 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen van het plangebied ten opzichte van de verspreiding van reptielen 
(zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen worden uitgesloten. 
Zandhagedis is niet vastgesteld in en in de ruime omgeving van het plangebied.  
 

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen. De platte schijfhoren, Anisus vorticulus, is een soort die 
voorkomt in sloten met een goed ontwikkelde watervegetatie in weidegebieden. De soort wordt dan ook 
veel vastgesteld in het groene hart. Op grond hiervan kan het voorkomen en negatieve effecten op de 
Platte schijfhoren niet worden uitgesloten.  
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De zwaar beschermde groene glazenmaker is een soort die voorkomt in weidegebieden en veengebieden. 
De groene glazenmaker is de enige libel in Nederland die de eieren in slechts één plantensoort afzet, 
namelijk krabbenscheer. In de bladrozetten van deze stekelige plant zijn de larven van de groene 
glazenmaker uitstekend beschermd tegen predatoren als vissen en amfibieën. Dit is waarschijnlijk ook een 
belangrijke reden waarom krabbenscheervegetaties tot de rijkste libellen biotopen in laag-Nederland 
behoren. Een biotoop dient van voldoende omvang te zijn. Aangezien krabbenscheer vegetaties niet 
voorkomen binnen en grenzend aan het plangebied (zie paragraaf 4.1), kan het voorkomen van groene 
glazenmaker worden uitgesloten.  
 
Gestreepte waterroofkever komt voor in zeer goed ontwikkelde moerasvegetaties. Aangezien daarvan in 
en grenzend aan het plangebied geen sprake is, kan het voorkomen van gestreepte waterroofkever 
worden uitgesloten.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
Er is het voornemen voor de realisatie van een bedrijventerrein aan de Spoorweg te Hardinxveld 
Giessendam. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en 
diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten 
het broedseizoen te starten. Het voorkomen van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen kan worden 
uitgesloten. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde zoogdieren en amfibieën 
aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in provincie Zuid-Holland.  
 
Verder kan het de aanwezigheid van rugstreeppad, grote modderkruiper en platte schijfhoren niet worden 
uitgesloten, effecten op deze soort(groep)en kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Op grond hiervan is 
een gerichte veldinventarisatie van belang om eventuele effecten en maatregelen op een adequate manier 
in te kunnen schatten. Pas na afronding van deze inventarisatie kan worden bepaald of verbodsbepalingen 
van de Wet natuurbescherming worden overtreden en of ontheffing van de Wet natuurbescherming is 
vereist.  
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1. PLANGEBIED  
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2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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1. INLEIDING 

 

In opdracht van Kuiper Compagnons te Rotterdam heeft Dordrecht Research B.V. een verkennend 

bodemonderzoek verricht op de locatie Plan ’t Oog te Hardinxveld-Giessendam. 

 

De regionale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. 
 

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de algemene bodemkwaliteit in overeenstemming 

met de wettelijke eisen voor verkennend onderzoek conform NEN 5740+A1 met het oog op de 

aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de voorgenomen planontwikkeling tot 

bedrijventerrein.  

Hiertoe is de kwaliteit van de grond beoordeeld op basis van een steekproef, waarbij boringen zijn 

verricht en grondmonsters chemisch-analytisch zijn onderzocht. 

 

Als uitgangspunt voor de opzet van het verkennend bodemonderzoek wordt gebruikt gemaakt van 

de NEN 5740+A1 "Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemon-

derzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond”.  

 

In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de inventarisatie van de reeds bekende 

gegevens, de verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden en de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond getoetst aan de huidige 

richtlijnen en worden er, indien noodzakelijk, aanbevelingen geformuleerd. 
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2. INVENTARISATIE 

 

2.1 SITUATIEBESCHRIJVING  

 

De onderzoekslocatie bevindt zich ten noorden van het treinstation Hardinxveld-Giessendam 

Blauwe Zoom, in de meest westelijke hoek tussen de Betuwelijn en de Spoorweg. 

 

De locatie heeft een oppervlakte van 6,58 hectare en is kadastraal bekend als gemeente Hardinx-

veld-Giessendam sectie I perceelnr. 457. De coördinaten van een punt centraal op de locatie zijn 

X=115066, Y=426999.  

De regionale ligging van de locatie wordt weergegeven in bijlage 1. 

 

2.2 HISTORISCH- EN VOORONDERZOEK   

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform de NEN5725.  

 

• Google maps : voor de ligging van de locatie. 

• Streetview : voor een globale visuele indruk van de omgeving. 
 

Het betreft een agrarisch terrein (grasland). De locatie wordt aan alle zijden begrensd door sloten 

en doorsneden door 5 sloten. 
 

• Bodemloket : provinciaal milieuregister; registratie uitgevoerde onderzoeken en potenti-
eel milieubedreigende aandachtspunten 

• Historische bodematlas / kadastrale kaarten / bonnenbladen 

• Digitale info van het kadaster: Topotijdreis  

• KadViewer-MAP5.nl 
 

Het terrein had tot begin deze eeuw een agrarische bestemming en werd doorsneden door 

verschillende sloten en dwarsslootjes. Op basis van historisch kaartmateriaal wordt geconcludeerd 

dat er 14 sloten aanwezig waren op het terrein (zie bijlage 2.1.) 
 
Net voor de eeuwwisseling is gestart met de aanleg van de Betuweroute langs de noordzijde van 
de locatie. Sloten zijn gedempt en blijkens kaartmateriaal is het terrein tot ca. 2008 gebruikt als 
opslag en (grond)depot. 
Blijkens onderzoek (Boskalis Dolman 2004) is er op diverse locatie repac in de bodem aangetrof-
fen. Dit wordt mogelijk verklaard door de graafwerkzaamheden en het gebruik als depot gedurende 
de jaren 2000-2008. Buiten de onderhavige onderzoekslocatie is verontreiniging met minerale olie 
vastgesteld. Deze is gesaneerd.  
Het terrein is uiteindelijk opnieuw ingericht en vrijgegeven als landbouwterrein; er zijn nieuwe 
sloten gegraven. Op bijlage 2.1. is een tekening weergegeven projectie van het oude slotenpatroon 
op het huidige slotenpatroon.  

 

• Regionale risico’s 

 

Door het voormalige gebruik van PFOA van de voormalige Dupont fabriek te Dordrecht (nu 

Chemours) wordt deze stof in de regio Drechtsteden in zowel grond- als grondwater aangetroffen. 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid verlangt om deze reden dat deze parameter bij uitvoering 

van verkennend onderzoek betrokken wordt. Op basis van de “Herziene handreiking toepassing 
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van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid (OZHZ 13 juni 2018)” wordt de locatie ingedeeld in 

zone 2.  

De verwachte concentratie aan PFOA bedraagt 0 tot 120 µg/kgds. 

Opgemerkt wordt dat vanwege de grootschalige graafwerkzaamheden op de locatie in de periode 

2000-2008 de gehalten kunnen afwijken van het regionale beeld. 

 

2.3 BODEMKWALITEITSKAART 

 

Op de bodemkwaliteitskaart is de locatie ten aanzien van de toplaag en de onderlaag ingedeeld in 

de klasse achtergrondwaarde. 

2.4 GEOHYDROLOGIE 

 

Uit boor- en sondeergegevens uit de omgeving van het terrein blijkt dat ter plaatse van de 

onderzoekslocatie een slecht doorlatende, holocene deklaag aanwezig is met een dikte van ca.  10 

meter (Formaties van Niewkoop en Echteld). Deze deklaag bestaat uit klei en veen. Hieronder be-

vindt zich het eerste watervoerend pakket bestaande uit zanden. (vnl. Formatie van Kreftenheye 

en Sterksel). 

 

Op de locatie is sprake van een kwelsituatie. De grondwaterstromingsrichting binnen het eerste 

watervoerend pakket is globaal noordelijk gericht. 

2.5 HYPOTHESE 

 

In het kader van de NEN 5740 is een hypothese opgesteld over het karakter van de onderzoekslo-

catie.  

 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek en op basis van bovenstaande informatie (hernieuw-

de terreininrichting minder dan 10 jaar geleden) wordt in het kader van de NEN 5740+A1, uitge-

gaan van een onverdachte locatie. Wel wordt extra rekening gehouden met de aanwezigheid van 

de gedempte sloten. 
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3. OPZET VAN HET ONDERZOEK 

 

Ten behoeve van de vastlegging van de milieukundige situatie van de bodem wordt uitgegaan van 

de NEN 5740+A1, "Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodem-

onderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond" van het 

Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI; ICS 13.080.05 d.d. april 2016).  
 

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek en op basis van bovenstaande informatie wordt in het 

kader van de NEN 5740+A1, uitgegaan van een onderzoekstrategie voor een onverdachte locatie 

(Strategie ONV). 

 

Het onderzoek naar PFOA wordt gebaseerd op het “Kennisdocument- Onderzoekslijn 1 uit het 

Handelingskader Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS) onderdeel 6 ‘Veldwerk en Analyse’ versie 

1.2 d.d. 02 oktober 2017. 

 

Met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten wordt de in tabel 1 weergegeven onderzoek-

opzet noodzakelijk geacht.  

 

Tabel 1: onderzoekopzet bodemonderzoek 

(Deel) locatie 

 

Op-

per-

vlakte 

in m² 

Aantal borin-

gen/inspectieputten 

Aantal te analyseren 

(meng)monsters 

tot ca. 

0.5 

m.-

mv. 

èn 

boring 

tot max. 

2 m.-

mv. 

èn 

boring 

met 

peilbuis 

Boven-

grond 

Onder-

grond 

Grond-

water 

Locatie 65800 27 4 7 5 4 7 

Sloten    14   4  

PFOA     3 3 2 

 

Bij de positionering van de boringen wordt rekening gehouden met de aandachtspunten als 

weergegeven in het historisch onderzoek en locatiebezoek.  

 

Tijdens de uitvoering van het veldwerk zal conform de vigerende regelgeving bijzondere aandacht 

worden geschonken aan de aanwezigheid van asbestverdachte materialen op- of in de bodem. 

Indien in de bodem een bijmenging aan ongedefinieerd puinhoudend materiaal wordt aangetroffen 

wordt een aanvullende onderzoek conform de NEN 5707 op de aanwezigheid van asbest noodza-

kelijk geacht. 

 

Het veldwerk zal, indien niet anders vermeld in de rapportage, uitgevoerd worden volgens de BRL 

SIKB 2000 met bijbehorende protocollen, waarbij het vrijkomende boormateriaal voortdurend 

zintuiglijk zal worden beoordeeld en beschreven in boorstaten.  

 

Gezien het ontbreken van specifieke milieubedreigende aandachtspunten en / of stoffen worden de 

grond- en grondwatermonster(s) geanalyseerd op de vigerende NEN-analysepakketten. 

 

Bovengenoemde pakketten omvatten de volgende parameters: 
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NEN-pakket voor grond: 

- droogrest, lutum en organische stof, 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK; 10 van VROM), 

- polychloorbifenylen (PCB’s), 

- minerale olie (G.C.), 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 

NEN-pakket voor grondwater:  

- pH (zuurgraad), Ec (elektrisch geleidingsvermogen),  

- minerale olie, 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xylenen, styreen), 

- (vluchtige) halogeen koolwaterstoffen (17 verbindingen incl. vinylchloride en tribroommethaan),  

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (naftaleen), 

- zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink). 

 

De grond- en grondwatermonsters zullen conform accreditatieprogramma AS3000 geanalyseerd 

worden door een RvA-geaccrediteerd milieulaboratorium.  
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4. VELDWERK 

 

4.1 UITVOERING VAN HET VELDWERK 

 

Het veldwerk is op 3 en 6 juli 2018 uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 5 d.d. 12-12-2013, 

VKB-protocol 2001, versie 3.2 d.d. 12-12-2013 en wijzigingsblad versie 3 d.d. 10-03-2016 (handboringen peilbuizen 

grondmonsters classificatie en inmeten) door de hiervoor gekwalificeerde medewerkers L.Vlieks en N. Luksen van 

Dordrecht Research B.V. 

 

Ten behoeve van het onderzoek PFOA is gebruik gemaakt van het “Kennisdocument- Onderzoekslijn 1 uit het 

Handelingskader Poly- en PerFluor Alkyl Stoffen (PFAS) onderdeel 6 ‘Veldwerk en Analyse’ versie 1.2 d.d. 02 

oktober 2017. 

 

Bij aanvang van het veldwerk is een inspectieronde over de locatie gemaakt. Bij de inspectieronde 

zijn geen bijzonderheden waargenomen waarvoor aanpassingen met betrekking tot de onder-

zoeksopzet noodzakelijk zijn. 

 

Bij het uitvoeren van de boringen en de bemonstering is rekening gehouden met de waargenomen 

veldkenmerken. 

 

In totaal zijn er 38 grondboringen uitgevoerd. Negen van de boringen zijn afgewerkt met een 

peilbuis ten behoeve van het nemen van een grondwatermonster. Twee van deze peilbuizen zijn in 

verband met PFOA analyse afgewerkt als drijflaagfilter. 

 

In verband met de waargenomen bodemkenmerken is besloten op 26 juli 2018 een extra boring uit 

te voeren en deze als peilbuis af te werken  (Pb 202). In verband met de overzichtelijkheid worden 

de onderzoeksgegevens samen met de gegevens van de overige boringen beschreven. 

 

De boorposities worden weergegeven in bijlage 2. 

Het vrijgekomen boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en 

beschreven in boorprofielen (zie bijlage 3). Van de bij het boren vrijgekomen grond zijn grondmon-

sters genomen.  

 

Het grondwater is op 11 juli 2018 bemonsterd, uitgezonderd peilbuis 202; deze is op 24 augustus 

2018 bemonsterd. 

De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd conform procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 5 d.d. 12-12-

2013, VKB-protocol 2002, versie 4 d.d. 12-12-2013 (het nemen van grondwatermonsters) door hiervoor gekwalifi-

ceerde medewerker C.C. Visser van Dordrecht Research B.V.  

 

 

4.2 ASBEST 

 

Daar bij uitvoering van de grond boringen puin in de bodem is aangetroffen is op 26 juli 2018 

aanvullend onderzoek uitgevoerd naar asbest in grond conform de NEN5707. 

Het veldwerk van het asbest in grond is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 versie 5 

d.d. 12-12-2013, VKB-protocol 2018, versie 3.2 d.d. 02-03-2016 en wijzigingsblad versie 3 d.d. 10-

03-2016 (handboringen peilbuizen grondmonsters classificatie en inmeten) door de hiervoor 

gekwalificeerde medewerker L.Vlieks van Dordrecht Research B.V. 
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Hiertoe zijn verspreid over het terrein 18 proefsleuven gegraven met behulp van een graafmachi-

ne. De sleuven zijn doorgezet tot circa 2  meter minus maaiveld. Het opgegraven materiaal is 

uitgespreid en visueel beoordeeld.  

 

4.3 RESULTATEN VAN HET VELDWERK 

 

De waarnemingen tijdens het veldwerk worden weergegeven in bijlage 3 (boorprofielen). Het 

aangetroffen globale bodemprofiel op de onderzoekslocatie bestaat uit klei op matig fijn siltig zand 

op veen. 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (passieve geurwaarneming, kleur 

en samenstelling) de in tabel 2 weergegeven afwijkende kenmerken van het hierboven omschre-

ven bodemprofiel waargenomen. 

Tabel 2: zintuiglijk waargenomen afwijkende kenmerken (grond) 

BORING DIEPTE 

m.-mv. 

WAARGENOMEN AFWIJKENDE KENMERKEN 

2 0.0-0.5 Matig grindig sterk zandige klei met zwak puin 

5 
0.0-0.5 

0.5-1.2 

Matig zandige klei met zwak puin 

Sterk zandige klei met matig puin: boor gestuit 

6 0.0-0.8 Matig zandige klei met zwak puin 

16 1.7-2.0 Sterk kleiig veen met zwak schelpen – boor gestuit 

20 0.9-1.6 Zwak zandige klei / zwak slib 

23 1.2-1.9 Zwak zandige klei  / zwak slib 

30 1.0-1.8 Matig zandige klei / zwak slib 

202 1.2-2.0 Matig grof zand met vluchtige – muffe-weeïge  geur 

Sleuven   

MB101/ASB01 0.8-1.0 Zwak zandige klei met zwak baksteen 

MB102/ASB02 

0.0-0.5 

 

0.7-1.2 

Zwak zandig, zwak grindige klei  met zwak baksteen + 1 stuk asbest 

verdacht plaatmateriaal 

Zwak siltig zwak grindig zand met zwak baksteen en matige muffe-

weeïge geur 

MB103/ASB03 0.0-0.5 Zwak zandig, zwak grindige klei met zwak baksteen 

MB104/ASB04 0.0-0.5 Zwak zandige klei met matig grind en zwak metselpuin 

MB105/ASB05 

0.0-0.5 

0.0-1.1 

 

1.1-1.8 

Zwak zandige grindige klei met zwak baksteen 

Matig zandige klei, brokken beton, plastic en 

 1 stuk asbest verdacht plaatmateriaal  

Zwak siltig, sterk grindig zand met sterk puin en sterk steen 

MB106/ASB06 0.0-0.5 Zwak zandige klei met zwak metselpuin en resten glas 

MB107/ASB07 0.0-0.5 Matig zandige klei met zwak metselpuin 

MB108/ASB08 0.0-0.4 Zwak zandige, zwak grindige klei met sporen metselpuin 

MB109/ASB09 0.0-0.5 
Zwak zandige klei met matig metselpuin, zwak zandcement en sporen 

plastic 
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MB110-ASB10 0.0-0.6 Matig zandige klei met zwak metselpuin 

 

 

Sleuven DIEPTE 

m.-mv. 

WAARGENOMEN AFWIJKENDE KENMERKEN 

MB111/ASB11 0.0-0.5 Matig zandige klei met zwak metselpuin brokken beton en zwak plastic 

MB112/ASB12 
0.0-0.5 

0.5-2.0 

Matig zandige klei met sporen metselpuin 

Matig grof zand met brokken klei 

MB113/ASB13 
0.0-0.5 

0.5-2.0 

Zwak zandige klei met sporen metselpuin  

Matig grof zand met brokken klei 

MB114/ASB14 0.0-0.5 Matig zandige klei met zwak metselpuin 

MB115-ASB15 0.0-0.5 Matig zandige klei met zwak metselpuin 

MB116-ASB16 0.0-0.5 Sterk zandige klei met matig puin en zwak baksteen 

MB117-ASB17 
0.0-0.5 

0.5-2.0 

Sterk zandige klei met sporen metselpuin en zwak baksteen 

Matig grof zand met brokken klei 

MB118-ASB18 
0.0-0.5 

0.5-2.0 

Sterk zandige klei met matig puin en zwak baksteen 

Matig grof zand 

 

De grondwaterstanden, zuurgraad (pH), elektrische geleidbaarheid (Ec) en troebelheid (FTU) zoals 

deze zijn waargenomen in de peilbuis op d.d. 3 juli  2018 (pb 202: 15 augustus 2018) worden in 

onderstaande tabel weergegeven.  

 

Tabel 3: veldwaarnemingen grondwater  

PEILBUIS 

 

Filterstelling 

in m.-mv. 

Grondwaterstand 

in m.-mv. 

Zuurgraad (pH) Elektrische 

geleidbaarheid (Ec) 

in μS/cm 

Troebelheid  

(FTU) 

06 1.3-2.3 0.8 6.38 1780 2.2 

17 1.4-2.4 0.8 8.13 1370 2.3 

17a 0.4-2.4 0.8 8.03 1360 2.7 

20 1.2-2.2 0.9 6.7 1660 3.1 

23 2.2-3.2 0.9 6.9 1080 2.6 

30 1.3-2.3 0.75 6.63 1790 2.9 

30a 0.4-2.3 0.75 6.65 1900 3.1 

33 2.2-3.2 0.6 6.62 620 2.1 

36 1.2-2.2 0.75 6.76 1150 5.6 

202 1.7-2.7 0.6 6.84 2050 28.21 

 

Opgemerkt wordt dat het inmeten van de grondwaterstand een momentopname is en afhankelijk v 

an diverse factoren (o.a. seizoensinvloeden) kan fluctueren.  

 

De in het veld gemeten zuurgraad en elektrische geleidbaarheid zijn normaal voor de omgeving en 

geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
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Tijdens het afpompen van het grondwater is aan dit water geen afwijkende geur of kleur waarge-

nomen die duidt op de aanwezigheid van verontreiniging. 
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5. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

5.1 UITVOERING VAN HET CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en grondwater worden de monsters chemisch-

analytisch onderzocht.  

 

Uit de genomen grondmonsters zijn  grondmonsters geselecteerd waaruit op basis van boorpositie, 

diepte van monstername, ligging van het freatisch grondwaterniveau, textuur, en zintuiglijke 

waarnemingen grond(meng)monsters zijn samengesteld. In totaal zijn 17 grond(meng)monsters 

geanalyseerd op diverse parameters. De samenstelling van de grondmengmonsters en de 

parameters waarop is geanalyseerd staan vermeld in onderstaand tabel 4. 

 

Tabel 4: analyseprogramma grondmengmonsters  

(MENG) 

MONSTER 

BORING DIEPTE 

m.-mv. 

ANALYSEPROGRAMMA OPMERKINGEN 

1 15 

16 

17 

21A 

20 

18 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

NEN 5740 pakket Toplaag zandige klei 

2 24 

25 

23 

30 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

NEN 5740 pakket Toplaag zandige klei 

3 19 

20 

23 

0.5-1.0 

0.9-1.4 

1.2-1.7 

NEN 5740 pakket Kleiige onderlaag 

4 25 

30 

33 

0.5-0.9 

0.5-1.0 

0.0-0.5 

NEN 5740 pakket Kleiige onderlaag 

5 32 

39 

34 

40 

35 

42 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

NEN 5740 pakket Onderlaag zandige klei 

6 33 

41 

0.5-1.0 

0.6-1.0 

NEN 5740 pakket Onderlaag klei 
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(MENG) 

MONSTER 

BORING DIEPTE 

m.-mv. 

ANALYSEPROGRAMMA OPMERKINGEN 

7 MB102/ASB02 

MB103/ASB03 

MB104/ASB04 

MB105/ASB05 

MB106/ASB06 

MB107/ASB07 

MB109/ASB09 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

NEN 5740 pakket Toplaag zandige klei met 

puin/baksteen 

8 MB111/ASB11 

MB114/ASB14 

MB115/ASB15 

MB116/ASB16 

MB117/ASB17 

MB118/ASB18 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

NEN 5740 pakket Toplaag  zandige klei met baksteen 

9 MB105/ASB05 1.1-1.6 NEN 5740 pakket Onderlaag zand met sterk puin  

 MB102 0.8-1.2 NEN 5740 pakket Laag met muffe weeïge geur 

 MB202 1.2-1.4 GCMS  VAK, alkylbenze-

nen, VHK, Cl. Benzenen, 

minerale olie 

 

Laag met muffe weeïge geur 

BG B 15,21b,18,20,22,

23 

0.0-0.5 PFOA Middenterrein bovengrond  

OGB 15,21b,18,20,22,

23 

1.0-1.5 PFOA Middenterrein ondergrond  

 

BG C 33, 34, 36, 32 0.0-0.5 PFOA Oostelijk terrein bovengrond  

OG C 33, 34, 36, 32 1.0-1.5 PFOA Oostelijk terrein ondergrond  

MM BG klei  mb101/1018 0.0-0.5 PFOA Westelijk terrein bovengrond 

MM OG klei 

 

 mb101-mb118 0.5-1.0 PFOA Westelijkterrein ondergrond 

* Zie voor de samenstelling van de NEN-pakketten Hoofdstuk 3 Opzet van het Onderzoek. 

 

Van de grondmengmonsters is ten behoeve van de vaststelling van de bodemafhankelijke 
referentiecriteria tevens het gehalte aan lutum en organische stof bepaald. 

De verrichte analyses op het grondwatermonster staan vermeld in tabel 5. 
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Tabel 5.: analyseprogramma grondwatermonsters 

PEILBUIS FILTERDIEPTE 

m.-mv. 

ANALYSEPROGRAMMA OPMERKINGEN 

06 1.3-2.3 NEN 5740 pakket  

17 1.4-2.4 NEN 5740 pakket  

17a 0.4-2.4 PFOA Drijflaagfilter van HDPE 

20 1.2-2.2 NEN 5740 pakket  

23 2.2-3.2 NEN 5740 pakket  

30 1.3-2.3 NEN 5740 pakket  

30a 0.4-2.3 PFOA Drijflaagfilter van HDPE 

33 2.2-3.2 NEN 5740 pakket  

36 1.2-2.2 NEN 5740 pakket  

202 1.7-2.7 GCMS vluchtigen 

Min. Olie en aromaten 

Ter plaatse van verdachte bodemlaag 

met muffe weeïge geur 

 Zie voor de samenstelling van de NEN-pakketten Hoofdstuk 3 Opzet van het Onderzoek. 

 

De verkregen analyseresultaten getoetst aan de toetsingscriteria uit de “Circulaire Bodemsanering 

1 juli 2013 (Staatscourant 16675, 27 juni 2013)” worden vermeld in bijlage 4.1 (grond) en 4.2 

(grondwater). 
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5.2 TOETSINGSCRITERIA 

 

Voor het inschatten van de risico's voor de volksgezondheid en het milieu wordt gebruik gemaakt 

van de richtlijnen van het Ministerie van VROM (“Circulaire bodemsanering 2013", Staatscourant 

16675, d.d. 27 juni 2013). De analyseresultaten, getoetst aan de (berekende- generieke) toet-

singscriteria uit deze circulaire staan vermeld in bijlage 4. In bijlage 5 worden de analyserapporten 

weergegeven.  

In de circulaire zijn toetsingscriteria vermeld voor de meest voorkomende verontreinigingen. Bij dit 

toetsingskader wordt een onderscheid gemaakt tussen een tweetal concentratieniveaus:  

 

Achtergrondwaarde (AW): 

Deze waarde geeft het niveau aan waar beneden grond voor de betreffende stof als 

schoon beschouwd kan worden en wordt voor grond in het algemeen bepaald aan de hand 

van het gehalte organische stof en lutum in de bodem.  

 

Interventiewaarde (I-waarde): 

Deze waarde geeft het niveau aan waarboven sprake is van een sterke bodemverontreini-

ging en wordt voor grond in het algemeen bepaald aan de hand van het gehalte organische 

stof en lutum in de bodem.  

De interventiewaarden zijn gebaseerd op uitgebreide studies naar zowel humaan- als eco-

toxicologische effecten van bodemverontreinigende stoffen. 

Bij een overschrijding van de interventiewaarde is mogelijk sprake van een geval van ern-

stige bodemverontreiniging conform de Wet Bodembescherming en daarmee samenhan-

gend in principe sprake van een saneringsnoodzaak. 

Er is pas daadwerkelijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging indien het 

boven de interventiewaarde verontreinigde bodemvolume groter is dan 25 m3 (bij veront-

reiniging van de grond).  

 

Indien van nature gehaltes in de bodem boven de vastgestelde achtergrond- of interventiewaarde 

voorkomen, dan kunnen deze gehaltes aangehouden worden als achtergrondwaarde. 

 

Indien de gemeente, waar het onderzoek is uitgevoerd, de beschikking heeft over een goedge-

keurde bodemkwaliteitskaart, waarin lokale achtergrondwaarden zijn opgenomen, zijn de analyse-

resultaten zo mogelijk tevens getoetst aan deze lokale achtergrondgehalten. 

 

Overschrijding van het gemiddelde van achtergrondwaarde (AW) en interventiewaarde [½(A+I)] 

wordt gehanteerd als criterium op basis waarvan tot een nader onderzoek besloten dient te 

worden. Indien gehalten tussen achtergrond- en interventiewaarden worden aangetroffen, zullen 

op basis van een risicoanalyse beperkingen gesteld kunnen worden aan gebruik van de bodem, 

dan wel kan sanering van de bodem noodzakelijk geacht worden.  

 

Voor asbest wordt de restconcentratienorm van 100 mg/kg. d.s. als interventiewaarde gehanteerd. 

 

Voor PFOA wordt op basis van de “Herziene handreiking toepassing van PFOA houdende grond 

Zuid-Holland Zuid (OZHZ d.d. 13 juni 2018) de detectiegrens aangehouden als achtergrondwaar-

de. 

Als risico voor het scenario “Wonen met tuin” geldt voor de grond 900 µg/kg d.s. en voor grondwa-

ter 129 µg/l (129.000ng/l); voor het scenario “wonen met moestuin” geldt als risicogrens een 

gehalte van 86 µg/kg d.s. en voor grondwater 12 µg/l (12.000 ng/l).  

 

In hoofdstuk 5.3 zijn de analyseresultaten getoetst aan bovengenoemde richtlijnen. 
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5.3 INTERPRETATIE ANALYSERESULTATEN 

 

Tabel 6 geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grondmengmon-

sters. Indien er gehalten zijn aangetroffen groter dan de achtergrondwaarde, zijn tevens de 

gehalten vermeld (in mg/kg.d.s.- PCB en PFOA in µg/kg.d.s.). 

 
De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt: 
- : kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of detectiegrens, 
 
+- : groter dan de achtergrondwaarde; kleiner dan twee maal de achtergrondwaarde,      
+ : groter dan de achtergrondwaarde, 
++ : groter dan de [½(achtergrondwaarde+interventiewaarde)], 
+++ : groter dan de interventiewaarde, 
blanco : niet geanalyseerd. 

5.3.1 GROND 

 

Tabel 6.: interpretatie analyseresultaten van de grondmengmonsters getoetst aan criteria Wbb  

MM BORING TRAJE
CT 

m.-mv. 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK PCB M.O. 

1 15 

16 

17 

21A 

20 

18 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

- - - - - - - - - - - - 

2 24 

25 

23 

30 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

- - - - - - - - - - - - 

3 19 

20 

23 

0.5-1.0 

0.9-1.4 

1.2-1.7 

- - - - - - - - - - - - 

4 25 

30 

33 

0.5-0.9 

0.5-1.0 

0.0-0.5 

- - - - - - - - - - - - 

5 32 

39 

34 

40 

35 

42 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

- - - - - - - - - - - - 

6 33 

41 

0.5-1.0 

0.6-1.0 

- - - - - - +- 
1,6 

- - - - - 
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MM BORING TRAJE
CT 

m.-mv. 

Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn PAK PCB M.O. 

7 MB102/ASB02 

MB103/ASB03 

MB104/ASB04 

MB105/ASB05 

MB106/ASB06 

MB107/ASB07 

MB109/ASB09 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

- - - - - - - - - - - - 

8 MB111/ASB11 

MB114/ASB14 

MB115/ASB15 

MB116/ASB16 

MB117/ASB17 

MB118/ASB18 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

0.0-0.5 

- - - - - - - - - - - - 

9 MB105/ASB05 1.1-1.6 - - - - - - - - - + 
5,74 

+ 
63,6 

+ 
682 

 MB102 0.8-1.0 - + 
0.69 

- - - - + 
40.4 

- - - - - 

 MB202 1.2-1.4 GCMS  
VAK - / alkylbenzenen - / VHK - / Cl. Benzenen - / minerale olie - 

BG 

B 

15,21b,18,20,2

2,23 

0.0-0.5 PFOA 
+ 3.1 

OG

B 

15,21b,18,20,2

2,23 

1.0-1.5 PFOA 
+ 9.5 

BG 

C 

33, 34, 36, 32 0.0-0.5 PFOA 
+4.6 

OG 

C 

33, 34, 36, 32 1.0-1.5 PFOA 
+7.4 

BG 

klei 

 mb101/1018 0.0-0.5 PFOA 
+ 9.9 

OG 

klei 

 

 mb101-mb118 0.5-1.0 PFOA 
+ 1.1 

Afkortingen van de onderzoeksparameters: zie hoofdstuk 3. 

 
In de grond(meng)monsters 1,2,3,4,5,7,en 8 zijn geen verhoogde gehalten aan de geanalyseerde 
parameters vastgesteld. 

Uit de resultaten blijkt dat in het ondergrondmengmonster MM6 het gehalte aan molybdeen zeer 

licht verhoogd is ten opzichte van de achtergrondwaarde.  

 

In het grondmonster van ondergrond van de sleuf MB105-ASB05 zijn de gehalten aan PAK, PCB 

en minerale olie licht verhoogd ten opzichte van de achtergrondwaarden. De toetsingswaarden 

voor nader onderzoek (helft van de som van interventiewaarde en achtergrondwaarde) worden 

voor geen van deze parameters benaderd.  
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In de monsters van de muffe/weeïge ruikende bodemlaag (Sleuf MB102 en MB202) zijn geen 

verhoogde gehalten aan verontreinigende stoffen vastgesteld. 

 

In alle grondmonsters van zowel de boven- als ondergrond die geanalyseerd zijn op PFOA is deze 

stof daadwerkelijk aangetroffen. De concentraties bevinden zich tussen 1 en 9.5 µg/kg d.s.. Deze 

concentraties liggen ruim beneden de risicowaarden. 

 

In bovengenoemde grond(meng)monsters zijn geen van de overige gehalten aan de geanalyseer-

de parameters verhoogd. 

 

De gemeten gehalten alsmede de relevante naar lutum en organische stof gecorrigeerde toet-

singscriteria worden weergegeven in bijlage 4.1. Het originele analysecertificaat worden weerge-

geven in bijlage 5.1. 
 

5.3.2 GRONDWATER 

 

Tabel 7 geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van het grondwater 
(gehalten in ug/l: PFOA in ng/l). 

Tabel 7.: interpretatie analyseresultaten van de grondwatermonsters 

PEILBUIS Ba Cd Co Cu Hg Pb Mo Ni Zn VAK PAK GHK M.O. 

06 + 

200 

- - - - - - - - - - - - 

17 + 

73 

- - - - - +- 

9.9 

- - - +- 

0.23 

- - 

20 + 

140 

- - - - - - - - - - - - 

23 + 

220 

- - - - - - - - - - - - 

30 + 

250 

- - - - - - - - - +- 

0.13 

- - 

33 + 

160 

- - - - - - - - - - - - 

36 + 

180 

- - - - - - - - - - - - 

17a PFOA 

+650 ng/l 

30a PFOA 

+660 ng/l 

202 GCMS 

VAK - / naftaleen +- 0.56 / Alkylbenzenen - / VHK – dichloormethaan +- 0.35 

Chloorbenzenen - / minerale olie - 

Afkortingen van de onderzoeksparameters: zie hoofdstuk 3. 
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Uit de resultaten blijkt dat het gehalte aan barium in alle op deze parameter geanalyseerde 

grondwatermonsters verhoogd is ten opzichte van de streefwaarde. De toetsingswaarde ten 

behoeve van nader onderzoek wordt niet overschreden. 

In de grondwatermonsters 17a en 30a is PFOA vastgesteld. De gehalten benaderen de risico-

waarden niet. 

 

Voor het overige zijn in geen van de grondwatermonsters significant verhoogde gehalten aan 

geanalyseerde parameters vastgesteld. 

 
De gemeten gehalten worden weergegeven in bijlage 4.2. Het originele analysecertificaat wordt 
weergegeven in bijlage 5.2. 

 

5.3.3 ASBESTONDERZOEK  

 
In tabel 8 zijn de analyseresultaten getoetst aan de interventiewaarde voor asbest.  
 
De gehalten, indien aangetoond, worden vermeld in mg./kg. d.s. gewogen. 
 

Tabel 8: interpretatie analyseresultaten van het asbestverdachte mengmonster 

Asbestmonster Soort asbest Type materiaal Hecht-
gebonden 

ja/nee 

TOTALE 
ASBESTGEHALTE 

(mg./kg. ds.) 

MMASB1 t/m ASB05 
(klei) 

- - - - 

MMASB06 t/m ASB 10 
(klei) 

- - - - 

MMASB11 t/m ASB 15 
(klei) 

- - - - 

MMASB16 t/m ASB 18 
(klei) 

- - - - 

Plaatmateriaal ASB 02 - - - - 

Plaatmateriaal ASB 05 - - - - 

 
Uit de resultaten blijkt dat in geen van de (puinhoudende) grondmengmonsters asbest is vastge-
steld. 
 
De twee stukjes verdacht plaatmateriaal uit de sleuven ASB02 en ASB05 blijken geen asbest te 
bevatten. 
 
De originele analysecertificaten worden weergegeven in bijlage 5. 
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6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

In opdracht van Kuiper Compagnons te Rotterdam heeft Dordrecht Research B.V. een verken-

nend bodemonderzoek verricht op de locatie Plan ’t Oog te Hardinxveld-Giessendam.  

 

De onderzoekslocatie bevindt zich ten noorden van het treinstation Hardinxveld-Giessendam 

Blauwe Zoom, in de meest westelijke hoek tussen de Betuwelijn en de Spoorweg. 

Het betreft een agrarisch perceel dat heringericht zal worden als bedrijventerrein. 

 

De locatie heeft een oppervlakte van 6.58 hectare en is kadastraal bekend als gemeente Hardinx-

veld-Giessendam sectie I perceelnr. 457.  

 

Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan 

tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) wordt het volgende geconcludeerd: 

 

• Het terrein heeft oorspronkelijk een agrarische bestemming gehad. Begin deze eeuw is het 

terrein in gebruik geweest als opslagplaats en (grond)depot in verband met de aanleg van de 

Betuwelijn. Het terrein is daarna wederom ingericht als landbouwgrond. 

• De oude slootprofielen van voor de eeuwwisseling zijn niet meer aanwezig. 

• Op de westelijke helft van het terrein wordt in zowel de toplaag als in de onderlaag (tussen 1 a 

2 meter minus maaiveld) puin aangetroffen. In de toplaag is dit met name metsel-

puin/baksteen; in de ondergrond zijn er ook enkele bijmengingen van glas, beton en plastic 

aangetroffen. 

• Gelet op de verspreiding van puin in boven- en onderlaag wordt geconcludeerd dat het hele 

westelijke terreindeel aangevuld is en tot op een diepte van circa 2 meter minus maaiveld 

(globaal de diepte van de veenlaag) uit niet- oorspronkelijke bodem bestaat. 

• Op de oostelijke terreinhelft is nauwelijks puin in de bodem vastgesteld. Evenwel is de 

bodemopbouw divers en wordt er vanuit gegaan dat ook hier vergravingen c.q. aanvullingen 

hebben plaatsgevonden hetgeen correspondeert met historisch kaartmateriaal. 

• Blijkens het analytisch onderzoek is alleen ter plaatse van MB105/ASB05 een lichte verontrei-

niging met PAK, PCB en minerale olie in de ondergrond vastgesteld. Hoewel er in de bodem 

een muffe/weeïge geur werd vastgesteld heeft verder onderzoek door middel van GCMS ana-

lyse van grond- en grondwater geen verdere verontreinigingen aangetoond. 

• In de grond is geen asbest aangetoond. 

• In de grond is PFOA vastgesteld. Ondanks dat er geen sprake is van overschrijding van 

risicogrenzen in grond- en of grondwater, betekent dit dat grond die om civieltechnische rede-

nen vrijkomt beperkte hergebruiksbeperkingen.  

• Voor het overige zijn er geen significante verontreinigingen vastgesteld in de grond. 

• Het grondwater op de locatie is licht verontreinigd met barium. Gelet op het feit dat dit overal 

op de locatie wordt vastgesteld en dat dit beeld aansluit bij het regionale beeld van aanwezig-

heid van barium in het grondwater wordt geconcludeerd dat dit een lokaal verhoogde achter-

grondconcentratie betreft. 

• In het grondwater is PFOA in een verhoogde concentratie aangetroffen. De risicowaarde 

wordt geenszins benaderd. 

• Er zijn geen overige significante verontreinigingen in het grondwater vastgesteld. 

 

De conform de NEN 5740+A1 gestelde hypothese voor uitvoering voor een onverdachte locatie 

wordt op basis van de lichte verontreinigingen formeel niet geaccepteerd. Echter zijn de vastge-

stelde verontreinigingen in grond en grondwater dermate gering dat nader onderzoek niet noodza-

kelijk is. 

Het terrein wordt op basis van dit onderzoek geschikt geacht voor de bestemming bedrijventerrein. 
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Echter dient bij het vrijkomen van grond vanaf de locatie rekening gehouden te worden met de 

beperkte toepasbaarheid van de grond in verband met de aanwezigheid van PFOA (toepassings-

gebied B uit de “Herziene handleiding toepassing van PFOA houdende grond Zuid-Holland Zuid” 

van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid d.d. 13 juni 2018). 

  

Het onderhavige onderzoek betreft geen partijkeuring als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit. 

Voor toepassing elders van bij werkzaamheden vrijkomende grond kunnen aanvullende kwaliteits-

gegevens worden geëist. 

 
 

 



 

 
Bijlage 1 

 
Locatiekaart 
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Bijlage 2 

 
Situatieschets met boorposities 



 

Situatie voor 2006 

 

 

Situatie 2008

 

 



 

Huidige situatie  

 

 

Projectie van het huidige een voormalige slotenpatroon 
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Bijlage 3 
 

Boorprofielen + verklaringsblad 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 2 5

0 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 4 9 9 0 .1 7
y 4 2 6 9 8 1 .2 8

0

50

100

150

0
klei, sterk zandig, m at ig grindig, 
zwak hum eus, neut raal bruin, bruin, 
zwak puin, edelm an

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, zwart , edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3

0 5 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 0 3 0 .4 9
y 4 2 6 9 8 3 .9 5

0

50

100

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, zwak puin, edelm an

-50
klei, sterk zandig, m at ig grindig, 
neut raal bruin, m at ig puin boor stuit , 
edelm an

1

2

3

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 0 2 3 .7 7
y 4 2 6 9 8 6 .6 8

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, zwak grindig, 
zwak hum eus, neut raal bruin, bruin, 
zwak puin, edelm an

-80
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
neut raal zwart , bruin, edelm an

-150
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

-200
veen, zwak kleiig, edelm an

1

2

3

4
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onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2  van 2 5

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 0 8 0 .4 7
y 4 2 6 9 9 1 .3 0

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-100
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-150
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

4

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 1 4 3 .9 6
y 4 2 6 9 6 7 .8 1

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak grindig, 
zwak hum eus, neut raal bruin, bruin, 
edelm an

-30
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal beige, bruin, 
edelm an

1

2

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 1 2 8 .6 3
y 4 2 6 9 9 7 .6 3

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-40
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-70
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-100
klei, m at ig zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, zwart , edelm an

-120
klei, m at ig zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, bruin, laagjes veen, 
edelm an

-170
klei, zwak zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an, 
m estacht ige st ructuur

1

2

3

4

5

6
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onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 1 3 7 .1 4
y 4 2 7 0 2 3 .7 8

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak grindig, 
zwak hum eus, neut raal bruin, bruin, 
edelm an

1

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 1 3 4 .9 3
y 4 2 7 0 4 9 .0 8

0

50

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, 
edelm an

1

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 1 8 0 .8 5
y 4 2 6 9 8 5 .1 1

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal geel, bruin, 
edelm an

1

1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 1 6 5 .7 3
y 4 2 7 0 0 3 .2 2

0

50

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1
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onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 1 6 7 .8 8
y 4 2 7 0 3 5 .8 8

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, donker 
grijs, edelm an

-170
veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
zwart , zwak schelpen boor stuit , 
edelm an

1

2

3

4

1 7 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 1 1 8 .2 4
y 4 2 7 0 3 6 .7 0

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3

1

40

240

1

140

240240

40

90

1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 2 3 .9 0
y 4 2 6 9 7 9 .9 6

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal geel, bruin, 
edelm an

1
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onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 4 6 .5 8
y 4 2 7 0 0 6 .8 4

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, sterk hum eus, 
donker bruin, bruin, edelm an

-100
veen, m ineraalarm , donker bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

2 0 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 3 4 .0 9
y 4 2 7 0 1 5 .1 0

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, sterk hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, zwart , edelm an

-90
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, grijs, zwak slib, 
edelm an

-160
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

1

2

3

4

1

120

220220

20

70
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projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 0 2 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 5 -0 8 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 0 2 8 .1 8
y 4 2 7 0 0 2 .8 5

0

50

100

150

200

250

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-80
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
donker bruin, bruin, edelm an

-100
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, geur: m uffe-, 
m at ig, edelm an

-200
veen, m ineraalarm , neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

1

170

270270

70

120

2 1 A gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 2 4 .1 1
y 4 2 7 0 8 9 .1 6

0

50

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1

2 1 B gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 1 2 .5 6
y 4 2 7 0 6 3 .9 6

0

50

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1
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onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 8 2 .0 7
y 4 2 6 9 8 1 .6 4

0

50

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1

2 3 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 7 5 .3 0
y 4 2 7 0 3 5 .8 3

0

50

100

150

200

250

300

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, zwart , edelm an

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, zwart , edelm an

-120
klei, zwak zandig, donker grijs, grijs, 
zwak slib, edelm an

-190
veen, m ineraalarm , neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

1

220

320320

120

170

2 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 7 7 .8 7
y 4 2 7 0 8 4 .5 4

0

50

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 8  van 2 5

2 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 2 5 9 .3 9
y 4 2 7 1 1 9 .4 0

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-90
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

3

4

2 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 3 0 .0 2
y 4 2 6 9 7 9 .5 7

0

50

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, 
edelm an

1

2 7 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 2 3 .6 2
y 4 2 7 0 2 9 .2 4

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
zand, m at ig grof, kleiig, neut raal 
beige, bruin, edelm an

-80
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, zwart , edelm an

-100
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, grijs, edelm an

-130
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, laagjes veen, 
edelm an

-170
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

1

2

3

4

5

6



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 9  van 2 5

2 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 1 0 .0 7
y 4 2 7 0 7 1 .1 3

0

50

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, 
edelm an

1

3 0 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 2 7 .4 8
y 4 2 7 1 1 1 .6 9

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-100
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
zwart , zwak slib, edelm an

-180
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

-220
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
edelm an

1

2

3

4

5

1

130

229229

30

80

1

130

229

3 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 0 9 .4 4
y 4 2 7 1 5 5 .3 4

0

50

0
klei, sterk zandig, zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, bruin, 
edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 0  van 2 5

3 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 7 1 .9 5
y 4 2 6 9 9 2 .5 6

0

50

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an1

3 3 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 9 1 .0 0
y 4 2 7 0 3 2 .7 8

0

50

100

150

200

250

300

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
klei, sterk zandig, sterk hum eus, 
neut raal zwart , zwart , edelm an

-120
veen, sterk kleiig, neut raal zwart , 
bruin, edelm an

-200
veen, m ineraalarm , donker bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

5

1

220

320320

120

170

3 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 6 3 .5 5
y 4 2 7 0 5 5 .1 4

0

50

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 1  van 2 5

3 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 5 1 .6 5
y 4 2 7 1 2 4 .6 8

0

50

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

1

2

3 6 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 5 8 .1 4
y 4 2 7 1 7 1 .9 1

ghg 8 0 .0 0

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, grijs, edelm an

-80
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, edelm an

-200
klei, zwak zandig, donker grijs, 
edelm an

1

2

3

4

5

1

120

220220

20

70

3 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 5 5 .6 4
y 4 2 7 1 8 3 .4 8

0

50

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-20
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal beige, bruin, edelm an

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 2  van 2 5

3 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 7 8 .1 4
y 4 2 7 2 0 6 .0 8

0

50

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1

3 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 4 1 0 .3 5
y 4 2 6 9 9 1 .2 3

0

50

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1

4 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 4 0 3 .6 3
y 4 2 7 0 7 8 .5 9

0

50

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1

4 1 , m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 7 7 .9 0
y 4 2 7 1 6 1 .8 5

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-60
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
donker bruin, bruin, edelm an

-100
zand, m at ig grof, kleiig, neut raal 
bruin, zwart , edelm an

-120
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
grijs, edelm an

-170
veen, zwak kleiig, neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

5

6



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 3  van 2 5

4 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker
x 1 1 5 3 7 8 .7 4
y 4 2 7 1 8 7 .8 9

0

50

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an1

M b1 0 1 /ASB0 1 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, bruin, 
zwak schelpen, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

-80
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, zwak baksteen, 
edelm an

-100
veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  Mb101/ASB01
10734558

m eetpunt  Mb101/ASB01
10734559



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 4  van 2 5

M b1 0 2 /ASB0 2 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, bruin, 
zwak schelpen, zwak baksteen, 
edelm an, 1 asbest  verdacht  
plaatm ateriaal

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-70
zand, zwak silt ig, zwak grindig, 
neut raal bruin, bruin, geur: m uffe-, 
m at ig, zwak baksteen, edelm an

-120
veen, m ineraalarm , neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  Mb102/ASB02
10734560

m eetpunt  Mb102/ASB02
10734561

m eetpunt  Mb102/ASB02
10734562



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 5  van 2 5

M b1 0 3 /ASB0 3 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, bruin, 
zwak schelpen, zwak baksteen, 
edelm an

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

-150
klei, zwak zandig, neut raal bruin, 
bruin, edelm an

-160
veen, m ineraalarm , neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb103/ASB03
10734563

m eetpunt  Mb103/ASB03
10734564

m eetpunt  Mb103/ASB03
10734565



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 6  van 2 5

M b1 0 4 /ASB0 4 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
donker bruin, bruin, m at ig grind, 
zwak m etselpuin, edelm an

-50
klei, zwak zandig, sterk hum eus, 
donker bruin, bruin, edelm an

-120
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

1

2

3

M b1 0 5 /ASB0 5 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, donker bruin, bruin, 
zwak schelpen, zwak baksteen, 
edelm an

-50
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, m at ig puin, 
brokken beton, sporen plast ic, 
edelm an, 1 keer asbest  verdacht  
m ateriaal

-110
zand, zwak silt ig, sterk grindig, 
neut raal bruin, grijs, sterk puin, sterk 
steen, edelm an

-180
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb105/ASB05
10734566

m eetpunt  Mb105/ASB05
10734567

m eetpunt  Mb105/ASB05
10734568



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 7  van 2 5

m eetpunt  Mb105/ASB05
10734569

M b1 0 6 /ASB0 6 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, m at ig hum eus, 
donker bruin, bruin, zwak 
m etselpuin, resten glas, edelm an

-60
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, zwart , edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb106/ASB06
10734572

m eetpunt  Mb106/ASB06
10734573



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 8  van 2 5

M b1 0 7 /ASB0 7 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, zwak 
m etselpuin, edelm an

-50
klei, zwak zandig, sterk hum eus, 
donker bruin, bruin, edelm an

-70
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

-120
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, zwart , edelm an

-160
veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  Mb107/ASB07
10734570

m eetpunt  Mb107/ASB07
10734571

M b1 0 8 /ASB0 8 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal bruin, bruin, 
sporen m etselpuin, edelm an

-40
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, zwak hum eus, 
donker grijs, grijs, edelm an

-150
veen, sterk kleiig, donker bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb108/ASB08
10734574



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 9  van 2 5

M b1 0 9 /ASB1 0 9 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, zwak grindig, 
m at ig hum eus, neut raal bruin, bruin, 
m at ig m etselpuin, zwak zandcem ent , 
sporen plast ic, edelm an

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
donker bruin, grijs, edelm an

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

-170
veen, m ineraalarm , donker bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  Mb109/ASB109
10734575

m eetpunt  Mb109/ASB109
10734576

M b1 1 0 /ASB1 0 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, sporen 
m etselpuin, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb110/ASB10
10734577



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2 0  van 2 5

M b1 1 1 /ASB1 1 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, zwak 
m etselpuin, brokken beton, zwak 
plast ic, edelm an

-60
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

-130
klei, zwak zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-160
veen, sterk kleiig, neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  Mb111/ASB11
10734578

m eetpunt  Mb111/ASB11
10734579

M b1 1 2 /ASB1 2 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, sporen 
m etselpuin, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, brokken 
klei, edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb112/ASB12
10734580

m eetpunt  Mb112/ASB12
10734581



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2 1  van 2 5

M b1 1 3 /ASB1 3 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, sporen 
m etselpuin, edelm an

-50
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, brokken 
klei, edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb113/ASB13
10734582

m eetpunt  Mb113/ASB13
10734583

M b1 1 4 /ASB1 4 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, zwak 
m etselpuin, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
donker grijs, bruin, edelm an

-110
zand, m at ig grof, zwak silt ig, zwak 
grindig, neut raal grijs, grijs, edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb114/ASB14
10734584

m eetpunt  Mb114/ASB14
10734585



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2 2  van 2 5

M b1 1 5 /ASB1 5 gras, m aaiveld

type sleuf
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, zwak 
m etselpuin, edelm an

-50
klei, zwak zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, bruin, edelm an

-130
veen, m ineraalarm , neut raal bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

m eetpunt  Mb115/ASB15
10734586

M B1 1 6 /ASB1 1 6 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, m at ig puin, 
zwak baksteen, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
donker bruin, bruin, edelm an

-130
veen, m ineraalarm , donker bruin, 
bruin, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  MB116/ASB116
10734633

m eetpunt  MB116/ASB116
10734634

m eetpunt  MB116/ASB116
10734635



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2 3  van 2 5

M B1 1 7 /ASB1 7 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, sporen puin, 
zwak baksteen, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, m at ig hum eus, 
neut raal bruin, bruin, edelm an

-100
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, brokken klei, 
edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  MB117/ASB17
10734636

m eetpunt  MB117/ASB17
10734637

M B1 1 8 /ASB1 8 gras, m aaiveld

type inspect iegat
datum 2 6 -0 7 -2 0 1 8

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal bruin, bruin, m at ig puin, 
zwak baksteen, zwak grind, edelm an

-50
klei, m at ig zandig, neut raal grijs, 
bruin, edelm an

-80
zand, m at ig grof, kleiig, sterk zandig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an

-130
zand, m at ig grof, zwak silt ig, 
neut raal grijs, grijs, edelm an

1

2

3

4

m eetpunt  MB118/ASB18
10734638

m eetpunt  MB118/ASB18
10734639



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek ‘T Oog
projectcode 1 8 0 6 7 6

datum 1 2 -0 9 -2 0 1 8
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 2 4  van 2 5

m eetpunt  MB118/ASB18
10734640



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



 

 -4- 

Bijlage 4 
 

Getoetste analyseresultaten 



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.0 82  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.4 7.4  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 93 137 137  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.166 0.166  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.2 7.55 7.55  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 16.5 16.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0401 0.0401  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 18 21.1 21.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.66 0.66 0.66  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 25.2 25.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 69.9 69.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
chryseen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.527 0.527 0.527  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.946  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.946  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.946  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.946  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.946  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.946  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.946  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.62 6.62  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.73  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.73  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 12 16.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 12.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 27 27  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12828948-001 1 1, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 21A: 0-50, 20: 0-50, 18: 0-50 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 87.2 87.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.8 5.8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 18 18  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 88 114 114  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.23 0.279 0.279  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.8 7.41 7.41  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 16 16  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.039 0.039  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 19.6 19.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.54 0.54 0.54  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 17 21.2 21.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 53 65.8 65.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.527 0.527 0.527  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.21  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.21  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 8.45 8.45  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 6.03  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 6.03  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 7 12.1  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 10.3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 24.1 24.1  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12828948-002 2 2, 24: 0-50, 25: 0-50, 23: 0-50, 30: 0-50 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 55.0 55  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 13.7 13.7  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 47 47  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 260 152 152  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.38 0.293 0.293  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 15 8.91 8.91  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 34 23.8 23.8  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0276 0.0276  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 41 31.5 31.5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 1.1  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 54 33.2 33.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 110 72.8 72.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00511  -- -     
fenantreen mg/kg 0.08 0.0584  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.0146  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.21 0.153  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.09 0.0657  -- -     
chryseen mg/kg 0.10 0.073  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.0438  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.0584  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.0511  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.0511  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.787 0.574 0.574  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.511  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.511  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.511  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.511  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.511  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.511  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.511  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 3.58 3.58  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 2.55  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 6 4.38  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 6.57  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 12 8.76  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 21.9 21.9  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12828948-003 3 3, 19: 50-100, 20: 90-140, 23: 120-170 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 4 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 82.2 82.2  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 79 136 136  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.193 0.193  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.1 8.56 8.56  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.9 14.5 14.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0427 0.0427  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 14 18 18  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 0.35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 28.6 28.6  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 46 69.9 69.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
chryseen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.294 0.294 0.294  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.71  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.71  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8.54  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 6 14.6  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 8.54  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 34.1 34.1  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12828948-004 4 4, 25: 50-90, 30: 50-100, 33: 0-50 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 5 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 79.8 79.8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 7.1 7.1  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 23 23  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 110 118 118  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.28 0.31 0.31  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7.9 8.42 8.42  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 17 18.5 18.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0364 0.0364  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 26 27.6 27.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.95 0.95 0.95  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 25 26.5 26.5  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 85 91.8 91.8  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
antraceen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.09 0.09  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
chryseen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.04 0.04  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.507 0.507 0.507  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.986  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.986  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.9 6.9  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.93  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.93  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 11 15.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 9 12.7  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 19.7 19.7  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12830812-001 5 5, 32: 0-50, 39: 0-50, 34: 0-50, 40: 0-50, 35: 0-40, 42: 0-50 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 6 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 44.4 44.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 22.0 22  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 15 15  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 120 177 177  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.22 0.179 0.179  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.3 7.69 7.69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 13.5 13.5  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0367 0.0367  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 15.6 15.6  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.6 1.6 1.6 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 30.8 30.8  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 52 56.9 56.9  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.00318  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.0227  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.00909  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.18 0.0818  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.08 0.0364  -- -     
chryseen mg/kg 0.07 0.0318  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.06 0.0273  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.08 0.0364  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.09 0.0409  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.08 0.0364  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.717 0.326 0.326  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.318  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.318  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.318  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.318  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.318  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.318  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.318  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 2.23 2.23  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 1.59  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 9 4.09  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 32 14.5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 17 7.73  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 60 27.3 27.3  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12830812-002 6 6, 33: 50-100, 41: 60-100 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam Plan 't Oog 
Monsteromschrijving Mb102 (0,8-1,0 m.-m 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 77.6 77.6  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 5.0 5  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 3.0 3.0  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 91 313 313  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.46 0.687 0.687 * WO 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 4.4 13.9 13.9  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 27.3 27.3  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.08 0.11 0.11  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 24 35.2 35.2  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.86 0.86 0.86  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 15 40.4 40.4 * IN 35 68 100 4 
zink mg/kg 65 137 137  <=AW 140 430 720 20 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen mg/kg <0.05 0.07 0.07  <=AW 0.2 0.65 1.1 0.05 
tolueen mg/kg <0.05 0.07 0.07  <=AW 0.2 16 32 0.05 
ethylbenzeen mg/kg <0.05 0.07 0.07  <=AW 0.2 55 110 0.05 
o-xyleen mg/kg <0.05 0.07  -- -    0.05 
p- en m-xyleen mg/kg <0.05 0.07  -- -    0.1 
xylenen (0.7 factor) mg/kg 0.07 0.14 0.14  <=AW 0.45 8.7 17 0.105 
totaal BTEX (0.7 factor)  0.18   -- -     
naftaleen mg/kg <0.05 0.035  -- -     

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.035  -- -     
fenantreen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
antraceen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.06 0.06  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
chryseen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.03 0.03  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.274 0.302 0.274  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.4  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.4  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 9.8 9.8  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 7  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 10 20  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 10 20  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 28 28  <=AW 190 2595 5000 35 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12841947-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 0.35 ^<=AW 
    

 



Monstercode Monsteromschrijving 
12841947-001 Mb102 (0,8-1,0 m.-mv.) 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 83.4 83.4  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 6.6 6.6  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 12 12  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 81 140 140  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.24 0.303 0.303  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.0 8.4 8.4  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 16 22 22  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.06 0.0719 0.0719  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 16 19.8 19.8  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.70 0.7 0.7  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 17 27 27  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 58 84.7 84.7  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.01 0.01  -- -     
fenantreen mg/kg 0.07 0.07  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.24 0.24  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.15 0.15  -- -     
chryseen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.17 0.17  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.17 0.17  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.15 0.15  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 1.2 1.2 1.2  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1.06  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1.06  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 7.42 7.42  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 5.3  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 5.3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 17 25.8  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 16 24.2  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 30 45.5 45.5  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12842129-001 1 1, Mb102/ASB02: 0-50, Mb103/ASB03: 0-50, Mb104/ASB04: 0-50, Mb105/ASB05: 0-50, Mb106/ASB06: 

0-50, Mb107/ASB07: 0-50, Mb109/ASB109: 0-50 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 84.1 84.1  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 8.0 8  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 14 14  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 94 146 146  --   920 20 
cadmium mg/kg <0.2 0.165 0.165  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 5.8 8.82 8.82  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 13 16.6 16.6  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0.06 0.0694 0.0694  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 17 20.1 20.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 1.1 1.1 1.1  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 18 26.2 26.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 55 74 74  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007  -- -     
fenantreen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
antraceen mg/kg 0.02 0.02  -- -     
fluoranteen mg/kg 0.20 0.2  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.13 0.13  -- -     
chryseen mg/kg 0.10 0.1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.08 0.08  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.14 0.14  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.12 0.12  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.11 0.11  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.957 0.957 0.957  <=AW 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 0.875  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 0.875  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 0.875  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 0.875  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 0.875  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 0.875  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 0.875  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 6.12 6.12  <=AW 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 4.38  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 4.38  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 13 16.2  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 11 13.8  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 20 25 25  <=AW 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12842129-002 2 2, Mb111/ASB11: 0-50, Mb114/ASB14: 0-50, Mb115/ASB15: 0-50, MB116/ASB116: 0-50, 

MB117/ASB17: 0-50, MB118/ASB18: 0-50 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 85.7 85.7  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2.2 2.2  --      

           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      

           

METALEN 
barium+ mg/kg 74 287 287  --   920 20 
cadmium mg/kg 0.27 0.461 0.461  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 3.3 11.6 11.6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 9.1 18.7 18.7  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0.05 0.0502 0.0502  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 23 36.1 36.1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 0.81 0.81 0.81  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 10 29.2 29.2  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg 56 132 132  <=AW 140 430 720 20 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0.05 0.05  -- -     
fenantreen mg/kg 0.70 0.7  -- -     
antraceen mg/kg 0.17 0.17  -- -     
fluoranteen mg/kg 1.7 1.7  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0.80 0.8  -- -     
chryseen mg/kg 0.58 0.58  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.35 0.35  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0.59 0.59  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.41 0.41  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.39 0.39  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 5.74 5.74 5.74 * WO 1.5 21 40 0.35 

           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 5.1 23.2  -- -     
PCB 52 ug/kg 1.4 6.36  -- -     
PCB 101 ug/kg 1.4 6.36  -- -     
PCB 118 ug/kg 1.0 4.55  -- -     
PCB 138 ug/kg 1.9 8.64  -- -     
PCB 153 ug/kg 2.1 9.55  -- -     
PCB 180 ug/kg 1.1 5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 14 63.6 63.6 * IN 20 510 1000 4.9 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 15.9  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 30 136  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 49 223  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 68 309  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 150 682 682 * >IND 190 2595 5000 35 

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12842129-003 3 3, Mb105/ASB05: 110-160 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:38) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam 'T Oog 
Monsteromschrijving 1 
Monstersoort en bodemtype Grond (AS3000)-11 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 

           

droge stof % 81.4 81.4  --      
organische stof (gloeiverlies) % <0.5 0.5  --      

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen mg/kg <0.05 0.175 0.175  <=AW 0.2 0.65 1.1 0.05 
tolueen mg/kg <0.05 0.175 0.175  <=AW 0.2 16 32 0.05 
ethylbenzeen mg/kg <0.05 0.175 0.175  <=AW 0.2 55 110 0.05 
o-xyleen mg/kg <0.05 0.175  -- -    0.05 
p- en m-xyleen mg/kg <0.05 0.175  -- -    0.1 
styreen mg/kg <0.05 0.175 0.175  <=AW 0.25 43 86 0.05 
naftaleen mg/kg <0.05 0.035  -- -     

           

ALKYLBENZENEN 
n-propylbenzeen mg/kg <0.05 0.175  -- <=AW     
isopropylbenzeen/cumeen mg/kg <0.05 0.175  -- <=AW     
1,3,5-trimethylbenzeen mg/kg <0.05 0.175  -- <=AW     
1,2,4-trimethylbenzeen mg/kg <0.05 0.175  -- <=AW     
tert-butylbenzeen mg/kg <0.05 0.175  -- --     
sec-butylbenzeen mg/kg <0.05 0.175  -- --     
n-butylbenzeen mg/kg <0.05 0.175  -- --     
4-isopropyltolueen mg/kg <0.05 0.175  -- --     

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 0.105  <=AW 0.2 7.6 15 0.1 
1,2-dichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 0.105  <=AW 0.2 3.3 6.4 0.1 
1,1-dichlooretheen mg/kg <0.05 0.175 0.175  <=AW 0.3 0.30 0.3 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.03 0.105  -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen mg/kg <0.02 0.07  -- -     
dichloormethaan mg/kg <0.02 0.07 0.07  <=AW 0.1 2.0 3.9 0.05 
tetrachlooretheen mg/kg <0.02 0.07 0.07  <=AW 0.15 4.5 8.8 0.05 
tetrachloormethaan mg/kg <0.02 0.07 0.07  <=AW 0.3 0.50 0.7 0.05 
1,1,1-trichloorethaan mg/kg <0.02 0.07 0.07  <=AW 0.25 7.6 15 0.05 
1,1,2-trichloorethaan mg/kg <0.03 0.105 0.105  <=AW 0.3 5.2 10 0.05 
trichlooretheen mg/kg <0.02 0.07 0.07  <=AW 0.25 1.4 2.5 0.05 
chloroform mg/kg <0.02 0.07 0.07  <=AW 0.25 2.9 5.6 0.05 
vinylchloride mg/kg <0.03 0.105 0.105  <=AW 0.1 0.10 0.1 0.05 
1,2-dibroomethaan mg/kg <0.1 0.35  -- --     
1,1,1,2-tetrachloorethaan mg/kg <0.1 0.35  -- --     
1,1,2,2-tetrachloorethaan mg/kg <0.02 0.07  -- --     
1,3-dichloorpropaan mg/kg <0.05 0.175  -- -     
1,2-dichloorpropaan mg/kg <0.03 0.105  -- -     
1,2,3-trichloorpropaan mg/kg <0.1 0.35  -- --     
2,2-dichloorpropaan mg/kg <0.1 0.35  -- --     
1,1-dichloorpropeen mg/kg <0.1 0.35  -- --     
trans-1,3-dichloorpropeen mg/kg <0.02 0.07  -- --     
cis-1,3-dichloorpropeen mg/kg <0.02 0.07  -- --     
1,2-dibroom-3-chloorpropaan mg/kg <0.1 0.35  -- --     
broomchloormethaan mg/kg <0.05 0.175  -- --     
broomdichloormethaan mg/kg <0.05 0.175  -- --     
dibroomchloormethaan mg/kg <0.05 0.175  -- --     
tribroommethaan mg/kg <0.05 0.175  -- <=AW     
dibroommethaan mg/kg <0.1 0.35  -- --     
broombenzeen mg/kg <0.05 0.175  -- --     
2-chloortolueen mg/kg <0.05 0.175  -- --     
4-chloortolueen mg/kg <0.05 0.175  -- --     
trichloorfluormethaan mg/kg <0.1 0.35  -- --     
hexachloorbutadieen ug/kg <100 350  -- IN     
dichloordifluormethaan mg/kg <0.1 0.35  -- --     

           

CHLOORBENZENEN 
monochloorbenzeen mg/kg <0.02 0.07  -- <=AW     
1,2-dichloorbenzeen mg/kg <0.02 0.07  -- -     
1,3-dichloorbenzeen mg/kg <0.02 0.07  -- -     
1,4-dichloorbenzeen mg/kg <0.02 0.07  -- -     

           

MINERALE OLIE 



fractie C6-C10 mg/kg <20 70  -- --     
GCMS targetscan vluchtig 

- 
zie 
bijlage   -     

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12852759-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) mg/kg 1.75 ^<=AW 
som xyleen-isomeren mg/kg 0.35 <=AW 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) mg/kg 0.035 ̂ <=AW 
som dichlooretheen-isomeren mg/kg 0.175 <=AW 
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) mg/kg 0.28 ^<=AW 
som dichloorbenzeen-isomeren mg/kg 0.21 <=AW 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12852759-001 1 1, 202: 120-140 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
   

 



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:41) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam ´t Oog 
Monsteromschrijving 06 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 200 200 200 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.27 0.27 0.27  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 4.0 4 4.0  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 14 14 14  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 16 16 16  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12831631-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12831631-001 06 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:41) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam ´t Oog 
Monsteromschrijving 17 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 73 73 73 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.22 0.22 0.22  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.4 2.4 2.4  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l 9.9 9.9 9.9 * >S 5 152 300 2 
nikkel ug/l 9.8 9.8 9.8  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.23 0.23 0.23 * >S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12831631-002    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.00329  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12831631-002 17 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:41) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam ´t Oog 
Monsteromschrijving 20 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 140 140 140 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l 0.20 0.2 0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l <2 1.4 <2  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 4.4 4.4 4.4  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 15 15 15  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12831631-003    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12831631-003 20 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:41) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam ´t Oog 
Monsteromschrijving 23 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 220 220 220 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 5.0 5 5.0  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l 7.0 7 7.0  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 25 25 25  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12831631-004    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12831631-004 23 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:41) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam ´t Oog 
Monsteromschrijving 30 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 250 250 250 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 5.7 5.7 5.7  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 6.6 6.6 6.6  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 16 16 16  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.13 0.13 0.13 * >S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12831631-005    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.00186  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12831631-005 30 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:41) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam ´t Oog 
Monsteromschrijving 33 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 160 160 160 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2.8 2.8 2.8  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 2.3 2.3 2.3  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 22 22 22  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.014 <0.02  <=S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12831631-006    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12831631-006 33 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:41) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam ´t Oog 
Monsteromschrijving 36 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

METALEN 
barium ug/l 180 180 180 * >S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0.20 0.14 <0.20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2.3 2.3 2.3  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2.0 1.4 <2.0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0.05 0.035 <0.05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 7.1 7.1 7.1  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1.4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2.1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l 18 18 18  <=S 65 432 800 10 

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.21 0.21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l 0.03 0.03 0.03 * >S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0.14 0.14 0.14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0.42 0.42 0.42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  ---   630 0.2 

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12831631-007    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.000429  
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12831631-007 36 
 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 11-09-2018 - 14:41) 

 

Projectcode 180676 
Projectnaam Plan ´t Oog 
Monsteromschrijving Pb202 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Streefwaarde 
  
Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 

           

           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
benzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
tolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0.1 0.14 <0.1 -- -    0.1 
o-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
p- en m-xyleen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0.21 0.28 0.21  >S 0.2 35 70 0.21 
totaal BTEX (0.7 factor) ug/l 0.63 0.63 0.63 -- --     
styreen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 153 300 0.2 
naftaleen ug/l <0.8 0.56 <0.8 * >S 0.01 35 70 0.02 

           

ALKYLBENZENEN 
n-propylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- ---     
isopropylbenzeen/cumeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- ---     
1,3,5-trimethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- ---     
1,2,4-trimethylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- ---     
tert-butylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
sec-butylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
n-butylbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
4-isopropyltolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     

           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0.02 0.56 <0.02  >S 0.01 35 70 0.02 

           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1 -- -     
dichloormethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 * >S 0.01 500 1000 0.2 
tetrachlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0.1 0.07 <0.1  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
1,2-dibroomethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
1,1,1,2-tetrachloorethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
1,1,2,2-tetrachloorethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,2,3-trichloorpropaan ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
2,2-dichloorpropaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
1,1-dichloorpropeen ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
trans-1,3-dichloorpropeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
cis-1,3-dichloorpropeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
1,2-dibroom-3-chloorpropaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
broomchloormethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
broomdichloormethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
dibroomchloormethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
tribroommethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- ---     
dibroommethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
broombenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
2-chloortolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
4-chloortolueen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
trichloorfluormethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     
hexachloorbutadieen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- --     
dichloordifluormethaan ug/l <0.5 0.35 <0.5 -- --     



           

CHLOORBENZENEN 
monochloorbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2  <=S 7 94 180 0.2 
1,2-dichloorbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,3-dichloorbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     
1,4-dichloorbenzeen ug/l <0.2 0.14 <0.2 -- -     

           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17.5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 
GCMS targetscan vluchtig 

- 
zie 
bijlage   -     

 

ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 
12857636-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 1.4 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.008  
som dichlooretheen-isomeren ug/l 0.14 <=S 
som 3 dichloorpropanen (som 1,1- en 1,2- en 1,3-) ug/l 0.28 ^<=S 
som 12 chloorbenzenen (Bbk, 1-1-2008) DIMSLS 0.00918  
som dichloorbenzeen-isomeren ug/l 0.42 <=S 
    

 

Monstercode Monsteromschrijving 
12857636-001 Pb202 
 

  



Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Blauw  > streefwaarde 
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Bijlage 5 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
gerard evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : 'T Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12828948, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NCCXRHG3

Rotterdam, 20-07-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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 10 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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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 21A: 0-50, 20: 0-50, 18: 0-50
002 Grond (AS3000) 2 2, 24: 0-50, 25: 0-50, 23: 0-50, 30: 0-50
003 Grond (AS3000) 3 3, 19: 50-100, 20: 90-140, 23: 120-170
004 Grond (AS3000) 4 4, 25: 50-90, 30: 50-100, 33: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

droge stof gew.-% S 82.0  87.2  55.0  82.2    

gewicht artefacten g S <1  <1  <1  <1    

aard van de artefacten - S geen  geen  geen  geen    

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.4  5.8  13.7  4.1    

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 15  18  47  12    

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

METALEN
barium mg/kgds S 93 1) 88  260 1) 79    

cadmium mg/kgds S <0.2 1) 0.23  0.38 1) <0.2    

kobalt mg/kgds S 5.2 1) 5.8  15 1) 5.1    

koper mg/kgds S 13 1) 13  34 1) 9.9    

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05    

lood mg/kgds S 18 1) 17  41 1) 14    

molybdeen mg/kgds S 0.66 1) 0.54  1.1 1) <0.5    

nikkel mg/kgds S 18 1) 17  54 1) 18    

zink mg/kgds S 53 1) 53  110 1) 46    

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01  <0.01  <0.01    

fenantreen mg/kgds S 0.03  0.07  0.08  0.02    

antraceen mg/kgds S 0.01  0.02  0.02  <0.01    

fluoranteen mg/kgds S 0.12  0.13  0.21  0.06    

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06  0.05  0.09  0.04    

chryseen mg/kgds S 0.06  0.05  0.10  0.04    

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05  0.04  0.06  0.02    

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.07  0.06  0.08  0.04    

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.06  0.05  0.07  0.03    

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.06  0.05  0.07  0.03    

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

mg/kgds S 0.527 2) 0.527 2) 0.787 2) 0.294 2)   

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  <1  <1    

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2) 4.9 2)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 21A: 0-50, 20: 0-50, 18: 0-50
002 Grond (AS3000) 2 2, 24: 0-50, 25: 0-50, 23: 0-50, 30: 0-50
003 Grond (AS3000) 3 3, 19: 50-100, 20: 90-140, 23: 120-170
004 Grond (AS3000) 4 4, 25: 50-90, 30: 50-100, 33: 0-50

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5  <5    

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  6  <5    

fractie C22-C30 mg/kgds  12  7  9  6    

fractie C30-C40 mg/kgds  9  6  12  <5    

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 20  <20  30  <20    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

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.

Voetnoten

1 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof 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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7113071 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
001 Y7203266 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7203256 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
001 Y7203491 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
001 Y7203268 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
001 Y7113089 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
002 Y7203255 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
002 Y7112390 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
002 Y7112415 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
002 Y7203254 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
003 Y7203267 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
003 Y7203260 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
003 Y7203258 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
004 Y7112405 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
004 Y7112418 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
004 Y7112408 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

11, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 21A: 0-50, 20: 0-50, 18: 0-50
001
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

22, 24: 0-50, 25: 0-50, 23: 0-50, 30: 0-50
002
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

33, 19: 50-100, 20: 90-140, 23: 120-170
003
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

44, 25: 50-90, 30: 50-100, 33: 0-50
004
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
gerard
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : 'T Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12830812, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : FW14N5RC

Rotterdam, 23-07-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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 8 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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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 5 5, 32: 0-50, 39: 0-50, 34: 0-50, 40: 0-50, 35: 0-40, 42: 0-50
002 Grond (AS3000) 6 6, 33: 50-100, 41: 60-100

Analyse Eenheid Q 001 002    

droge stof gew.-% S 79.8  44.4        

gewicht artefacten g S <1  <1        

aard van de artefacten - S geen  geen        

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 7.1  22.0        

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 23  15        

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

METALEN
barium mg/kgds S 110  120 3)       

cadmium mg/kgds S 0.28  0.22 3)       

kobalt mg/kgds S 7.9  5.3 3)       

koper mg/kgds S 17  14 3)       

kwik mg/kgds S <0.05  <0.05        

lood mg/kgds S 26  16 3)       

molybdeen mg/kgds S 0.95  1.6 3)       

nikkel mg/kgds S 25  22 3)       

zink mg/kgds S 85  52 3)       

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01  <0.01        

fenantreen mg/kgds S 0.04  0.05        

antraceen mg/kgds S 0.01  0.02        

fluoranteen mg/kgds S 0.09  0.18        

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.07  0.08        

chryseen mg/kgds S 0.05  0.07        

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.04  0.06        

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06  0.08        

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.07 1) 0.09        

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.07  0.08        

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

mg/kgds S 0.507 2) 0.717 2)       

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1        

PCB 52 µg/kgds S <1  <1        

PCB 101 µg/kgds S <1  <1        

PCB 118 µg/kgds S <1  <1        

PCB 138 µg/kgds S <1  <1        

PCB 153 µg/kgds S <1  <1        

PCB 180 µg/kgds S <1  <1        

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 2) 4.9 2)       

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

MINERALE OLIE

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 5 5, 32: 0-50, 39: 0-50, 34: 0-50, 40: 0-50, 35: 0-40, 42: 0-50
002 Grond (AS3000) 6 6, 33: 50-100, 41: 60-100

Analyse Eenheid Q 001 002    

fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5        

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  9        

fractie C22-C30 mg/kgds  11  32        

fractie C30-C40 mg/kgds  9  17        

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20  60        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

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.

Voetnoten

1 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
3 Geanalyseerd m.b.v.ICP-MS, conform NEN-EN-ISO 17294-2 i.p.v. ICP-AES
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof 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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7203354 06-07-2018 06-07-2018 ALC201  
001 Y7111932 06-07-2018 06-07-2018 ALC201  
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7111889 06-07-2018 06-07-2018 ALC201  
001 Y7113103 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
001 Y7112423 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
001 Y7111921 06-07-2018 06-07-2018 ALC201  
002 Y7112413 04-07-2018 03-07-2018 ALC201  
002 Y7203342 06-07-2018 06-07-2018 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

55, 32: 0-50, 39: 0-50, 34: 0-50, 40: 0-50, 35: 0-40, 42: 0-50
001
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

66, 33: 50-100, 41: 60-100
002
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Gerard Evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Plan 't Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12841947, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : QXELPSQS

Rotterdam, 03-08-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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 7 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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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mb102 (0,8-1,0 m.-mv.)

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 77.6          

gewicht artefacten g S <1          

aard van de artefacten - S geen          

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 5.0          

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 3.0          

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

METALEN
barium mg/kgds S 91          

cadmium mg/kgds S 0.46          

kobalt mg/kgds S 4.4          

koper mg/kgds S 15          

kwik mg/kgds S 0.08          

lood mg/kgds S 24          

molybdeen mg/kgds S 0.86          

nikkel mg/kgds S 15          

zink mg/kgds S 65          

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds S <0.05          

tolueen mg/kgds S <0.05          

ethylbenzeen mg/kgds S <0.05          

o-xyleen mg/kgds S <0.05          

p- en m-xyleen mg/kgds S <0.05          

xylenen (0.7 factor) mg/kgds S 0.07 1)         

totaal BTEX (0.7 factor) mg/kgds  0.18 2)         

naftaleen mg/kgds S <0.05          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S <0.01          

fenantreen mg/kgds S 0.02 3)         

antraceen mg/kgds S <0.01          

fluoranteen mg/kgds S 0.06          

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.03          

chryseen mg/kgds S 0.03          

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.03          

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.03          

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.03 3)         

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.03          

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

mg/kgds S 0.274 1)         

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) Mb102 (0,8-1,0 m.-mv.)

Analyse Eenheid Q 001     

PCB 52 µg/kgds S <1          

PCB 101 µg/kgds S <1          

PCB 118 µg/kgds S <1          

PCB 138 µg/kgds S <1          

PCB 153 µg/kgds S <1          

PCB 180 µg/kgds S <1          

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1)         

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5          

fractie C12-C22 mg/kgds  <5          

fractie C22-C30 mg/kgds  10          

fractie C30-C40 mg/kgds  10          

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S <20          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

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.
2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.



DORDRECHT RESEARCH BV

Plan 't Oog
180676
12841947

27-07-2018

Gerard Evers

27-07-2018

03-08-2018

Blad 5 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof 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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
benzeen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal BTEX (0.7 factor) Grond (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3030-1
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 L2064533 26-07-2018 26-07-2018 ALC211  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

Mb102 (0,8-1,0 m.-mv.)
001
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Gerard Evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : 'T Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12842129, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : PDC6K7RU

Rotterdam, 06-08-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, Mb102/ASB02: 0-50, Mb103/ASB03: 0-50, Mb104/ASB04: 0-50, Mb105/ASB05: 0-50, Mb106/ASB06:
0-50, Mb107/ASB07: 0-50, Mb109/ASB109: 0-50

002 Grond (AS3000) 2 2, Mb111/ASB11: 0-50, Mb114/ASB14: 0-50, Mb115/ASB15: 0-50, MB116/ASB116: 0-50, MB117/ASB17:
0-50, MB118/ASB18: 0-50

003 Grond (AS3000) 3 3, Mb105/ASB05: 110-160

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 83.4  84.1  85.7      

gewicht artefacten g S <1  <1  <1      

aard van de artefacten - S geen  geen  geen      

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 6.6  8.0  2.2      

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

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem) % vd DS S 12  14  <1      

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

METALEN
barium mg/kgds S 81  94  74      

cadmium mg/kgds S 0.24  <0.2  0.27      

kobalt mg/kgds S 5.0  5.8  3.3      

koper mg/kgds S 16  13  9.1      

kwik mg/kgds S 0.06  0.06  <0.05      

lood mg/kgds S 16  17  23      

molybdeen mg/kgds S 0.70  1.1  0.81      

nikkel mg/kgds S 17  18  10      

zink mg/kgds S 58  55  56      

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen mg/kgds S 0.01  <0.01  0.05      

fenantreen mg/kgds S 0.07  0.05  0.70      

antraceen mg/kgds S 0.02  0.02  0.17      

fluoranteen mg/kgds S 0.24  0.20  1.7      

benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.15  0.13  0.80      

chryseen mg/kgds S 0.11  0.10  0.58      

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.11  0.08  0.35      

benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.17  0.14  0.59      

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.17  0.12  0.41      

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.15  0.11  0.39      

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

mg/kgds S 1.2 1) 0.957 1) 5.74 1)     

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

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28 µg/kgds S <1  <1  5.1 2)     

PCB 52 µg/kgds S <1  <1  1.4      

PCB 101 µg/kgds S <1  <1  1.4      

PCB 118 µg/kgds S <1  <1  1.0      

PCB 138 µg/kgds S <1  <1  1.9      

PCB 153 µg/kgds S <1  <1  2.1      

PCB 180 µg/kgds S <1  <1  1.1      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, Mb102/ASB02: 0-50, Mb103/ASB03: 0-50, Mb104/ASB04: 0-50, Mb105/ASB05: 0-50, Mb106/ASB06:
0-50, Mb107/ASB07: 0-50, Mb109/ASB109: 0-50

002 Grond (AS3000) 2 2, Mb111/ASB11: 0-50, Mb114/ASB14: 0-50, Mb115/ASB15: 0-50, MB116/ASB116: 0-50, MB117/ASB17:
0-50, MB118/ASB18: 0-50

003 Grond (AS3000) 3 3, Mb105/ASB05: 110-160

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 4.9 1) 4.9 1) 14 1)     

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 mg/kgds  <5  <5  <5      

fractie C12-C22 mg/kgds  <5  <5  30      

fractie C22-C30 mg/kgds  17  13  49      

fractie C30-C40 mg/kgds  16  11  68 3)     

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 30  20  150      

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

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

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

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

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

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31
3 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof 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

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179
aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem
organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 

AS3010-3
lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

cadmium Grond (AS3000) Idem
kobalt Grond (AS3000) Idem
koper Grond (AS3000) Idem
kwik Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN-ISO 16772)
lood Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 

6961, meting conform NEN 6966); conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961)

molybdeen Grond (AS3000) Idem
nikkel Grond (AS3000) Idem
zink Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6
fenantreen Grond (AS3000) Idem
antraceen Grond (AS3000) Idem
fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem
chryseen Grond (AS3000) Idem
benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem
benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem
benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem
indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8
PCB 52 Grond (AS3000) Idem
PCB 101 Grond (AS3000) Idem
PCB 118 Grond (AS3000) Idem
PCB 138 Grond (AS3000) Idem
PCB 153 Grond (AS3000) Idem
PCB 180 Grond (AS3000) Idem
som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7268202 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
001 Y7268085 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  



DORDRECHT RESEARCH BV

'T Oog
180676
12842129

27-07-2018

Gerard Evers

27-07-2018

06-08-2018

Blad 6 van 9

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7268218 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
001 Y7268214 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
001 Y7268166 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
001 Y7268210 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
001 Y7268201 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
002 Y7268159 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
002 Y7268093 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
002 Y7268083 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
002 Y7268084 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
002 Y7268310 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
002 Y7268060 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
003 Y7268205 26-07-2018 26-07-2018 ALC201  
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

11, Mb102/ASB02: 0-50, Mb103/ASB03: 0-50, Mb104/ASB04: 0-50, Mb105/ASB05: 0-50,
Mb106/ASB06: 0-50, Mb107/ASB07: 0-50, Mb109/ASB109: 0-50

001
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

22, Mb111/ASB11: 0-50, Mb114/ASB14: 0-50, Mb115/ASB15: 0-50, MB116/ASB116: 0-50,
MB117/ASB17: 0-50, MB118/ASB18: 0-50

002
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Monsternummer:
Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine
kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie
stookolie

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

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

33, Mb105/ASB05: 110-160
003
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
gerard evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : 'T Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12852759, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : VMRX3SX5

Rotterdam, 22-08-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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 7 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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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, 202: 120-140

Analyse Eenheid Q 001     

droge stof gew.-% S 81.4          

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

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S <0.5          

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen mg/kgds  <0.05          

tolueen mg/kgds  <0.05          

ethylbenzeen mg/kgds  <0.05          

o-xyleen mg/kgds  <0.05          

p- en m-xyleen mg/kgds  <0.05          

styreen mg/kgds  <0.05          

naftaleen mg/kgds  <0.05          

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

ALKYLBENZENEN
n-propylbenzeen mg/kgds  <0.05          

isopropylbenzeen/cumeen mg/kgds  <0.05          

1,3,5-trimethylbenzeen mg/kgds  <0.05          

1,2,4-trimethylbenzeen mg/kgds  <0.05          

tert-butylbenzeen mg/kgds  <0.05          

sec-butylbenzeen mg/kgds  <0.05          

n-butylbenzeen mg/kgds  <0.05          

4-isopropyltolueen mg/kgds  <0.05          

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan mg/kgds  <0.03          

1,2-dichloorethaan mg/kgds  <0.03          

1,1-dichlooretheen mg/kgds  <0.05          

cis-1,2-dichlooretheen mg/kgds  <0.03          

trans-1,2-dichlooretheen mg/kgds  <0.02          

dichloormethaan mg/kgds  <0.02          

tetrachlooretheen mg/kgds  <0.02          

tetrachloormethaan mg/kgds  <0.02          

1,1,1-trichloorethaan mg/kgds  <0.02          

1,1,2-trichloorethaan mg/kgds  <0.03          

trichlooretheen mg/kgds  <0.02          

chloroform mg/kgds  <0.02          

vinylchloride mg/kgds  <0.03          

1,2-dibroomethaan mg/kgds  <0.1          

1,1,1,2-tetrachloorethaan mg/kgds  <0.1          

1,1,2,2-tetrachloorethaan mg/kgds  <0.02          

1,3-dichloorpropaan mg/kgds  <0.05          

1,2-dichloorpropaan mg/kgds  <0.03          

1,2,3-trichloorpropaan mg/kgds  <0.1          

2,2-dichloorpropaan mg/kgds  <0.1          

1,1-dichloorpropeen mg/kgds  <0.1          

trans-1,3-dichloorpropeen mg/kgds  <0.02          

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) 1 1, 202: 120-140

Analyse Eenheid Q 001     

cis-1,3-dichloorpropeen mg/kgds  <0.02          

1,2-dibroom-3-chloorpropaan mg/kgds  <0.1          

broomchloormethaan mg/kgds  <0.05          

broomdichloormethaan mg/kgds  <0.05          

dibroomchloormethaan mg/kgds  <0.05          

tribroommethaan mg/kgds  <0.05          

dibroommethaan mg/kgds  <0.1          

broombenzeen mg/kgds  <0.05          

2-chloortolueen mg/kgds  <0.05          

4-chloortolueen mg/kgds  <0.05          

trichloorfluormethaan mg/kgds  <0.1          

hexachloorbutadieen mg/kgds  <0.1          

dichloordifluormethaan mg/kgds  <0.1          

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen mg/kgds  <0.02          

1,2-dichloorbenzeen mg/kgds  <0.02          

1,3-dichloorbenzeen mg/kgds  <0.02          

1,4-dichloorbenzeen mg/kgds  <0.02          

MINERALE OLIE
fractie C6-C10 mg/kgds  <20          

GCMS targetscan vluchtig -  zie bijlage          



DORDRECHT RESEARCH BV

'T Oog
180676
12852759

15-08-2018

gerard evers

15-08-2018

22-08-2018

Blad 4 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

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.



DORDRECHT RESEARCH BV

'T Oog
180676
12852759

15-08-2018

gerard evers

15-08-2018

22-08-2018

Blad 5 van 7

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof 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

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Conform AS3010-3 (org. stof gecorrigeerd voor 5,4 % lutum) en 
gelijkwaardig aan NEN 5754

benzeen Grond (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
tolueen Grond (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
o-xyleen Grond (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grond (AS3000) Idem
styreen Grond (AS3000) Idem
naftaleen Grond (AS3000) Idem
n-propylbenzeen Grond (AS3000) Idem
isopropylbenzeen/cumeen Grond (AS3000) Idem
1,3,5-trimethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
1,2,4-trimethylbenzeen Grond (AS3000) Idem
tert-butylbenzeen Grond (AS3000) Idem
sec-butylbenzeen Grond (AS3000) Idem
n-butylbenzeen Grond (AS3000) Idem
4-isopropyltolueen Grond (AS3000) Idem
1,1-dichloorethaan Grond (AS3000) Idem
1,2-dichloorethaan Grond (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grond (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grond (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grond (AS3000) Idem
dichloormethaan Grond (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grond (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grond (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grond (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grond (AS3000) Idem
trichlooretheen Grond (AS3000) Idem
chloroform Grond (AS3000) Idem
vinylchloride Grond (AS3000) Idem
1,2-dibroomethaan Grond (AS3000) Idem
1,1,1,2-tetrachloorethaan Grond (AS3000) Idem
1,1,2,2-tetrachloorethaan Grond (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grond (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grond (AS3000) Idem
1,2,3-trichloorpropaan Grond (AS3000) Idem
2,2-dichloorpropaan Grond (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropeen Grond (AS3000) Idem
trans-1,3-dichloorpropeen Grond (AS3000) Idem
cis-1,3-dichloorpropeen Grond (AS3000) Idem
1,2-dibroom-3-chloorpropaan Grond (AS3000) Idem
broomchloormethaan Grond (AS3000) Idem
broomdichloormethaan Grond (AS3000) Idem
dibroomchloormethaan Grond (AS3000) Idem



DORDRECHT RESEARCH BV

'T Oog
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15-08-2018

gerard evers

15-08-2018

22-08-2018
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

tribroommethaan Grond (AS3000) Idem
dibroommethaan Grond (AS3000) Idem
broombenzeen Grond (AS3000) Idem
2-chloortolueen Grond (AS3000) Idem
4-chloortolueen Grond (AS3000) Idem
trichloorfluormethaan Grond (AS3000) Idem
hexachloorbutadieen Grond (AS3000) Idem
dichloordifluormethaan Grond (AS3000) Idem
monochloorbenzeen Grond (AS3000) Idem
1,2-dichloorbenzeen Grond (AS3000) Idem
1,3-dichloorbenzeen Grond (AS3000) Idem
1,4-dichloorbenzeen Grond (AS3000) Idem
fractie C6-C10 Grond (AS3000) Idem
GCMS targetscan vluchtig Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A9527481 15-08-2018 15-08-2018 ALC201  
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Gerard Evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : 180676
Uw projectnummer : t Oog
SYNLAB rapportnummer : 12830784, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : NBYG5NX4

Rotterdam, 17-07-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project t Oog.
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 8 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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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) BG B 0,0-0,5
002 Grond (AS3000) OG B 1,0-1,5
003 Grond (AS3000) BG C 0,0-0,5
004 Grond (AS3000) OG C 1,0-1,5

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Linear
PFOS+PFOA+Branched
PFOS

  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage    



DORDRECHT RESEARCH BV

180676
t Oog
12830784

10-07-2018

Gerard Evers

10-07-2018

17-07-2018

Blad 3 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

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.



DORDRECHT RESEARCH BV

180676
t Oog
12830784

10-07-2018

Gerard Evers

10-07-2018

17-07-2018

Blad 4 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9004684 04-07-2018 04-07-2018 ALC382 Theoretische monsternamedatum
002 U9004672 06-07-2018 06-07-2018 ALC382 Theoretische monsternamedatum
003 U9004671 06-07-2018 06-07-2018 ALC382 Theoretische monsternamedatum
004 U9004689 06-07-2018 06-07-2018 ALC382 Theoretische monsternamedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Gerard Evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Plan 't Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12841871, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : WUG3BH7G

Rotterdam, 08-08-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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.

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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Gerard Evers
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) MM BG klei (Mb0101 t/m Mb118
002 Grond (AS3000) MM OG zand (Mb0101 t/m Mb118

Analyse Eenheid Q 001 002    

ANALYSES UITGEVOERD DOOR DERDEN
Linear
PFOS+PFOA+Branched
PFOS

  zie bijlage  zie bijlage        
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Gerard Evers
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

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.
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12841871

27-07-2018

Gerard Evers

27-07-2018

08-08-2018
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grond (AS3000) Analyse uitbesteed

Linear PFOS+PFOA+Branched
PFOS

Grond (AS3000) Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 U9003665 26-07-2018 27-07-2018 ALC382  
002 U9003664 26-07-2018 27-07-2018 ALC382  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Gerard Evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Plan 't Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12841861, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : VGZK1452

Rotterdam, 31-07-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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.

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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12841861
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Gerard Evers
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht Plaatmateriaal ASB02
002 Asbestverdacht Plaatmateriaal ASB05

Analyse Eenheid Q 001 002    

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g Q 7.02  1.00        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten - Q zie bijlage  zie bijlage        

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.
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27-07-2018

Gerard Evers

27-07-2018

31-07-2018
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

001 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.

002 * Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaalmonster is de detectiegrens van de gebruikte 
onderzoeksmethode voor het schatten van het massapercentage asbest 0,1 (massa %). 
Indien het gehalte aan asbest onder de detectielimiet ligt (<), wordt het monster als niet asbesthoudend 
beschouwd. Met SEM analyse kan de detectiegrens verlaagd worden tot 0.01 (massa %) indien gewenst.
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Gerard Evers
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Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum

SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 P5215561 26-07-2018 26-07-2018 ALC299  
002 P5215562 26-07-2018 26-07-2018 ALC299  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Gerard Evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Plan 't Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12841939, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : PC4GCZ6T

Rotterdam, 08-08-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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 8 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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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdachte
grond AS3000

MM ASB01 t/m ASB05 (klei)

002 Asbestverdachte
grond AS3000

MM ASB06 t/m ASB10 (klei

003 Asbestverdachte
grond AS3000

MM ASB11 t/m ASB15 (klei

004 Asbestverdachte
grond AS3000

MM ASB16 t/m ASB18 (klei

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

VOORBEREIDENDE RESULTATEN
totaal aangeleverd monster kg  12.88  12.47  13.42  12.26    

in behandeling genomen
gewicht

kg  12.88  12.47  13.42  12.26    

Mengmonster samengesteld   nee  nee  nee  nee    

totaal gewicht <20 mm na
drogen

g  10718  9606 1) 11710  11352    

droge stof gew.-%  85.3  77.8  88.2  92.9    

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

berekende bepalingsgrens mg/kgds S 1.3  1.5  1.4  1.4    

gewogen asbestconcentratie mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds S <2  <2  <2  <2    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898
(hoofdstuk 5).
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003)
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Serpentijn-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

gemeten niet-hechtgebonden
Amfibool-asbestgehalte

Asbestverdachte grond AS3000 Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1674117 26-07-2018 26-07-2018 ALC291  
002 E1674119 26-07-2018 26-07-2018 ALC291  
003 E1674120 26-07-2018 26-07-2018 ALC291  
004 E1674118 26-07-2018 26-07-2018 ALC291  
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Gerard Evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : t Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12831631, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : UJJPHDRJ

Rotterdam, 17-07-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

06

002 Grondwater
(AS3000)

17

003 Grondwater
(AS3000)

20

004 Grondwater
(AS3000)

23

005 Grondwater
(AS3000)

30

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN
barium µg/l S 200  73  140  220  250  

cadmium µg/l S 0.27  0.22  0.20  <0.20  <0.20  

kobalt µg/l S 4.0  <2  <2  5.0  5.7  

koper µg/l S <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  <2.0  

kwik µg/l S <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

lood µg/l S 14  2.4  4.4  <2.0  6.6  

molybdeen µg/l S <2  9.9  <2  <2  <2  

nikkel µg/l S <3  9.8  <3  7.0  <3  

zink µg/l S 16  <10  15  25  16  

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tolueen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1) 0.21 1)

styreen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  0.23  <0.02  <0.02  0.13 2)

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

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

µg/l S 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1) 0.14 1)

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1) 0.42 1)

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

06

002 Grondwater
(AS3000)

17

003 Grondwater
(AS3000)

20

004 Grondwater
(AS3000)

23

005 Grondwater
(AS3000)

30

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chloroform µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25  <25  <25  <25  

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50  <50  <50  <50  

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

Paraaf :

1-

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 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

33

007 Grondwater
(AS3000)

36

Analyse Eenheid Q 006 007    

METALEN
barium µg/l S 160  180        

cadmium µg/l S <0.20  <0.20        

kobalt µg/l S 2.8  2.3        

koper µg/l S <2.0  <2.0        

kwik µg/l S <0.05  <0.05        

lood µg/l S 2.3  7.1        

molybdeen µg/l S <2  <2        

nikkel µg/l S <3  <3        

zink µg/l S 22  18        

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

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l S <0.2  <0.2        

tolueen µg/l S <0.2  <0.2        

ethylbenzeen µg/l S <0.2  <0.2        

o-xyleen µg/l S <0.1  <0.1        

p- en m-xyleen µg/l S <0.2  <0.2        

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1) 0.21 1)       

styreen µg/l S <0.2  <0.2        

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02  0.03 2)       

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

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

µg/l S 0.14 1) 0.14 1)       

dichloormethaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2  <0.2        

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42 1) 0.42 1)       

tetrachlooretheen µg/l S <0.1  <0.1        

tetrachloormethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1  <0.1        

trichlooretheen µg/l S <0.2  <0.2        

chloroform µg/l S <0.2  <0.2        

vinylchloride µg/l S <0.2  <0.2        

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

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Grondwater
(AS3000)

33

007 Grondwater
(AS3000)

36

Analyse Eenheid Q 006 007    

tribroommethaan µg/l S <0.2  <0.2        

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

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25  <25        

fractie C12-C22 µg/l  <25  <25        

fractie C22-C30 µg/l  <25  <25        

fractie C30-C40 µg/l  <25  <25        

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50  <50        

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

Paraaf :

1-

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.

007 * 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.
2 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.
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Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem
kobalt Grondwater (AS3000) Idem
koper Grondwater (AS3000) Idem
kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885)
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem
nikkel Grondwater (AS3000) Idem
zink Grondwater (AS3000) Idem
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Idem
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem
totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 B1554577 10-07-2018 10-07-2018 ALC204 Theoretische monsternamedatum
001 G6485329 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
001 G6485300 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
002 B1655363 10-07-2018 10-07-2018 ALC204 Theoretische monsternamedatum
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 G6485319 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
002 G6485306 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
003 B1550149 10-07-2018 10-07-2018 ALC204 Theoretische monsternamedatum
003 G6485325 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
003 G6485326 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
004 G6485303 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
004 G6485298 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
004 B1554620 10-07-2018 10-07-2018 ALC204 Theoretische monsternamedatum
005 G6485328 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
005 B1607225 10-07-2018 10-07-2018 ALC204 Theoretische monsternamedatum
005 G6485327 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
006 B1550193 10-07-2018 10-07-2018 ALC204 Theoretische monsternamedatum
006 G6485301 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
006 G6485295 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
007 G6485330 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
007 G6485331 10-07-2018 10-07-2018 ALC236 Theoretische monsternamedatum
007 B1550181 10-07-2018 10-07-2018 ALC204 Theoretische monsternamedatum
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.synlab.nl

DORDRECHT RESEARCH BV
Gerard Evers
Vissersdijk beneden 33
3319 GW  DORDRECHT

Uw projectnaam : Plan t Oog
Uw projectnummer : 180676
SYNLAB rapportnummer : 12857636, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : LYCIX69K

Rotterdam, 31-08-2018

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 180676.
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 7 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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb202

Analyse Eenheid Q 001     

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen µg/l Q <0.2          

benzeen µg/l S <0.2          

tolueen µg/l Q <0.2          

tolueen µg/l S <0.2          

ethylbenzeen µg/l Q <0.2          

ethylbenzeen µg/l S <0.2          

o-xyleen µg/l S <0.1          

o-xyleen µg/l Q <0.2          

p- en m-xyleen µg/l S <0.2          

p- en m-xyleen µg/l Q <0.2          

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21 1)         

totaal BTEX (0.7 factor) µg/l  0.63 1)         

styreen µg/l Q <0.2          

naftaleen µg/l Q <0.8          

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

ALKYLBENZENEN
n-propylbenzeen µg/l Q <0.2          

isopropylbenzeen/cumeen µg/l Q <0.2          

1,3,5-trimethylbenzeen µg/l Q <0.2          

1,2,4-trimethylbenzeen µg/l Q <0.2          

tert-butylbenzeen µg/l Q <0.2          

sec-butylbenzeen µg/l Q <0.2          

n-butylbenzeen µg/l Q <0.2          

4-isopropyltolueen µg/l Q <0.2          

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

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen µg/l S <0.02          

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

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan µg/l Q <0.2          

1,2-dichloorethaan µg/l Q <0.2          

1,1-dichlooretheen µg/l Q <0.1          

cis-1,2-dichlooretheen µg/l Q <0.1          

trans-1,2-dichlooretheen µg/l Q <0.1          

dichloormethaan µg/l Q <0.5          

tetrachlooretheen µg/l Q <0.1          

tetrachloormethaan µg/l Q <0.1          

1,1,1-trichloorethaan µg/l Q <0.1          

1,1,2-trichloorethaan µg/l Q <0.1          

trichlooretheen µg/l Q <0.1          

chloroform µg/l Q <0.2          

vinylchloride µg/l Q <0.2          

1,2-dibroomethaan µg/l Q <0.5          

1,1,1,2-tetrachloorethaan µg/l Q <0.5          

1,1,2,2-tetrachloorethaan µg/l Q <0.5          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

Pb202

Analyse Eenheid Q 001     

1,3-dichloorpropaan µg/l Q <0.2          

1,2-dichloorpropaan µg/l Q <0.2          

1,2,3-trichloorpropaan µg/l Q <0.2          

2,2-dichloorpropaan µg/l Q <0.5          

1,1-dichloorpropeen µg/l Q <0.5          

trans-1,3-dichloorpropeen µg/l Q <0.2          

cis-1,3-dichloorpropeen µg/l Q <0.2          

1,2-dibroom-3-chloorpropaan µg/l Q <0.5          

broomchloormethaan µg/l Q <0.5          

broomdichloormethaan µg/l Q <0.5          

dibroomchloormethaan µg/l Q <0.5          

tribroommethaan µg/l  <0.5          

dibroommethaan µg/l Q <0.5          

broombenzeen µg/l Q <0.2          

2-chloortolueen µg/l Q <0.2          

4-chloortolueen µg/l Q <0.2          

trichloorfluormethaan µg/l  <0.5          

hexachloorbutadieen µg/l Q <0.2          

dichloordifluormethaan µg/l  <0.5          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

CHLOORBENZENEN
monochloorbenzeen µg/l Q <0.2          

1,2-dichloorbenzeen µg/l Q <0.2          

1,3-dichloorbenzeen µg/l Q <0.2          

1,4-dichloorbenzeen µg/l Q <0.2          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA.

MINERALE OLIE
fractie C10-C12 µg/l  <25          

fractie C12-C22 µg/l  <25          

fractie C22-C30 µg/l  <25          

fractie C30-C40 µg/l  <25          

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50          

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

GCMS targetscan vluchtig -  zie bijlage          

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

1-

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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Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

benzeen Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
tolueen Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
tolueen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem
o-xyleen Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1
totaal BTEX (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
styreen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Idem
n-propylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
isopropylbenzeen/cumeen Grondwater (AS3000) Idem
1,3,5-trimethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
1,2,4-trimethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
tert-butylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
sec-butylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
n-butylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem
4-isopropyltolueen Grondwater (AS3000) Idem
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4
1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Eigen methode, headspace GCMS
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem
chloroform Grondwater (AS3000) Idem
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dibroomethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,1,2-tetrachloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1,2,2-tetrachloorethaan Grondwater (AS3000) Idem
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,2,3-trichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
2,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem
1,1-dichloorpropeen Grondwater (AS3000) Idem
trans-1,3-dichloorpropeen Grondwater (AS3000) Idem
cis-1,3-dichloorpropeen Grondwater (AS3000) Idem
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Geachte heer/mevrouw,
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1 Inleiding 

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van een bedrijventerrein mogelijk in een gebied in 

de gemeente Hardinxveld-Giessendam dat momenteel een agrarische bestemming heeft. Door 

SpaceValue is een eerste ontwikkelingsschets opgesteld. In dit schetsontwerp wordt het gebied 

ingericht als flexibel bedrijventerrein, waar kavels van verschillende oppervlakten mogelijk zijn. 

Het gebied is globaal in te delen in drie ‘eilanden’. Deze delen zijn weer onderverdeeld in 

bouwvelden. In totaal wordt er circa 38.650 m2 bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Op deze 

gronden is het mogelijk om circa 26.600 m2 bedrijfsbebouwing en circa 26.600 m2 kantoren 

mogelijk te maken. De ligging van het plangebied is weergegeven op onderstaande afbeelding. 

 
Afbeelding 1.1 : Ligging plangebied 

 

Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over de invloed van het transport of opslag van gevaarlijke stoffen op de 

omgeving. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de realisatie van nieuwe (beperkt) kwetsbare 

objecten mogelijk gemaakt, zoals kantoren. In de omgeving van de locatie zijn verschillende 

risicobronnen aanwezig. Het betreft de risicobronnen: 

- Aardgasleiding W-528-01; 

- Rijksweg A15; 

- Betuweroute 
 
 
Leeswijzer 

In de volgende hoofdstukken worden achtereenvolgens het wettelijk kader, de 

populatiebestanden, de verschillende risicobronnen inclusief de aspecten zelfredzaamheid en 

bestrijdbaarheid behandeld. 
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2 Wettelijk kader 

Externe veiligheid richt zich op het beheersen van activiteiten die een risico voor de omgeving 

kunnen opleveren. Bij de (her)inrichting van een gebied bepaalt de externe veiligheidssituatie 

mede de ruimtelijke (on)mogelijkheden. 

 

In het kader van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gelezen in samenhang met de regels 

omtrent externe veiligheid moet worden onderzocht of er sprake is van aanwezigheid van 

risicobronnen in de nabijheid van de locatie waarop het Wro besluit betrekking heeft en dienen 

het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR), en de eventuele toename hiervan, 

berekend te worden.  

 

Plaatsgebonden risico 

Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 

gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 

plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of 

langs een vervoersas. De normstelling heeft de status van een grenswaarde die niet 

overschreden mag worden. Voor kwetsbare objecten wordt in zowel bestaande als nieuwe 

situaties het niveau van 10-6 per jaar als grenswaarde gehanteerd. Nieuwe beperkt kwetsbare 

objecten zijn alleen toegestaan onder een gewichtige motivering. Bestaande beperkt kwetsbare 

objecten zijn toegestaan binnen de PR 10-6 contour.  

 

Groepsrisico 

Het GR kan worden beschouwd als de maat van maatschappelijke ontwrichting in geval van een 

calamiteit (en drukt dus de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal 10 personen 

overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit). De normstelling heeft de status van een 

oriënterende waarde. Deze waarde is geen vastgestelde wettelijke norm. Voor het bevoegd 

gezag geldt met betrekking tot het GR wel een verantwoordingsverplichting.  

 

Verantwoording groepsrisico 

Binnen het invloedsgebied geldt dat voor ieder ruimtelijk plan groepsrisicoverantwoording 

verplicht is. Een verantwoording is een kwalitatieve beschrijving over de waarde van het 

groepsrisico, maatregelen, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Het advies van de 

veiligheidsregio speelt hierbij een belangrijke rol. Bij complexe projecten ligt doorgaans een 

proces van overleg met veiligheidsdeskundigen ten grondslag.    

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen  

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) regelt onder andere welke 

veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. 

De normstelling is in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarmee zijn 

nieuwe kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour niet toegestaan. Ook is vastgesteld dat 

wanneer binnen het invloedsgebied van een buisleiding een ruimtelijk besluit wordt genomen, de 

verantwoordingsplicht van toepassing is. 

 

Het Bevb gaat uit van een belemmerde strook van 4 of 5 meter, afhankelijk van de werkdruk en 

stof. Voor deze strook geldt een bouwverbod en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden. 
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Net als bij het Bevi worden de risicoafstanden en rekenmethodiek die volgen uit het Bevb 

opgenomen in een regeling, de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 

 

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over wegen, water en spoor 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) hanteert een vaste afstand van 200 meter, 

gemeten vanaf de buitenrand van de transportroute, voor het verantwoordingsgebied. Binnen dit 

gebied dient de hoogte van het GR inzichtelijk te worden gemaakt. Het invloedsgebied is 

afhankelijk van de afstand van de 1% letaliteitsgrens van de verschillende stoffen over de 

transportroute. Voor de meest bepalende stofcategorie GF3 (zoals LPG) is dat 355 meter, 

gemeten vanaf de as van de transportroute. Binnen het invloedsgebied dient een motivering te 

worden opgesteld over de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.  

 

Ten aanzien van de verantwoordingsplicht groepsrisico wordt, net als in het Bevb, onderscheid 

gemaakt tussen een volledige verantwoording en een beperkte verantwoording van het 

groepsrisico.  

 

Een volledige verantwoording kan bovendien achterwege blijven indien kan worden aangetoond 

dat: 

a. het groepsrisico, niet hoger is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico, of; 

b. het groepsrisico, gelet op de redelijkerwijs te verwachten verandering van de dichtheid van 

personen, met niet meer dan 10% toeneemt en; 

c. de oriëntatiewaarde, gelet op de dichtheid van personen, niet wordt overschreden. 

d. Indien sprake is van een volledige verantwoording dienen maatregelen ter beperking van het 

GR, alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen met een lager GR en mogelijkheden en 

voorgenomen maatregelen ter beperking van de omvang van een calamiteit te worden 

overwogen. Een beperkte verantwoording houdt wel rekening met de effecten van een 

calamiteit en vindt alleen plaats als het plangebied binnen het invloedsgebied (effectgebied) 

van transportassen is gelegen. 

 

In het Bevt zijn tevens plasbrandaandachtsgebieden (PAG) benoemd voor transportroutes. Een 

PAG is een zone, waarbinnen een aanvullende verantwoording noodzakelijk is met betrekking tot 

het al dan niet nemen maatregelen om de effecten van een plasbrand te beperken en de 

zelfredzaamheid van personen. Voor transportroutes over de weg bedraagt het PAG 30 meter, 

gemeten vanuit de rand van de transportroute.  
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3 Populatiebestanden 

3.1 Huidige situatie 

Om de groepsrisicoberekeningen uit te voeren is een populatiebestand aangemaakt. Dit is voor 

zowel de aardgastransportleiding als het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor gedaan 

met behulp van de populatieservice. De populatieservice is een service van de overheid (IPO), 

bedoeld voor het verstrekken van populatiegegevens ten behoeve van het uitvoeren van 

risicoberekeningen in het kader van de wettelijke taakuitvoering Externe Veiligheid door het 

bevoegd gezag (gemeenten, provincies en rijk). 

 

De populatieservice levert populatiebestanden voor groepsrisicoberekeningen voor onder andere 

de rekenpakketten RBM II en CAROLA. Het doel van de populatieservice is het beschikbaar 

stellen van informatie over personendichtheden geschikt voor de bepaling/berekening van het 

groepsrisico van een inrichting, transportroute of buisleiding vallend onder Bevi, Bevt of Bevb.  

 

De geleverde populatie door de populatieservice betreft een vertaling van de actueel gebouwde 

omgeving (plus eventuele bouwplannen). De populatieservice voorziet niet in het leveren van 

bestemmingsplancapaciteit. In gevallen waarbij de gehele capaciteit van het bestemmingsplan 

reeds is gerealiseerd, dan kan de populatieservice worden gebruikt voor een indicatie hiervan. 

De populatieservice is gebaseerd op de ‘Basisadministratie Adressen en Gebouwen’ (BAG). De 

BAG bevat veel maar niet alle benodigde gegevens. Met name niet-gebouwgebonden activiteiten 

zoals recreatie, sportvelden e.d. ontbreken nog.  

 

Het populatiebestand is daarom handmatig gecontroleerd en aangevuld. Sportvelden, stations 

en woonbebouwing die in de vigerende bestemmingsplannen is opgenomen, maar (nog) niet is 

gerealiseerd zijn toegevoegd. Een overzicht van de opgenomen populatie in de rekenmodellen is 

te vinden in onderstaande tabel. 

 
Bestaande bebouwing (gegenereerd door populaitieservice) 

Type gebruiksfunctie Aantal Percentage 
dag/nacht  

Buitenfractie 
dag/nacht 

Bijeenkomst- /sport gebouwen 441 100 80 7 1 

Industrie 256 100 30 7 1 

Kantoren, klinieken, onderwijsinstellingen, winkels 2537 100 0 7 1 

Woningen, recreatiewoningen 3587 50 100 7 1 

 

Bestaande bebouwing (handmatig ingevoerd) 

Bouwvlak Naam Kengetal 

dag/nacht 

Eenheid Buitenfractie 

dag/nacht 

Bron 

B01 Station (klein) 25 8 aantal 0.50 0.50 PSG 

B02 Station (klein) 25 8 aantal 0.50 0.50 PSG 

B03 Woongebied 40 80 1/ha 0.07 0.01 PSG 

B04 Bedrijventerrein 40 8 1/ha 0.07 0.01 PSG 

B05 Sport (2* extensief) 47.5 9.5 1/ha 0.95 0.19 HVG 

B06 Bedrijventerrein 40 8 1/ha 0.07 0.01 PSG 

Tabel 3.1: Populatie huidige situatie. 
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3.2 Plansituatie 

In de plansituatie zijn aan de populatiebestanden van de huidige situatie de populatiepolygonen 

van de te realiseren bedrijfskavels toegevoegd. De toegevoegde populatiegegevens zijn 

weergegeven in tabel 3.2. Met het plan wordt 38.650 m2 aan bedrijfskavels mogelijk gemaakt. 

Hierop kan maximaal 26.600 m2 b.v.o. aan kantoorfuncties gerealiseerd worden en 26.600 m2 

b.v.o. aan bedrijfsoppervlak. Volgens de ‘Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico’ en 

‘PGS 1, Deel 6: Aanwezigheidsgegevens’ wordt bij kantoren een aanwezigheid gehanteerd van 

1 werknemer per 30 m2 b.v.o. in de dagperiode (8.00 - 18.30 uur) en 1% van dit aantal 

aanwezigen in de nachtperiode (18.30 - 8.00 uur). Bij bedrijvigheid wordt uitgegaan van 1 persoon 

per 100 m2 b.v.o. in de dagperiode en 21% van dit aantal aanwezigen in de nachtperiode. Omdat 

een kantoorfunctie meer aanwezigen betekend dan bedrijvigheid, wordt in de berekeningen 

uitgegaan van de maximale toegestane mogelijkheden voor de ontwikkeling van kantoren. 

 

In tabel 3.2 is de verdeling van de aanwezigen over de bouwvlakken te weergegeven. 

Bouw- 

vlak 

Programma Kengetal 

dag/nacht 

Eenheid Buitenfractie 

dag/nacht 

Bron 

Oost Kantoren 231 2 aantal 0.14 0.01 HVG/PSG 

 Bedrijven  69 15 aantal 0.22 0.10 HVG/PSG 

Midden Kantoren 424 4 aantal 0.14 0.01 HVG/PSG 

 Bedrijven 127 27 aantal 0.22 0.10 HVG/PSG 

West Kantoren 232 2 aantal 0.14 0.01 HVG/PSG 

 Bedrijven 70 15 aantal 0.22 0.10 HVG/PSG 

Tabel 3.2: Toegevoegde populatie plansituatie. 

 

 
Afbeelding 3.1: Bouwvlakken plangebied. De rode stippellijn betreft de aardgastransportleiding. 
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4 Kwantitatieve risicoanalyse hogedruk aardgastransportleiding 

In de omgeving van het plangebied bevindt zich de hogedruk aardgastransportleiding W-528-01. 

De ligging van deze leiding ten opzichte van het plangebied is op afbeelding 4.1 weergegeven. 

 
Afbeelding 4.1 : Ligging hogedruk aardgasleiding (rode stippellijn) en ligging plangebied (blauwe lijn). 

 

Gelet op de werkdruk en uitwendige diameter zoals vermeld in tabel 4.1 (paragraaf 4.2) heeft de 

leiding een invloedsgebied van 140 meter. 

 

Op basis van artikel 12 van het Bevb is een verantwoording noodzakelijk wanneer een ruimtelijk 

besluit met (beperkt) kwetsbare bestemmingen binnen het invloedsgebied van een 

aardgastransportleiding is gelegen. Onderdeel van deze verantwoording is het in kaart brengen 

van de waarde van het groepsrisico. In deze kwantitatieve risicoanalyse is deze waarde van het 

groepsrisico berekend.  

 

Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die 

worden vastgelegd in het Bevb. 

 

4.1 Berekeningsmethode 

De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen voor 

het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk aardgastransportleidingen. 

De analyse is uitgevoerd met het pakket Computer Applicatie voor Risicoberekeningen voor 

Ondergrondse Leidingen met Aardgas (CAROLA). CAROLA is een softwarepakket dat in 

opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, specifiek ter bepaling van het 

plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse hogedruk aardgastransportleidingen. 
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De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn uitgevoerd 

op 15-05-2018.    

 

4.2 Invoergegevens 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende 

secties. 

 

Relevante leidingen  

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn diverse aardgastransportleidingen door de 

Gasunie aangeleverd. Aangezien voor dit onderzoek alleen de gasleiding W-532-01 van belang is, 

zijn in de volgende tabel alleen de aangeleverde eigenschappen van deze leiding weergegeven.  

 

Eigenaar Leidingnaam Uitwendige 

diameter  

Druk  Datum aanleveren gegevens 

N.V. Nederlandse Gasunie W-528-01 323.8 mm 40 bar  15-05-2017 

Tabel 4.1: Eigenschappen gasleiding. 

 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risicomitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
 

Meteorologische gegevens  

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Gilze-Rijen, Rotterdam. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter. 
 

Interessegebied  

Het interessegebied wordt bepaald door de druk en diameter van de leidingen W-528-01 en is 

weergegeven in afbeelding 4.2. Voor dit gebied zijn de datagegevens bij de leidingexploitant, in 

casu de Gasunie, opgevraagd.  
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Afbeelding 4.2: Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekening. 

 
De ligging van de gasleidingen is gevisualiseerd in afbeelding 4.3.  

 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen 
 

Afbeelding 4.3: Ligging gasleidingen. 

 

Populatie 

De ingevoerde populatie voor de huidige en plansituatie is weergegeven in afbeelding 4.4 

 

Huidig       
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Plan 

  

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Afbeelding 4.4: Ingevoerde populatie. 

 

4.3 Belemmeringenstrook 

Voor leidingen van 40 bar geldt dat er aan weerszijde van de gasleidingen een 

belemmeringenstrook is van 4 meter. Deze zone valt niet binnen het plangebied. 

 

4.4 Plaatsgebonden risico 

Voor de in het voorgaande hoofdstuk genoemde gasleiding is het plaatsgebonden risico bepaald. 

Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een 

achtergrondkaart. Daarop is de groene contour de PR 10-6, de blauwe contour de PR 10-7 en de 

paarse de PR 10-8. Op de volgende afbeelding zijn de contouren van het plaatsgebonden risico 

langs de gasleiding W-528-01 weergegeven. 
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Afbeelding 4.5: Plaatsgebonden risico voor gasleiding W-521-01 excl. verl. 

 

  

Afbeelding 4.6: Plaatsgebonden risico voor gasleiding W-521-01 incl. verl. 

 
Langs de gasleiding is ter hoogte van het invloedsgebied geen PR 10-6  contour aanwezig.  
 

4.5 Groepsrisico 

Het groepsrisico is voor de aardgastransportleiding berekend en geïllustreerd met een 

groepsrisicocurve. De groepsrisicocurve geeft een overzicht van de effecten (aantal doden: N) 

en cumulatieve kansen (frequenties: F) van alle ongevalsscenario’s die veroorzaakt kunnen 

worden door de gasleiding. De groepsrisicocurve wordt meestal aangeduid als FN-curve. 

 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend 

alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt 

per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico 

weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te 

kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve 

berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee 

is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt 



 

Onderzoek aspect externe veiligheid 

Bestemmingsplan ’t Oog, Hardinxveld-Giessendam 

617.167.90  /  22 mei 2018  11 

genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve 

onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. 

Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.  

 
Aardgasleiding W-528-01 excl. verl. 
 

Uit de berekeningen blijkt dat voor zowel de huidige als de plansituatie de maximale 

overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 32 slachtoffers en een 

frequentie van 3,42*10-7. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,035. 

Uit afbeelding 4.7 kan worden opgemaakt dat er meerdere leidingkilometers zijn die resulteren in 

een gelijke maximale overschrijdingsfactor. Er is dus een zone van leidingkilometers met een 

gelijke overschrijdingsfactor. Rekenpakket CAROLA neemt van deze zone de eerste kilometer 

die gekarakteriseerd wordt door stationing 1840.00 en stationing 2840.00, als maatgevend maar 

eigenlijk is er een zone van maatgevende kilometers. In afbeelding 4.7 is deze eerste 

maatgevende kilometer in de huidige en plansituatie weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.7: Kilometer met hoogste groepsrisico (groen) in de huidige en plansituatie. 

 

In de volgende afbeelding is de bijbehorende FN-curve weergegeven.  

 

Afbeelding 4.8: FN-curve (blauwe lijn) van de maatgevende kilometer voor de huidige en plansituatie afgezet tegen de 

oriëntatiewaarde (rode lijn). 

 

De waarde van het groepsrisico bedraagt 0,035. Daarmee is in de huidige en plansituatie geen 

sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 
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Aardgasleiding W-528-01 incl. verl. 
 

Uit de berekeningen blijkt dat voor de huidige en plansituatie de maximale overschrijdingsfactor 

van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 32 slachtoffers en een frequentie van 3,37*10-7. De 

maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,035. Uit afbeelding 4.8 kan worden 

opgemaakt dat er meerdere leidingkilometers zijn die resulteren in een gelijke maximale 

overschrijdingsfactor. Er is dus een zone van leidingkilometers met een gelijke 

overschrijdingsfactor. Rekenpakket CAROLA neemt van deze zone de eerste kilometer die 

gekarakteriseerd wordt door stationing 2170.00 en stationing 3170.00, als maatgevend maar 

eigenlijk is er een zone van maatgevende kilometers. In afbeelding 4.9 is de maatgevende 

kilometer in de huidige en plansituatie weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.9: Kilometer met hoogste groepsrisico (groen) in de huidige en plansituatie. 

 

In de volgende afbeelding is de bijbehorende FN-curve weergegeven.  

 

Afbeelding 4.10: FN-curve (blauwe lijn) van de maatgevende kilometer voor de huidige en plansituatie afgezet tegen de 

oriëntatiewaarde (rode lijn). 

 

De waarde van het groepsrisico bedraagt 0,035. Daarmee is in de huidige en plansituatie geen 

sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

 

  



 

Onderzoek aspect externe veiligheid 

Bestemmingsplan ’t Oog, Hardinxveld-Giessendam 

617.167.90  /  22 mei 2018  13 

5 Kwantitatieve risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen weg 

5.1 Risicobronnen 

In de omgeving van het plangebied bevinden zich twee transportroutes voor gevaarlijke stoffen. 

De Betuweroute grenst aan de noordwestzijde van het plangebied en de Rijksweg A15 bevindt 

zich op circa 600 meter ten zuiden van het plangebied. Op afbeelding 5.1 is de ligging van deze 

transportroutes ten opzichte van het plangebied weergegeven. 

 

 
Afbeelding 5.1 : Ligging transportroutes gevaarlijke stoffen t.o.v. plangebied. 

 

In tabel 5.1 is een overzicht gegeven van de gevaarlijke stoffen die over deze routes vervoerd 

worden. Deze cijfers zijn afkomstig uit Regeling Basisnet. 
Gevaarlijke stoffen Rijksweg A15 Gevaarlijke stoffen Betuweroute 

stofcategorie aantal transporten invloedsgebied stofcategorie aantal transporten invloedsgebied 

LF1 12.225 45    

LF2 22.018 45 C3 111.880 35 

LT1 853 730 D3 6.380 375 

LT2 821 880    

LT3 0 >4.000 D4 3.920 >4.000 

GF1 66 40    

GF2 66 280    

GF3 13.059 355 A 50.920 460 

GT3 114 995 B2 6.240 995 

GT4/GT5 0 >4.000 B3 730 >4.000 

Tabel 5.1: Transporthoeveelheden en invloedsgebieden gevaarlijke stoffen Rijksweg A15 en Betuweroute 

 

Het plangebied bevindt zich buiten de 200 meter basisnetafstand van de Rijksweg A15, waardoor 

er geen berekening van het groepsrisico benodigd is. Wel bevindt het plangebied zich binnen de 
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invloedsgebieden van de gevaarlijke stoffen LT1 en LT2 van deze route waardoor een 

beschrijving gegeven dient te worden van de zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. 

 

De Betuweroute bevindt zich op circa 15 meter van het plangebied. Hierdoor is een 

verantwoording van het groepsrisico vereist inclusief een beschrijving van de zelfredzaamheid en 

bestrijdbaarheid. 

 

5.2 Plaatsgebonden risico en PAG zone Betuweroute 

De Betuweroute heeft een PR 10-6 contour van 30 meter. Hierbinnen mogen geen kwetsbare 

objecten gerealiseerd worden. Nieuwe beperkt kwetsbare objecten zijn alleen toegestaan onder 

een gewichtige motivering. 

 

Langs spoorlijnen waarover zeer brandbare vloeistoffen vervoerd (kunnen) worden geld een vast 

“plasbrandaandachtsgebied (PAG) van eveneens 30 meter aan weerszijden van de spoorbaan. 

Het PAG omvat ook het gebied boven het spoor. Voor zover binnen de PR 10-6 contour en het 

PAG gebouwd mag worden, moeten op grond van het Bouwbesluit 2012 aanvullende 

bouwtechnische maatregelen worden getroffen die vooral gericht zijn op vergroting van de 

zelfredzaamheid. 

 

Op afbeelding 5.2 is te zien dat de PR 10-6 contour /PAG zone deels binnen het plangebied is 

gelegen. Ook valt deze contour over een klein gedeelte van het plangebied dat bestemd is voor 

de bedrijfskavels. 

 

 
Afbeelding 5.2 : Grens PR 10-6 contour /PAG (roze lijn, 30 m) en basisnetafstand (blauwe lijn, 200 m) t.o.v. plangebied en 
bedrijfsbestemming (grijze vlakken). 
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5.3 Groepsrisico Betuweroute 

Het groepsrisico is berekend in de huidige situatie en in de plansituatie.  

 

Berekeningsmethode 

Het groepsrisico is berekend met het softwarepakket RBMII. RBMII is het voorgeschreven 

rekenpakket voor het berekenen van de omgevingsveiligheidsrisico’s van vervoer van gevaarlijke 

stoffen over de weg, het spoor en het water. Met RBM II kan worden bepaald of voldaan wordt 

aan de risiconormen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid transportroutes. 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met RBMII versie 2.3. De 

berekeningen zijn uitgevoerd op 17-05-2018.  

 

Trajectgegevens 

Het onderzoeksgebied bestaat uit het spoortraject gelegen langs het plangebied en een 

toevoeging van 1.000 meter in beide richtingen. De totale lengte van het onderzochte traject 

bedraagt circa 2.600 meter. 

 

Invoergegevens 

De baanvaksnelheid is hoger dan 40 km/uur, waardoor het traject geclassificeerd kan worden als 

hoge snelheidstraject. 33% van het transport van gevaarlijke stoffen vindt overdag plaats, de 

overige 67% vind ’s nachts plaats. 71,4% van het transport van gevaarlijke stoffen vindt 

gedurende de werkweek plaats en de rest in het weekend (standaardinstelling). 

Op het traject is een wissel aanwezig, waardoor een wisseltoeslag is toegepast. Ook gelden er 

op dit traject extra veiligheidsmaatregelen, waardoor een risicoreductie van 46% toegepast moet 

worden. 

De breedte van de spoorbundel is een categoriebreedte. De werkelijke spoorbreedte ligt binnen 

de categoriegrenzen. De rekenbreedte is 9 meter voor de categorie 0–24.  

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation 

Rotterdam. 

 

Berekeningsresultaten huidige situatie 

In afbeelding 5.3 is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de huidige situatie weergegeven. 
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Afbeelding 5.3 FN-curve groepsrisico huidige situatie 

 

RBM II berekent het groepsrisico voor het totale ingevoerde traject en voor het kilometer 

deeltraject waar het groepsrisico het hoogst is. Het groepsrisico komt niet boven de 

oriëntatiewaarde uit. In onderstaande tabel wordt de FN-curve verder toegelicht voor het 

groepsrisico over de totale route. 

 

Eigenschap Waarde Behorend bij 

Normwaarde (N:F) 0,00304 325 slachtoffers (N) met een 

kans (F) van 2,9*10-8 

Maximaal aantal slachtoffers (N) 659 1,1*10-9 per jaar 

Maximale kans (F) 3,2*10-6 per jaar 11 slachtoffers 

Tabel 5.2: Eigenschappen FN curve huidige situatie. 

 

Op afbeelding 5.4 is met fel geel weergegeven op welk punt op het traject het groepsrisico het 

hoogst is. Met cyaan is de maatgevende kilometer aangegeven. 
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Afbeelding 5.4 Geografische weergave punten met hoogste groepsrisico voor de huidige situatie 

 

 

Berekeningsresultaten plansituatie  

In afbeelding 5.5 is het resultaat van de groepsrisicoberekening in de plansituatie weergegeven. 

 

Afbeelding 5.5 FN-curve groepsrisico plansituatie. 

 

RBM II berekend het groepsrisico voor het totale ingevoerde traject en voor het kilometer 

deeltraject waar het groepsrisico het hoogst is. Het groepsrisico neemt toe ten opzichte van de 

huidige situatie, maar het blijft ook in de plansituatie onder de oriëntatiewaarde. In onderstaande 

tabel wordt de FN-curve verder toegelicht voor het groepsrisico over de totale route. 
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Eigenschap Waarde Behorend bij 

Normwaarde (N:F) 0,00878 248 slachtoffers (N) met een 

kans (F) van 1,4*10-7 

Maximaal aantal slachtoffers (N) 776 2,2*10-9 per jaar 

Maximale kans (F) 4,5*10-6 per jaar 11 slachtoffers 

Tabel 5.2: Eigenschappen FN curve plansituatie. 

 

In afbeelding 5.4 is met fel geel weergegeven op welk punt op het traject het groepsrisico het 

hoogst is. Dit is ter hoogte van het plangebied. Met cyaan is de maatgevende kilometer 

aangegeven. In de plansituatie verschuift de maatgevende kilometer dus verder naar het oosten, 

aangezien in het plangebied relatief gezien veel aanwezigen worden toegevoegd. 

 

Afbeelding 5.3 Geografische weergave punten met hoogste groepsrisico voor de plan situatie 
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6 Verantwoordingsplicht 

6.1 Mogelijkheden tot zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder 

daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten. De mogelijkheden voor zelfredzaamheid 

bestaan globaal uit schuilen en ontvluchting. Het zelfredzame vermogen van personen in de buurt 

van een risicovolle bron is een belangrijke voorwaarde om grote effecten bij een incident te 

voorkomen. In het gehele plangebied worden geen gebouwen gerealiseerd die specifiek bedoeld 

zijn voor personen met een beperkte zelfredzaamheid, zoals kinderen van 0 tot 4 jaar, ouderen, 

gehandicapten of gevangenen. 

 

Maatgevende scenario fakkelbrandincident aardgastransportleiding 

Het maatgevende scenario voor een aardgastransportleiding is een fakkelbrandincident. Tijdens 

(graaf)werkzaamheden kan een breuk in de hogedruk aardgastransportleiding wordt veroorzaakt. 

Het aardgas stroomt vervolgens onder een hoge druk uit en ontsteekt waardoor een fakkelbrand 

ontstaat. Bij een directe ontsteking kan dit al gebeuren binnen 20 seconden na de breuk. De 

hittestraling van een fakkelbrand kan slachtoffers, schade en brand in de omgeving veroorzaken. 

Afhankelijk van de locatie van de breuk, het type leiding en de aanwezigheid van andere leidingen 

in de omgeving, kan de brand enkele uren duren. 

 

Het gebied in de buurt van aardgastransportleidingen is verdeeld in meerdere zones. De eerste 

ring voor de leiding die in dit onderzoek is betrokken, is van 0 tot 70 meter. Binnen deze zone 

overlijdt bij een incident circa 99% van de aanwezigen en gaan alle brandbare materialen 

branden. De tweede ring bevindt zich op 70 tot 140 meter afstand van de leiding. Aanwezigen in 

dit gebied hebben kans om te overlijden of slachtoffer te worden. De derde ring ligt op 140 tot 

210 meter vanaf de leiding. In deze ring komen geen mensen te overlijden, maar kunnen er wel 

slachtoffers vallen. Op afbeelding 6.1 is te zien dat een klein deel van het plangebied zich binnen 

de eerste ring bevindt. Een relatief groot deel bevindt zich in de tweede ring. Het klein gedeelte 

bevindt zich in de derde ring en een zeer klein gedeelte bevindt zich buiten de zones. 
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Afbeelding 6.1: Ligging aardgastransportleiding en effectafstanden ten opzichte van het plangebied (paars = eerste ring, 

rood = tweede ring, oranje = derde ring). 

 

Ontvluchting in het geval van een fakkelbrandincident is mogelijk, mits er geen bijzondere 

beperkingen zijn ten aanzien van zelfredzaamheid van aanwezigen. Aanwezigen binnen de 

eerste ring hebben echter nauwelijks mogelijkheden tot zelfredzaamheid, vanwege de grote 

vluchtafstanden en de hittestraling. Op grotere afstand van de leiding kan (afgeschermd van 

hittestraling) wel gevlucht worden. Aangeraden wordt om binnen de ring tot 70 meter van de 

leiding geen woningen of instellingen te realiseren die specifiek bedoeld zijn voor personen met 

een beperkte zelfredzaamheid. 

 

In de tweede ring (>70 – 140 meter afstand van de leiding) kunnen extra bouwkundige 

maatregelen worden toegepast om de aanwezigen die zich in de gebouwen bevinden tijdens een 

incident beter te beschermen. Een voorbeeld van een maatregel bestaat uit het toepassen van 

vast glas. Dergelijke extra maatregelen t.o.v. het bouwbesluit worden echter niet geëist. In de 

eerste zone (<70 meter afstand van de leiding) hebben bouwkundige maatregelen geen effect.  

 

Maatgevende scenario BLEVE 

Het maatgevende scenario voor een spoorlijn is een BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour 

Explosion). Binnen een straal van 140 meter van het incident zijn aanwezigen onvoldoende 

beschermd tegen de gevolgen van een BLEVE. In de zone tot 460 meter is schuilen in een 

gebouw de beste manier om het incident te overleven. Na afloop dient het gebied ontvlucht te 

worden om effecten door secundaire branden te vermijden. 
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Maatgevende scenario plasbrand 

Door een incident op het spoor met een spoorketelwagon benzine kan de tankwand scheuren 

waardoor een groot deel van de benzine in korte tijd uitstroomt. De brandbare vloeistof vormt 

een plas en kan direct een korte, hevige brand veroorzaken en tevens secundaire branden in 

de omgeving. Aanwezigen binnen de vloeistofplas (14 meter) hebben geen mogelijkheden tot 

zelfredzaamheid. Aanwezigen binnen 40 meter hebben nauwelijks mogelijkheden tot 

zelfredzaamheid vanwege de grote hittestraling. Buiten 40 meter kan geschuild of gevlucht 

worden. 

 

Maatgevende scenario toxische gassen 

Door een incident op het spoor met een spoorketelwagon kan de tankwand scheuren waardoor 

een groot deel van de toxische vloeistof in korte tijd uitstroomt. De toxische stof verdampt 

deels direct en wordt gedurende korte tijd meegevoerd door de wind. De resterende vloeistof 

vormt een plas. Het gevaar kan door de aanwezigen in het benedenwindse effectgebied 

opgemerkt worden door de herkenbare geur van ammoniak. Aanwezigen kunnen het beste  

binnen in gebouwen schuilen tegen de toxische effecten van het scenario. 

 

Vluchtmogelijkheden 

De aardgastransportleiding W-528-01 loopt aan de zuidkant langs het plangebied in oost-

westelijke richting. De Betuweroute loopt aan de noordwestkant langs het plangebied. 

Aangeraden wordt om ervoor te zorgen dat de te realiseren gebouwen aan meerdere zijdes 

entrees hebben, zodat er meerdere mogelijkheden zijn om de panden te ontvluchten tijdens een 

incident. Hierbij is in het geval van de gasleiding vooral een entree aan de noordzijde van belang 

en in het geval van de spoorlijn een entree aan de zuidoostkant. 

Vanaf de bedrijfskavels kan men tijdens een incident met de gasleiding vluchten naar de noord-

zuid georiënteerde wegen die nog gerealiseerd moeten worden. Vervolgens kan richting het 

noorden gevlucht worden naar het gebied wat nu bestemd is als groenbestemming. Aangeraden 

wordt om hier een verhard pad te realiseren in zuidwest/ noordoostelijke richting en deze 

vervolgens aan te laten sluiten op verdere infrastructuur, zodat vanaf hier verder gevlucht kan 

worden.  

Bij een incident op het spoor kan men vanaf de bedrijfskavels vluchten naar het de noord-zuid 

georiënteerde wegen die nog gerealiseerd moeten worden. Vervolgens kan richting het zuiden 

gevlucht worden om op de Spoorweg uit te komen en verder te vluchten. 

 

 

6.2 Mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding van rampen 

Algemeen 

Bij het stedenbouwkundig ontwerp en de indeling van de openbare ruimte dient rekening te 

worden gehouden met de bereikbaarheid en keermogelijkheden van hulpverleningsdiensten en 

opstelplaatsen in relatie tot ingangen van gebouwen. Het is van belang dat bij de verdere 

inrichting van de openbare ruimte een mogelijkheid wordt gecreëerd voor de brandweer om alle 

gebouwen aan alle zijdes te kunnen bereiken. Voor een goede bereikbaarheid in het plangebied 

zelf zou de brandweer graag een verharde weg zien van circa 3,5 tot 4 meter breed. 

 

De aanwezigheid van effectieve grootschalige bluswatervoorziening is tevens een belangrijk 

aandachtspunt. Brandkranen dienen nabij de entrees van het gebouw en de opstelplaatsen 

gerealiseerd te worden.  



 

Onderzoek aspect externe veiligheid 

Bestemmingsplan ’t Oog, Hardinxveld-Giessendam 

617.167.90  /  22 mei 2018  22 

 

Ook is risicocommunicatie naar de toekomstige huurders / gebruikers van de gebouwen zeer 

belangrijk. Bij aankoop van een bedrijfskavel/bedrijfsgebouw of het sluiten van een huurcontract 

kunnen ondernemers op de externe veiligheidsrisico’s gewezen worden. Er kan informatie 

worden verstrekt over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding van 

incidenten en over de daarbij te volgen gedragslijn. Het is wellicht wenselijk om een 

kettingbepaling af te dwingen, zodat toekomstige gebruikers ook van de situatie op de hoogte 

zijn. 

 

Aardgastransportleiding 

Er zijn voor de brandweer bij een incident met een aardgastransportleiding geen mogelijkheden 

tot effectieve bronbestrijding. De beheerder van de buisleiding dient bij een incident de toevoer 

af te sluiten. In de hierboven beschreven eerste ring zijn geen mogelijkheden tot effectieve inzet 

van de brandweer. In de tweede ring is de inzet gericht op het redden van aanwezigen en in de 

derde ring is de inzet gericht op het voorkomen van uitbreiding.  

 

Het treffen van fysieke maatregelen aan de bron of overdrachtsmaatregelen ter beperking van 

het GR ten gevolge van de aardgasleiding is vanwege maatschappelijke en economische 

motieven niet reëel en dit ligt buiten het bereik van de initiatiefnemer. Om de kans op een 

leidingbreuk te verkleinen, geldt dat in overleg met de leidingbeheerder Gasunie maatregelen 

getroffen dienen te worden om de ongestoorde ligging van de transportleiding te garanderen. Dit 

geldt in het bijzonder voor de bouwfase. Factoren die kans op een breuk in een hogedruk 

aardgastransportleiding kunnen verkleinen zijn te vinden in het vergroten van de diepteligging, 

bescherming van de leiding en beschermende maatregelen in de buurt van de leiding. 

 

Betuweroute 

Bestrijding van een dreigende BLEVE vereist veel bluswater bedoeld voor het koelen van de 

LPG-tank, goede bereikbaarheid en geschikte opstelplaats voor voertuigen. Bij voldoende 

koeling zal een BLEVE worden voorkomen. Hiervoor wordt (vanwege de snelheid die is 

geboden) gebruik gemaakt van primaire bluswatervoorzieningen (in het voertuig aanwezige 

water en brandkranen op het openbaar waterleidingnet). 

 

 

6.3 Ruimtelijke mogelijkheden 

Aangezien de kans op overlijden aanzienlijk groter als men zich dichterbij een risicobron bevindt, 

wordt in elk geval aanbevolen om op stedenbouwkundig niveau rekening te houden met de 

risicobronnen. In het plangebied is dit relatief lastig, gezien het feit dat de aardgastransportleiding 

ten zuiden van het plangebied ligt en de Betuweroute ten noordwesten. 

 

Vanuit de aardgastransportleiding wordt aanbevolen om rekening te houden met de hierboven 

beschreven verschillende zones en, indien mogelijk, meer aanwezigen te plaatsen op een grotere 

afstand van de aardgastransportleiding, bij voorkeur in de tweede of derde ring. Vanuit de 

Betuweroute wordt tevens aanbevolen om de meer aanwezigen te plaatsen op een grotere 

afstand van de spoorlijn. 

 

Een hoog aantal aanwezigen wordt vooral bereikt met het bouwen van kantoren. Zo zou het 

vanuit het oogpunt van externe veiligheid positief zijn als de kantoren zo ver mogelijk van de 
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gasleiding en de spoorlijn afgebouwd worden. In het bestemmingsplan is tevens opgenomen dat 

de kantoren die in het plangebied gerealiseerd kunnen worden een grens hebben van maximaal 

1500 m2 b.v.o. Op deze manier worden relatief grote clusters van aanwezigen in de toekomst 

voorkomen.  

 

Bij de uiteindelijke planvorming / vergunningverlening dient formeel advies te worden gevraagd 

aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
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1.   INLEIDING 
 
Voor u ligt de Nota inspraak- en vooroverlegreacties behorende bij het voorontwerpbestemmingsplan 
“Bedrijventerrein 't Oog” van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het voorontwerp heeft met ingang 
van donderdag 5 juli tot en met woensdag 29 augustus 2018 ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode is voor iedereen de mogelijkheid geboden een inspraakreactie in te dienen. Tevens is het 
voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ex. artikel 3.1.1 Bro toegezonden aan 
verschillende instanties. 
 
Er is 1 schriftelijke inspraakreactie ontvangen en 4 vooroverlegreacties met betrekking tot het 
voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein 't Oog". De reacties zijn binnen de termijn ingediend en 
derhalve ontvankelijk. De vooroverlegreacties zijn in hoofdstuk 2 samengevat en de inspraakreacties in 
hoofdstuk 3, tezamen met de beantwoording daarvan.  
 
De ingediende inspraak- en vooroverlegreacties worden in deze nota samengevat weergegeven. Dit 
betekent niet dat die onderdelen van de reacties, die niet expliciet worden genoemd, niet bij de 
beoordeling zouden zijn betrokken. De inspraak- en vooroverlegreacties zijn in hun geheel beoordeeld. 
Bij de beoordeling is zoveel mogelijk rekening gehouden met de volledige inhoud van de ingezonden 
reacties. 
 

2.   VOOROVERLEG 
 
2.1 Algemeen 
 
Over het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein 't Oog” zijn conform artikel 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg geïnformeerd:  

— Provincie Zuid-Holland 
— Waterschap Rivierenland 
— Rijkswaterstaat 
— Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
— Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 
— Gasunie 
— Stedin 
— Tennet 
— Oasen 
— ProRail 
— Gemeente Sliedrecht 
 

De volgende instantie hebben schriftelijk een reactie gegeven: 
 
- Waterschap Rivierenland 
- Provincie Zuid-Holland 
- Rijkswaterstaat 
- Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  
 
De binnengekomen vooroverlegreacties zijn hierna samengevat weergegeven. 

 
2.2 Vooroverlegreacties 
 
Waterschap Rivierenland 
Het waterschap Rivierenland heeft op 27 augustus 2018 een schriftelijke reactie ingediend. De reactie 
is binnen de indieningstermijn ontvangen en derhalve ontvankelijk.  
 
Reactie 
Het waterschap adviseert positief over het voorontwerpbestemmingsplan, mits een aantal opmerkingen 
voldoende in het ontwerpbestemmingsplan verwerkt worden. Het betreft de volgende punten:  
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a. Het in par. 3.3 opgenomen waterschapsbeleid is verouderd. Deze paragraaf moet worden 
geactualiseerd of in zijn geheel weggelaten, omdat het opgenomen beleid in Hoofdstuk 5 wel 
actueel is.  

b. De vraag is om paragraaf 3.4 in overleg met het waterschap aan te vullen en te concretiseren,  
onder andere door op te nemen welke consequenties dit heeft voor het wegbeheer en de 
mogelijkheid tot het verleggen van de bebouwde kom. 

c. Paragraaf 7.8 over duurzaamheid is abstract en kan volgens het waterschap concreter uitgewerkt 
worden. 

d. In Hoofdstuk 5 (pag.22) staat dat het peilgebied een zomerpeil van -1,75 m heeft en een winterpeil 
van -1,85 m. Echter, het zomer- en winterpeil van de polder is respectievelijk -1.85 m en -1.95 m. 
Dit peil moet in de nieuwe situatie gehandhaafd blijven.  

e. De paragraaf over waterbergingscompensatie (pag. 23) moet op enkele punten worden aangepast 
of aangevuld. 
1)  Er wordt in de tabel een resterende opgave genoemd van 210 m2. De vraag is ook de 

restopgave al verder uit te werken, zodat er geen knelpunten ontstaan bij de inrichting van het 
plangebied later in het proces. 

2)  In de tabel staan enkele posten die verder toegelicht kunnen worden, waaronder 'verhard' en 
'groen'. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van halfverharding of groene daken in relatie tot 
de waterbergingsopgave? 

3)  Tot slot is de vraag de berekening inzichtelijker te maken middels een inrichtingskaart met 
toelichting/legenda. 

f. Ten aanzien van de riolering (pag. 23-24) wordt opgemerkt dat er reeds contact is geweest met het 
waterschap over de aansluiting van het terrein op de riolering. Graag ziet het waterschap dit in het 
ontwerpbestemmingsplan al concreter uitgewerkt. 

g. Met betrekking tot de beschermingszones van watergangen (pag. 25) staat dat de A-watergang een 
beschermingszone heeft van 1 m. A-watergangen hebben echter een beschermingszone van 5 m 
en B-watergangen van 1 m (aan weerszijden). Hierop moet de toelichting worden aangepast. Er 
moet tevens rekening mee gehouden worden dat realisatie van open water, ten behoeve van 
bergingscompensatie, een B-status moet krijgen en daarmee een beschermingszone van 1 m. 

h. Het bedrijventerrein krijgt een eigen watersysteem. Hiervoor ziet het waterschap graag een 
waterhuishoudingsplan of aanvullende memo waardoor meer inzicht wordt gegeven in het beoogde 
systeem. Ondermeer de aan te leggen stuw kan verder toegelicht worden, want vanuit het 
waterschap is deze keus (nog) niet gemaakt. De conclusies kunnen vervolgens opgenomen worden 
in de waterparagraaf. 

i. De B/A-watergang in het noorden van het plangebied is onderdeel van de blusroute langs de 
Betuwelijn. De watergang moet goed bereikbaar en te onderhouden zijn voor het waterschap voor 
het geval dat een calamiteit zich voordoet. Daarom benadrukt het waterschap dat het onderhoud 
van de aan te leggen waterpartijen en de beschermingszones goed geborgd dienen te worden. 

j. Bij het aanleggen van een waterpartij in de westelijke punt van het plangebied is de stabiliteit van 
het spoortalud een aandachtspunt. Het waterschap adviseert vooronderzoek te doen naar de 
stabiliteit van het spoortalud in overleg met beheerder ProRail. Als de aanleg van de waterpartij te 
veel risico met zich meebrengt voor het talud, kan met het waterschap gezocht worden naar 
alternatieve waterbergingslocaties. 

 
Beantwoording  
Er is over het voorontwerpbestemmingsplan overleg geweest over alle aspecten van dit plan met 
verschillende disciplines binnen het waterschap. Onderstaand wordt puntsgewijs een reactie gegeven 
op de opmerkingen van het waterschap.  
 
a. Dit is een terechte constatering. De toelichting zal worden aangepast.  
b. Deze opmerking van het waterschap heeft betrekking op het wegbeheer. Paragraaf 3.4 gaat over 

de gemeentelijke uitgangspunten die vastgelegd zijn in vastgesteld gemeentelijke beleid. Hoe wordt 
omgegaan met de Spoorweg betreft een concreet vraagstuk dat mede afhangt van de 
ontwikkelingen binnen het waterschap met betrekking tot het eigendom, beheer en onderhoud van 
waterschapwegen. De onderhavige bestemmingsplanprocedure is naar onze mening niet het 
platform om hierover detailafspraken te maken. De verwachting van de gemeente is dat door de 
ontwikkelingen in 't Oog de Spoorweg binnen de bebouwde kom komt te liggen. Dat betekent dat 
het beheer naar de gemeente komt en het eigendom waarschijnlijk ook (zie pagina 10 van de 
toelichting).Uiteraard gaat de gemeente graag het gesprek met het waterschap aan over de 
aanpassing en inrichting van de Spoorweg en de consequenties daarvan voor het wegbeheer.   
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c. Het thema duurzaamheid heeft zeker de aandacht van de gemeente. Ten aanzien van de belangen 
van het Waterschap Rivierenland krijgt dit een plaats bij uitwerking van het plan. Zo is bij het 
vooroverleg met het waterschap gesproken over de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de 
doorstroming in het systeem, het voorkomen van belasting van het oppervlaktewater uit het riool 
door de aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelstel volgens de eisen van het waterschap. In 
paragraaf 7.8 zal deze info worden verwerkt, waarbij zal worden aangegeven dat deze maatregelen 
passen binnen het streven van het waterschap om te werken aan de thema's Duurzaamheid, 
Innovatie en Klimaat (DIK).  

d. Het zomer- en winterpeil van respectievelijk -1.85 m en -1.95 m zal worden gehandhaafd. De 
toelichting van het bestemmingsplan wordt hierop aangepast.  

e. De berekening van de watercompensatie is indicatief en bepaald op basis van een eerste indicatieve 
verkavelingsschets van SpaceValue. Daaruit blijkt dat er voldoende compensatie van waterberging 
mogelijk is in het plangebied. Het bestemmingsplan zelf betreft een globaal plan. Het plan wordt 
samen met de bedrijven ontwikkeld. Bij de uitwerking wordt voldoende waterberging aangelegd in 
open water al dan niet in combinatie met voorzieningen bij de bedrijven op eigen terrein of in de 
openbare ruimte. Dit kunnen voorzieningen zijn in de vorm van groene daken, halfverharding, 
berging onder verharding van de wegen. Een definitieve berekening van de watercompensatie 
wordt gemaakt op het moment dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de aanleg 
van de waterpartijen en de gemeente met de bedrijven overeenstemming heeft bereikt over de 
verkaveling van het terrein. Om een en ander ook planologisch te borgen zal in de toelichting van 
het bestemmingsplan de systematiek van een "waterbalans" worden opgenomen, die vervolgens in 
de begripsbepaling (artikel 1 van de planregels) en de planregel over de bestemming 
"Bedrijventerrein" (artikel 3) als volgt worden geborgd. 
Artikel 1 "Waterbalans: het instrument zoals omschreven in hoofdstuk 5 van de Toelichting van 
het bestemmingsplan "Bedrijventerrein 't Oog". 
Artikel 3.7 Waterbalans 
Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, alsmede een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, kan pas worden verleend 
indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate aan de waterbalans is 
voldaan. 

f. Wat betreft het onderwerp riolering is rekening gehouden met het maken van een gemaal en 
persleiding naar de RWZI in Sliedrecht. Met het waterschap is hierover overleg geweest, waarbij de 
gemeente de toekomstplannen voor het Oog uit de gemeentelijke Structuurvisie heeft ingebracht. 
Daarbij is door het waterschap aangegeven te willen onderzoeken of het afvalwater naar Sliedrecht 
of naar Schelluinen gepompt moet gaan worden (op langere termijn). Van dat onderzoek heeft de 
gemeente nog geen resultaten gezien. De uitkomst hiervan is bepalend voor de te kiezen oplossing. 
Gemeente en waterschap zullen daarover in overleg treden voorafgaand aan de uitvoering van het 
bestemmingsplan.  

g. De door het waterschap aangedragen maatvoering met betrekking tot de beschermingszones van 
A- en B-watergangen, zal worden aangepast in de toelichting van het bestemmingsplan.  

h. Over het watersysteem van het bedrijventerrein 't Oog is overleg geweest met het waterschap. De 
wens is te kennen gegeven dat de gemeente een gefixeerd peil wil voor het te ontwikkelen gebied. 
Bij voorkeur op het huidige niveau. Evenals bij de riolering is door de gemeente ingebracht dat er in 
de toekomst mogelijk een vervolg komt op het bedrijventerrein met de vraag of voor het gebied 't 
Oog in zijn geheel een vast peil vastgesteld kan worden. Dan hoeft er alleen een voorziening 
gemaakt te worden op de grens met het landelijk gebied. Dit is echter pas aan de orde op het 
moment dat het peil van het landelijk gebied verlaagd wordt. Tot die tijd kan er sprake zijn van 
hetzelfde peil. Omdat de keus nog niet gemaakt is en zoals hierboven omschreven er nog geen 
definitief inrichtingsplan is, wordt dit later in samenspraak met het waterschap uitgewerkt. 

i. De gemeente is er mee bekend dat de watergang in het noorden van het plangebied onderdeel is 

van de blusroute langs de Betuwelijn. De aanbeveling van het waterschap zal bij het inrichtingsplan 

en uitvoering worden meegenomen.  

j. Voor het bouwrijpmaken van het plan zal door middel van berekeningen een ophoogplan worden 

gemaakt.  Daarin zullen ontgravingen ook worden meegenomen. Zowel ophogingen als 

ontgravingen kunnen van invloed zijn op de stabiliteit van naastgelegen infrastructuur. Indien uit de 

berekening blijkt dat er een risico is voor de stabiliteit van aangrenzende infra, gebouwen, kabels, 

leidingen of andere zaken, dan zal het plan hierop aangepast worden of zullen aanvullende 

maatregelen worden genomen. 
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Aanpassing  
De overlegreactie leidt tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan, zowel qua toelichting als 
planregels, zoals hiervoor in het kopje “beantwoording” is aangegeven.  
 
Provincie Zuid-Holland 
Op 28 augustus 2018 heeft de provincie Zuid-Holland schriftelijke gereageerd op het 
voorontwerpbestemmingsplan. De reactie is binnen de indieningstermijn ontvangen en derhalve 
ontvankelijk.  
 
Reactie 
De provincie constateert dat het voorontwerpbestemmingsplan op een aantal punten onvoldoende 
rekening houdt met de provinciale belangen en vraagt om het bestemmingsplan daarop aan te passen. 
Het betreft de volgende punten:  
a. Geconstateerd wordt dat voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 2.2.1 lid 1 van de Verordening 

ruimte 2014. Wel wordt gevraagd om in het bestemmingsplan nader inzicht te bieden in de 
afstemming met de relevante gemeenten binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied.  

b. Gevraagd wordt om in de toelichting van het bestemmingsplan in te gaan op eisen die in artikel 
2.2.1 van de Verordening ruimte worden gesteld ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van het 
plan. Daarbij wijst de provincie specifiek op de richtpunten van de provinciale kwaliteitskaart ten 
aanzien van het veenweidelandschap.  

c. Met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit en de locatie van het bedrijventerrein vraagt de provincie 
om in de toelichting van het bestemmingsplan in te gaan op de overkoepelende visie op de gehele 
ontwikkellocatie 't Oog. 

d. Gevraagd wordt om in de toelichting van het bestemmingsplan een nadere aanvulling op de 
verantwoording van het groepsrisico op te nemen.  

e. Artikel 3.5.2. van de planregels bevat een afwijkingsbevoegdheid voor nieuwvestiging of 
verplaatsing van een elders in de gemeente gevestigd grootschalig detailhandelsbedrijf in brand- 
en explosiegevaarlijke goederen, tuincentra, bouwmarkten en meubelbedrijven. De  
randvoorwaarden bij deze planregel voldoen niet aan het provinciale beleid. Als de gemeente de 
afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan wil handhaven, wordt gevraagd om de 
randvoorwaarden in overeenstemming te brengen met de provinciale verordening. 

f. De randvoorwaarden in artikel 3.5.2, lid c, onder 3 en 4 van de planregels hebben door de  
nummering uitsluitend betrekking op het bepaalde in lid c. De randvoorwaarden voor een 
distributieplanologisch onderzoek en advies van adviescommissie detailhandel Zuid-Holland gelden  
echter voor alle nieuwe detailhandelsontwikkelingen en niet slechts voor detailhandel waarbij sprake 
is van nevenassortimenten. Gevraagd wordt om de opsomming en de nummering onder artikel 3.5.2 
van de planregels aan te passen. 

g. De begripsbepaling “volumineuze goederen” in het bestemmingsplan wijkt af van de provinciale 
omschrijving van het begrip “detailhandel in volumineuze goederen”. Gevraagd wordt om deze 
planbepaling in overeenstemming te brengen met artikel 1.1 van de Verordening ruimte.  

h. Op grond van artikel 2.1.4, lid 3, onder a, sub iii van de Verordening Ruimte zijn meubelbedrijven, 
inclusief in ondergeschikte mate een assortiment woninginrichting en stoffering, alsmede 
detailhandel in de volumineuze woongoederen: keukens, badkamers, vloeren, zonwering en 
jacuzzi’s alleen toegestaan op PDV-locaties zoals aangeduid op kaart 2 van de Verordening ruimte. 
Omdat het bedrijventerrein ’t Oog geen aangewezen PDV-locatie betreft is het bestemmingsplan 
op dit punt in strijd met het provinciale detailhandelsbeleid. Gevraagd wordt om de 
detailhandelsmogelijkheden voor meubelbedrijven, alsmede – voor zover nog aan de orde – de 
mogelijkheden voor volumineuze woongoederen zoals keukens en badkamers, te schrappen uit het 
plan. 

 
Beantwoording  
a. In de toelichting op het bestemmingsplan is beschreven dat de behoefte aan nieuw bedrijventerrein 

is onderzocht door Ecorys in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en beschreven in de 
Bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2015. Vanwege de transitie van 
Hardinxveld-Giessendam naar de regio Drechtsteden per 1 januari 2018 is ook binnen de regio 
Drechtsteden, een kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de behoefte aan 
bedrijfsterrein. In beide processen hebben de gemeenten in de regio's zowel ambtelijk als bestuurlijk 
kennis genomen van de plannen voor een bedrijfsterrein in ' t Oog en daarmee ingestemd. Van de 
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gemeenten in het verzorgingsgebied is geen reactie ontvangen op het 
voorontwerpbestemmingsplan.   

b. Hoewel het bestemmingsplan, zoals de provincie ook constateert, op diverse punten ingaat op de 
beoogde beeldkwaliteit, wordt in hoofdstuk 4 van de toelichting een paragraaf toegevoegd over 
beeldkwaliteit – gebaseerd op bijlage 2 van de regels – waarin explicieter wordt ingegaan op de 
eisen die worden gesteld in artikel 2.2.1 van de verordening en hoe daarmee in het voorliggende 
bestemmingsplan rekening wordt gehouden.  

c. ’t Oog bestaat uit verschillende deelgebieden waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Om de 
beoogde ruimtelijke kwaliteit te sturen heeft ook de gemeente behoefte aan een raamwerk voor de 
ontwikkeling van het geheel. De essentie van het raamwerk is benoemd in een aantal principes. 
Daarbij horen facetkaartjes, die samengevoegd een structuurschets vormen die dient als kader voor 
de (deel-)ontwikkelingen. De principes en facetkaartjes worden toegevoegd aan de toelichting van 
het bestemmingsplan "Bedrijventerrein 't Oog", waarbij wordt aangegeven hoe de relevante 
principes zijn vertaald naar het deelgebied waar het bedrijventerrein is geprojecteerd.  
Ruimtelijk-planologisch is door het college en gemeenteraad gekozen voor een ontwikkeling van 
een bedrijventerrein vanuit de westelijke hoek van het gebied 't Oog. Aan de zijde van de gemeente 
bevindt zich ten zuiden van de MerwedeLingeLijn het bedrijventerrein De Blauwe Zoom dat door 
het bedrijventerrein 't Oog in de westpunt een vervolg krijgt ten noorden van de MerwedeLingeLijn. 
De ontsluiting van het bedrijfsterrein op de Rijksweg A15 is vanuit de westzijde eenvoudig via de 
Zwijnskade, waarvan de brug over de MerwedeLingelijn al is berekend op zwaar verkeer. Daarbij 
komt dat de westelijke punt van 't Oog ingeklemd ligt tussen de Betuweroute en de Spoorweg en 
aan de noordgrens een zogenaamde gerende zijde heeft. Hierdoor is een agrarische waarde van 
het perceel minder dan andere percelen in het gebied. De ligging van een bedrijventerrein in de 
westpunt van ’t Oog biedt verder als bijkomend voordeel dat eenvoudig geopteerd kan worden voor 
een gefaseerde ontwikkeling in oostelijke richting. 

d. In bijlage 2 bij de toelichting (“Onderzoek externe veiligheid”) is een QRA uitgevoerd voor alle 
wettelijk verplichte risicobronnen (Aardgasleiding W-528-01 en de Betuweroute). Het groepsrisico 
voor deze bronnen is berekend met de softwarepakketten CAROLA en RBMII. Vervolgens is 
hoofdstuk 6 van dit rapport een kwalitatieve verantwoording gegeven waarin nader in wordt gegaan 
op onder andere de aspecten zelfredzaamheid, hulpverlening/bestrijding van rampen en ruimtelijke 
mogelijkheden. In de toelichting op het bestemmingsplan (hoofdstuk 7.4) zal een uitgebreidere 
beschrijving van deze aspecten worden opgenomen. De VRZHZ heeft in haar vooroverlegreactie 
aangegeven te kunnen instemmen met de paragraaf 7.4 van de toelichting Voorontwerp 
Bestemmingsplan “bedrijventerrein ’t Oog” (5 juli 2018) en het Onderzoek aspect externe veiligheid 
Bestemmingsplan “bedrijventerrein ’t Oog”.  

e. In artikel 3.5.2 van de planregels ontbreken de voorwaarden uit artikel 2.1.4 lid 4 van de Verordening 
ruimte dat het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast en  geen onaanvaardbare 
leegstand ontstaat. Deze randvoorwaarden worden toegevoegd in een nieuw lid d. van artikel 3.5.2 
van de planregels: "d. aangetoond is dat als gevolg van de toepassing van de 
afwijkingsbevoegdheid het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast en geen 
onaanvaardbare leegstand ontstaat". 

De randvoorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit niet onevenredig mag worden aangetast, wordt niet 

genoemd in artikel 2.1.4. lid 4 van de Verordening ruimte en is derhalve niet opgenomen in artikel 

3.5.2 van de planregels. Dit neemt niet weg dat bij de eventuele toepassing van de 

afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van de genoemde detailhandel, zoals algemeen gebruikelijk, 

de ruimtelijke kwaliteit van initiatieven en beoogde locaties in ogenschouw worden en betrokken bij 

de ambtelijke en bestuurlijke afweging.  
f. Dit is een terechte constatering. In artikel 3.5.2 lid c. van de planregels zullen de randvoorwaarden 

genoemd bij de punten 3. en 4. worden gewijzigd in de leden e. en f. waardoor deze 
randvoorwaarden algemene werking verkrijgen hebben voor de afwijkingsbevoegdheid. 

"e. uit distributieplanologisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting van de 

detailhandelsstructuur;  

"f. advies is uitgebracht door de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland"  
g. In de Verordening ruimte 2014 is detailhandel in volumineuze goederen omschreven als 

"detailhandel waarbij het hoofdassortiment bestaat uit omvangrijke goederen waarvoor een grote 
uitstallingsruimte nodig is, zoals auto’s, boten en caravans". In het bestemmingsplan 
"Bedrijventerrein 't Oog zijn volumineuze goederen omschreven als goederen die vanwege hun 
omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling, zoals auto's, motoren, boten, 
caravans, keukens, badkamers, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen. Hieruit blijkt dat de 
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kern van de begripsbepalingen overeenkomt, namelijk omvangrijke goederen die qua stalling een 
fors ruimtebeslag hebben. De niet-limitatieve opsomming van de voorbeelden is in artikel 1 van de 
planregel ruimer dan in de begripsbepaling van de provinciale verordening. Op zich is dat naar de 
mening van de gemeente geen bezwaar omdat volgens de toelichting op de provinciale verordening 
niet alleen de zogenaamde ABC-branches (auto’s, boten en caravans) als volumineus worden 
beschouwd, maar ook grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen, motoren, zwembaden, 
buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano’s, orgels, surfplanken en tenten.  Omdat in de 
gemeentelijke planregel echter volumineuze goederen als keukens en badkamers als voorbeelden 
worden genoemd waarvan detailhandel op grond van artikel 2.1.4. lid 3 van de Verordening ruimte 
alleen is toegestaan op PDV-locaties, zullen de voorbeelden "keukens en badkamers" worden 
geschrapt in artikel 1 van de planregels. Het bedrijventerrein 't Oog is, zoals de provincie terecht 
opmerkt, geen aangewezen PDV-locatie, zoals aangeduid op kaart 2 van de Verordening ruimte.  

h. In verband met de slotzin uit onder g wordt niet alleen uit de begripsbepaling van volumineuze 
goederen in de planregel de voorbeelden van keukens en badkamers verwijderd, maar wordt in 
artikel 3.5.2 van de planregels ook het woordje "meubelbedrijven" geschrapt.  
Om artikel 3.5.2 nog meer in overeenstemming te brengen met de Verordening ruimte worden ook 
het woordje" grootschalig" en de zin " Onder grootschalig wordt in dit lid verstaan een 
brutovloeroppervlakte van minimaal 1.000 m2 bruto vloeroppervlakte" geschrapt. Ook met 
betrekking tot detailhandelsbedrijven in brand- en explosiegevaarlijke goederen die kleiner zijn dan 
1.000 m2 kan het zo zijn dat het wenselijk is om deze bedrijven buiten de centra te realiseren. Voor 
zover nieuwe detailhandel die met de afwijkingsbevoegdheid mogelijk wordt gemaakt een omvang 
heeft van meer dan 1.000 m2 brutovloeroppervlak, wordt zoals gezegd in de randvoorwaarden van 
artikel 3.5.2 van de planregels geborgd dat advies wordt gevraagd aan de adviescommissie 
detailhandel Zuid-Holland. 

 
Aanpassing  
De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De toelichting wordt aangepast zoals hiervoor 
in het kopje beantwoording is aangegeven. Vanwege het juridische karakter van de planregels wordt 
hieronder aangegeven hoe de gewijzigde bepalingen komen te luiden.  
 

• In artikel 1 van de planregels komt "volumineuze goederen" als volgt te luiden als "goederen die 
vanwege hun omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling, zoals auto's, motoren, 
boten, caravans, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen".  

• Artikel 3.5.2 komt als volgt te luiden  
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 
lid 3.1 en in sublid 3.4.3 onder b., ten behoeve van de nieuwvestiging of verplaatsing van een 
elders in de gemeente gevestigd detailhandelsbedrijf in brand- en explosiegevaarlijke goederen, 
tuincentra en bouwmarkten. 
Bij de toepassing van deze afwijkingsmogelijkheid gelden de volgende randvoorwaarden: 
a. er mag op het bedrijventerrein geen detailhandelsconcentratie ontstaan; 
b. het aandeel van de toegestane detailhandelsbedrijven bedraagt niet meer dan 10% van het 

totale vloeroppervlak van het bedrijventerrein; 
c. de oppervlakte van de detailhandelsvestiging mag voor een deel voor de verkoop van 

nevenassortimenten worden gebruikt, mits: 
1. het nevenassortiment past bij het hoofdassortiment; 
2. het nevenassortimentsdeel niet meer dan 20% van het netto verkoopvloeroppervlak in 
beslag neemt; 

d. aangetoond is dat als gevolg van de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid het woon- en 
leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast en geen onaanvaardbare leegstand ontstaat; 

e. uit distributieplanologisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting van de 
detailhandelsstructuur;  

f. advies is uitgebracht door de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland. 

 
Rijkswaterstaat 
Op 3 augustus 2018 heeft Rijkswaterstaat per mail schriftelijk gereageerd op het voorontwerp 
bestemmingsplan en aangegeven dat zij geen aanleiding zien voor een inhoudelijke reactie op het plan.  
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Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
Op 30 augustus 2018 heeft de Veiligheidsregio per mail gereageerd op het voorontwerp-
bestemmingsplan. De reactie is tijdig ontvangen.  
 
Reactie 
De Veiligheidsregio stemt in met paragraaf 7.4 van de toelichting en het Onderzoek aspect externe 
veiligheid Bestemmingsplan “bedrijventerrein ’t Oog” Hardinxveld Giessendam van 18 mei 2018. De 
Veiligheidsregio vraagt aandacht voor de borging van de maatregelen die worden genoemd in hoofdstuk 
6 (Verantwoordingsplicht) van bovengenoemd onderzoek. Tot slot geeft de Veiligheidsregio aan graag 
betrokken te willen worden bij de uitwerkingsplannen van het plangebied, met name op het gebied van 
bouwplannen en het inrichtingsplan. 
 
Beantwoording  
Met instemming wordt kennis genomen van de reactie van de Veiligheidsregio. Bij de uitwerking van de 
plannen wordt de Veiligheidsregio betrokken. Ook zullen de maatregelen die worden genoemd in 
Hoofdstuk 6 van het Onderzoek aspect externe veiligheid Bestemmingsplan “bedrijventerrein ’t Oog” 
worden betrokken bij gesprekken met geïnteresseerde bedrijven en bij de beoordeling van aanvragen 
omgevingsvergunningen voor het oprichten van bedrijfsgebouwen. Planologisch is een en ander 
eveneens geborgd. Op grond van artikel 13 van de planregels kan het college van burgemeester en 
wethouders namelijk nadere eisen stellen op het gebied van externe veiligheid, beheersing van de 
uitpandige vluchtroutes en de bereikbaarheid voor de brandweer.  
 
Aanpassing  
De vooroverlegreactie leidt niet tot aanpassing van de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan.  
 
 

3. INSPRAAKREACTIES 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein 't Oog” heeft op grond van de gemeentelijke 
inspraakverordening ter inzage gelegen. Binnen de termijn van ter inzage legging is 1 inspraakreactie 
ontvangen.  De binnengekomen inspraakreactie is hierna samengevat weergegeven en beantwoord. 
 

Inspreker 1  
 
Reactie  
Insprekers zijn het niet eens met de verdergaande verstedelijking die al is begonnen met de 
Betuweroute. De reden dat deze route verder van het dorp af is gelegd had te maken met het voorkomen 
van geluidsoverlast en mag nu geen reden zijn om het tussenliggende gebied verder te verstedelijken 
door een industrieterrein. Het gebied heeft een landschappelijk karakter en er is volgens insprekers 
voldoende bedrijfsruimte binnen de Drechtsteden en omliggende gemeenten.  
 
Beantwoording  
Zoals in hoofdstuk 3 van de toelichting van het bestemmingsplan is beschreven, past de met het 
bestemmingsplan beoogde ontwikkeling binnen het Rijksbeleid en de provinciaal en gemeentelijke 
beleidsuitgangspunten. Zo zijn de plannen voor een bedrijventerrein in het gebied tussen de sporen  
opgenomen op de provinciale 3 hectare kaart, de gemeentelijke economische visie en de gemeentelijke 
structuurvisie. Dit laatste zowel in de structuurvisie van 2005 als die van 2015. De invulling van (een 
deel van) het gebied 't Oog met andere functies dan agrarisch staat als beoogde ontwikkeling geldt 
derhalve al langer als beleidsuitgangspunt. De Betuweroute vormt daarbij qua transformatiegebied, ook 
ruimtelijk-planologisch, de begrenzing. 
Wat betreft de ruimtelijke kwaliteit van het gebied wordt in samenspraak met de provincie Zuid-Holland 
bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein rekening gehouden met de landschapselementen. De 
toelichting van het bestemmingsplan wordt hierop aangevuld.  
Erkend wordt dat het gebied 't Oog uit verschillende deelgebieden bestaat waar op korte en lange termijn 
ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Om de beoogde ruimtelijke kwaliteit te sturen heeft ook de gemeente 
behoefte aan een raamwerk voor de ontwikkeling van het geheel. De essentie van het raamwerk is 
benoemd in een aantal principes. Daarbij horen facetkaartjes, die samengevoegd een structuurschets 
vormen die dient als kader voor de (deel-)ontwikkelingen. De principes en facetkaartjes worden 
toegevoegd aan de toelichting van het bestemmingsplan "Bedrijventerrein 't Oog".  
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Met betrekking tot de behoefte aan bedrijfsruimte wordt opgemerkt dat er in Hardinxveld-Giessendam 
heeft geen uitgeefbaar bedrijventerrein meer. De behoefte aan nieuw bedrijventerreinen is zeer groot. 
Tot 2020 is er een vraag van circa 5 hectare netto aan bedrijventerrein. Deze behoefte is onderzocht 
door Ecorys in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en beschreven in de Bedrijventerreinenstrategie 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2015. Hierin wordt geconcludeerd dat er in de regio behoefte is aan 
bedrijventerreinen in de periode tot 2020 en in de perioden daarna. Op de bedrijfsruimtemarkt is sprake 
van een krapte, er zijn meer vragers dan aanbieders. Deze behoefte is tevens vastgelegd in het 
provinciale programma ruimte uit 2014. Hiermee kan voldoende worden vastgesteld dat er een regionale 
behoefte is aan bedrijventerreinen. De ontwikkeling van bedrijventerrein ’t Oog is bovendien opgenomen 
in de zachte planvoorraad bedrijventerreinen in het Programma Ruimte (in totaal 10 ha bruto). Binnen 
de regio Drechtsteden, waarbij Hardinxveld-Giessendam sinds 1 januari 2018 is aangesloten, is door 
Stec Groep een kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de behoefte aan bedrijfsterrein. 
Bedrijventerrein ’t Oog wordt in dit onderzoek benoemd als bedrijfsterrein. Recent heeft Ecorys een 
aanvullend advies uitgebracht omtrent de ruimtebehoefte. Dit advies is in het kader van de Ladder voor 
duurzame verstedelijking voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland, die met de rapportage van Ecorys 
hebben ingestemd. Het rapport zal als bijlage aan het bestemmingsplan worden toegevoegd. 
  
Aanpassing 
Behoudens de bij de beantwoording beschreven aanpassing van de toelichting van het 
bestemmingsplan en het toevoegen van het rapport van Ecorys, leidt de inspraakreactie niet tot 
aanpassing van het bestemmingsplan.  

 
4. AMBTSHALVE AANPASSINGEN  
 
Het bestemmingsplan behoeft nog enkele ambtshalve aanpassingen. Het betreft zowel de toelichting 
als de planregels van het bestemmingsplan.  
 
Toelichting  

• In de inhoudsopgave wordt de paragraafindeling op de juiste wijze vernummerd (2 x paragraaf 
7.6). 

• Op bladzijde 3 wordt het woordje "begrenst" gewijzigd in "begrensd" en "Spoorstraat" gewijzigd in 
"Spoorweg".  

• In paragraaf 3.2 (bladzijde 5 onderaan) wordt verwezen naar de gemeentelijke economische visie 
2013-2017. Hieraan wordt toegevoegd dat deze visie momenteel wordt geactualiseerd, waarbij 
het bedrijventerrein 't Oog nog steeds als noodzakelijk ontwikkeling in het kader van de behoefte 
wordt genoemd.  

• In paragraaf 3.2 (bladzijde 6 3e alinea) wordt verwezen naar het gevraagde rapport van Ecorys. 
Deze zinsnede zal worden gewijzigd omdat het rapport van Ecorys als bijlage bij het 
bestemmingsplan wordt gevoegd en de provincie in het kader van het vooroverleg inmiddels een 
reactie daarop heeft gegeven. Ook wordt het rapport toegevoegd aan de conclusie van paragraaf 
3.2 (bladzijde 7).  

• In paragraaf 3.2 (bladzijde 6 4e alinea) wordt genoemd dat er concrete behoefte bestaat aan ruim 
3 hectare. Inmiddels is dat tezamen met de aanvullende verzoeken van bedrijven opgelopen tot 
ruim 5 hectare, hetgeen aantoont dat er voldoende animo is. Deze informatie wordt in de 
toelichting verwerkt.  

• In de eerste zin onder afbeelding 3.5 ontbreekt het woordje "dat" na "blijkt".  

• In paragraaf 4.2 wordt de proefverkaveling aangepast. Dit naar aanleiding van gesprekken met 
verschillende geïnteresseerde bedrijven voor de aankoop van een bedrijfskavel. De verwijzing 
naar de proefverkaveling in Hoofdstuk 2 eerste alinea wordt ook gewijzigd omdat de eerste 
proefverkaveling van SpaceValue is aangepast. De verbeelding van het bestemmingsplan blijft 
ongewijzigd.  

• In paragraaf 4.3 (verkeersstructuur) wordt in de eerste alinea aangegeven dat de ontsluiting wordt 
gevormd door twee toegangswegen. In de opgenomen proefverkaveling in de toelichting van het 
bestemmingsplan zijn dat er echter drie. Verder is in de regels/verbeelding het aantal ontsluitingen 
flexibel opgenomen. Zolang er nog geen definitieve verkaveling is, wordt de toelichting aangepast 
in die zin dat wordt vermeld dat er 2 tot 3 aansluitingen komen en de opgenomen verkaveling 
slechts indicatief is. In verband hiermede wordt ook Bijlage 2 van de planregels aangepast.  
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• In de eerste zin van paragraaf 4.5 wordt het woordje "een" geschrapt. Verder in deze alinea wordt 
een recreatieve groenvoorziening genoemd. Om te voorkomen dat verkeerde verwachtingen 
worden gewekt wordt toegelicht dat het gaat om extensief recreatief medegebruik als wandelroute.  

• In paragraaf 7.1.3 (Vormvrije MER-beoordeling) wordt de conclusie aangepast omdat het nadere 
onderzoek op het gebied van Flora- en Fauna en bodemkwaliteit is uitgevoerd.  

• Op pagina 43 (paragraaf Externe Veiligheid) wordt het woordje "berekend" gewijzigd in "berekent".  

• In paragraaf 7.5.3 (paragraaf Milieuhinder bedrijven) staat bij de conclusie dat de agrarische 

bedrijven aan de oostzijde van het plangebied zich op ruime afstand bevinden. In de toelichting 

wordt nader gemotiveerd waarom deze bedrijven geen beperking opleveren voor het 

bedrijventerrein, onder andere door het opnemen van concrete afstanden.    

• Paragraaf 7.6 wordt aangevuld met de resultaten van het vervolgonderzoek flora & fauna vanwege 
de mogelijke aanwezigheid van de beschermde soorten rugstreeppad, grote modderkruiper en 
platte schijfhoren. Het rapport van het vervolgonderzoek door bureau Mertens wordt als bijlage 
aan het bestemmingsplan toegevoegd.  

• 7.6 Bodem wordt gewijzigd in 7.7 Bodem. Paragraaf 7.7.2 (Onderzoek) en 7.7.3 (Conclusie) 
worden de resultaten verwerkt van het uitgevoerde bodemonderzoek. De rapportage van het 
onderzoeksbureau wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.   

• In paragraaf 7.8 (Duurzaamheid) wordt met betrekking tot de wet VET opgenomen dat de 
voornoemde wet vanaf 1 juli 2018 is ingegaan.  

• In de paragrafen 9.2 en 9.3 worden de resultaten van de inspraak- en overlegprocedure verwerkt.  
 
Planregels 

• In artikel 1 (begripsbepalingen) worden de begrippen "industrieterrein", "zonebeheerplan" en 
"zonebewakingsmodel" geschrapt, omdat het bedrijventerrein "t Oog geen gezoneerd 
industrieterrein is als bedoeld in de Wet geluidhinder.   

• In artikel 10 (algemene aanduidingsregels) wordt artikel 10.2 "Veiligheidszone – vervoer 
gevaarlijke stoffen" geschrapt omdat er geen sprake is van een dergelijke zone, zoals blijkt uit 
paragraaf 7.4 van de toelichting van het bestemmingsplan en het Onderzoek aspect externe 
veiligheid Bestemmingsplan “bedrijventerrein ’t Oog” Hardinxveld Giessendam van 18 mei 2018. 

• In Bijlage 2 wordt bij het kopje "Verkeer en parkeren" het uitgangspunt over de ontsluitingen op 

de Spoorweg als volgt aangepast: "Het uitgangspunt is om binnen het plangebied maximaal drie 

ontsluitingen op de Spoorweg te realiseren waaraan de toegangswegen tot de bedrijven zijn 

gelegen". Omdat de verkaveling nog niet vaststaat, staat ook niet vast dat de  gebiedsontsluitingen 

per definitie doodlopend zijn. Dit uitgangspunt wordt daarom geschrapt. Ook het laatste kopje van 

de bijlage wordt geschrapt omdat dit ambtelijke aandachtspunten betreft die bij de ruimtelijke 

kwaliteit van het plangebied worden betrokken.  
 
Verbeelding 

 

• Op de verbeelding wordt in het meest westelijke deel van het plangebied de aanduiding "opslag 
uitgesloten" opgenomen. Dit in verband met het bij de planregels behorende Beeldkwaliteitskader 
bedrijventerrein t' Oog. Daarin is bepaald dat bebouwing een alzijdige oriëntatie dient te krijgen 
vanwege de situering als representatief herkenningspunt van het bedrijventerrein. Buitenopslag in 
dit deel van het bedrijventerrein is onwenselijk. Dit wordt nu op de verbeelding geborgd. 

 
In het definitieve ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Oog” zullen de wijzigingen worden 
doorgevoerd, waarna het bestemmingsplan in de vaststellingsprocedure zal worden gebracht. Hiervan 
zal in de gemeentelijke voorlichtingsrubriek en de Staatscourant melding worden gemaakt onder 
verwijzing naar de vindplaats van het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
   

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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HUL/NZ NL5300-33907rap 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en vraagstelling 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft de ambitie om het nieuwe bedrijventerrein ’t Oog te 

ontwikkelen. De bestaande bedrijventerreinen in de gemeente zijn geheel uitgegeven en er is 

bovendien nauwelijks sprake van leegstand. De eerste fase van bedrijventerrein ’t Oog beslaat een 

oppervlakte van 5 hectare. Ecorys is door de gemeente Hardinxveld-Giessendam gevraagd de 

behoefte aan deze eerste fase in kaart te brengen. Daarop heeft Ecorys voorgesteld een vraag-

aanbod analyse uit te voeren conform de (voormalige) treden van de ‘Ladder van duurzame 

verstedelijking’. De vraag-aanbod analyse start met een profielschets van het nieuw te ontwikkelen 

bedrijventerrein. Vervolgens worden de marktbehoefte en het concurrerend aanbod in kaart 

gebracht. In het concluderende hoofdstuk volgt tot slot een match van vraag en aanbod. 

 

 

1.2 Aanpak 

Om goed zicht te krijgen op de marktbehoefte start het onderzoek met een profielschets van het 

nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein. De profielschets is de eerste stap in het afbakenen van het 

marktgebied van bedrijventerrein ’t Oog. Om een beeld te krijgen van de te ontwikkelen locatie 

worden de locatiekwaliteiten van het terrein en de beoogde doelgroep beschreven. Deze 

kenmerken vormen een goede indicatie van het marktgebied waarbinnen ’t Oog aantrekkingskracht 

heeft op ondernemers en concurreert met andere bedrijventerreinen. 

 

Figuur 1 Plan van aanpak vraag-aanbodanalyse 
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Ruimtebehoefte bedrijventerrein 't Oog 

Het marktgebied en de beoogde doelgroep zijn van belang om te bepalen hoe groot de verwachte 

ruimtevraag naar ’t Oog is. De door Ecorys uitgevoerde studie ‘Bouwsteen actualisatie 

bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden’ vormt hiervoor de basis. Vanuit deze studie wordt een 

doorvertaling gemaakt van de ruimtevraag vanuit de beoogde doelgroep binnen het marktgebied 

van ’t Oog. De profielschets bepaalt hierbij welke werkmilieus1 worden meegenomen in de 

verwachte ruimtevraag. 

 

Tegenover de verwachte ruimtevraag staat het aanbod op andere bedrijventerreinen binnen het 

marktgebied en met een vergelijkbaar werkmilieu. Het eerdergenoemde bedrijventerreinen-

onderzoek in de Drechtsteden vormt ook hier de basis. Voor de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden worden IBIS en andere onderzoeken geraadpleegd.  

 

De conclusie van dit onderzoek wordt gevormd door een match tussen vraag en aanbod binnen het 

marktgebied en werkmilieus. De conclusie vormt daarmee tegelijkertijd het advies over het wel dan 

niet ontwikkelen van de eerste fase van bedrijventerrein ’t Oog. 

                                                           
1 Ecorys gebruikt werkmilieus om de kwantitatieve ruimtevraag die modelmatig wordt geraamd te vertalen naar een kwalitatieve 

ruimtevraag. Werkmilieus bestaan uit bedrijvigheid die vergelijkbare vestigingseisen hebben.  
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2 Marktbehoefte 

2.1 Profielschets 

Geen uitgeefbaar aanbod meer in de gemeente 

Bedrijventerrein ’t Oog is een nieuw te ontwikkelen locatie ten noorden van de bebouwde kom van 

Hardinxveld-Giessendam. Het bedrijventerrein is gelegen tussen de sporen van de treinverbinding 

Dordrecht-Geldermalsen en de Betuwelijn. Het station Hardinxveld Blauwe Zoom ligt nabij de 

locatie. Ten zuiden van het 

spoor liggen het nieuwe 

bedrijventerrein Blauwe Zoom 

en het al langer bestaande 

bedrijventerrein de Peulen. 

Allen binnen 1 kilometer van 

een toe- en afrit van de A15. 

 

Bedrijventerrein Blauwe 

Zoom is de meest recente 

ontwikkeling binnen de 

gemeente Hardinxveld-

Giessendam. Deze locatie is 

reeds gevuld, waardoor er 

geen nieuwe locaties meer 

beschikbaar zijn. Ook op andere bedrijventerreinen in de gemeente is geen uitgeefbaar aanbod en 

geen uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast is er sprake van weinig leegstand en een hoog 

bebouwingspercentage, waardoor er nog slechts beperkte ruimte is voor bedrijvigheid om zich hier 

te vestigen. 

 

De doelgroep is voornamelijk het klassiek, kleinschalig werkmilieu 

Het gros van de bedrijvigheid in Hardinxveld-Giessendam is lokale en/of regionale bedrijvigheid 

met een lokale tot internationale oriëntatie. ’t Oog dient vooral om deze bedrijvigheid blijvend van 

ruimte te kunnen voorzien. De doelgroep sluit daarom aan op de huidige gevestigde bedrijvigheid in 

de gemeente en bestaat voornamelijk uit klassiek, kleinschalig bedrijvigheid2. Deze doelgroep 

bestaat voornamelijk uit lokale, gemengde bedrijvigheid. Over het algemeen heeft deze doelgroep 

behoefte aan kavels tot 0,5 hectare, met enkele uitzonderingen van circa 0,6 hectare. Deze 

bedrijvigheid is grotendeels afhankelijk van de lokale arbeidsmarkt en heeft daarom baat bij een 

goede lokale bereikbaarheid. Een maximale milieucategorie van 3.2 is vaak voldoende, maar in 

enkele gevallen is sprake van een hogere milieucategorie. Dit terrein biedt hiervoor ook 

mogelijkheden langs de Betuweroute. De (lage) prijs wordt vaak genoemd als een belangrijke 

vestigingsfactor, maar de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte worden ook in dit 

werkmilieu steeds meer van belang. Een opkomende trend in dit segment is de behoefte aan 

kleinschalige bedrijfsruimten van 60-100 m2 in bedrijfsverzamelgebouwen voor bijvoorbeeld opslag, 

maar ook kleinschalige (creatieve) (maak)industrie.  

 

Naast het klassiek, kleinschalig werkmilieu, dat de hoofdmoot van de doelgroep uitmaakt, maakt 

het bedrijven ecosysteem maritiem ook een belangrijk deel uit van de bedrijvigheid in Hardinxveld-

                                                           
2 Het klassiek, kleinschalig werkmilieu wordt in andere studies ook wel aangeduid als traditioneel gemengde bedrijvigheid. Het 

betreft dus een traditioneel werkmilieu met diversiteit aan veelal lokale bedrijven op overwegend kleine(re) kavels, zoals 

elektriciens en schoonmaakbedrijven. 

Figuur 2 Beoogde locatie bedrijventerrein 't Oog 
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Giessendam. Kleinschalige toeleveranciers van de maritieme maakindustrie behoren ook tot de 

doelgroep van ’t Oog. Tot slot is er eveneens ruimte voor relatief kleinschalige logistieke 

bedrijvigheid, met een kavelgrootte tot maximaal 1,5 hectare. Deze laatste categorie valt in de 

prognose van de ruimtevraag onder het klassiek, kleinschalig werkmilieu en levert derhalve geen 

extra ruimtevraag op. 

 

De plannen voor ’t Oog beslaan een oppervlakte van 10 hectare, waarvan in de eerste fase 

5 hectare ontwikkeld wordt. Om de ontsluiting op de meeste praktische manier in te richten, wordt 

vanuit de westelijke hoek gestart met de uitgifte. 

 

 

2.2 Afbakening van het marktgebied 

Het is belangrijk dat een vraag-aanbod analyse op het juiste schaalniveau uitgevoerd wordt. Alleen 

op die manier kan een goede prognose opgesteld worden van de te verwachten ruimtevraag. Om 

die reden wordt in deze paragraaf eerst het marktgebied afgebakend. 

 

Het marktgebied bestaat uit omliggende gemeenten 

Omdat de doelgroep van bedrijventerrein ’t Oog vooral het klassiek, kleinschalig werkmilieu betreft, 

met daarnaast lokaal gewortelde maritieme en kleinschalige logistieke bedrijvigheid, wordt 

uitgegaan van een relatief beperkt marktgebied. Klassiek, kleinschalige bedrijvigheid is over het 

algemeen niet bereid zich over grote afstanden te verplaatsen. Dit voornamelijk vanwege de 

binding met de lokale arbeidsmarkt. Ook de lokale binding van het bedrijven ecosysteem maritiem 

en logistiek binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam maakt dat er sprake is van een relatief 

klein marktgebied. 

 

De reden dat bedrijventerrein Groote Haar niet meegenomen is in dit onderzoek is dat dit terrein 

voornamelijk gericht is op lokale vraag vanuit Gorinchem en bovenregionale vraag vanuit 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

 

Het marktgebied van de bedrijventerreinen in de gemeente Hardinxveld-Giessendam bestaat naast 

de gemeente zelf uit de omliggende gemeenten Sliedrecht en een gedeelte van de gemeenten 

Giessenlanden en Papendrecht. Deze zijn allen gelegen aan de A15-corridor.  

 

Figuur 3 Het marktgebied 
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2.3 Ruimtevraag 

De ligging van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op de grens tussen de (markt)regio’s 

Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijheerenlanden zorgt ervoor dat beide regio’s van belang zijn in 

het bepalen van de ruimtevraag voor ‘t Oog. In de kwalitatieve verdieping voor de regio 

Albasserwaard Vijfheerenlanden constateert Stec vooral een functionele samenhang op het niveau 

van de gemeente. Tussen gemeenten onderling is de interactie beperkt tot het oostelijk gedeelte 

van Ablasserwaard-Vijfheerenlanden. Er wordt echter wel enige interactie tussen AV en de 

oostelijke gedeelten van de Drechtsteden geïdentificeerd, waarvan de gemeente Hardinxveld 

Giessendam de overgang vormt3. Dientengevolge kan er ruimtevraag verwacht worden vanuit 

beide regio’s. De ruimtevraag voor het marktgebied waarbinnen bedrijventerrein ’t Oog wordt 

opgebouwd vanuit beide regio’s naar de gemeenten die behoren tot het marktgebied en bestaat uit 

een aantal onderdelen: 

• de geraamde autonome ruimtevraag; 

• vervangingsvraag als gevolg van transformatie van andere bedrijventerreinen in het 

marktgebied; 

• eventuele verplaatsingsvraag vanuit bedrijven die verplaatst (moeten) worden in het kader van 

‘het juiste bedrijf op de juiste plek’, omdat zij bijvoorbeeld teveel overlast veroorzaken op hun 

huidige locatie. 

 

De autonome uitbreidingsvraag bedraagt 7 á 8 hectare 

Omdat de doelgroep van ’t Oog geen bovenregionale vraag betreft, wordt enkel de autonome 

ruimtevraag vanuit de bestaande bedrijvigheid meegenomen. Deze ruimtevraag wordt onder 

andere geprognotiseerd op basis van de verwachte werkgelegenheidsgroei verdeeld over sectoren. 

Ecorys heeft de kwantitatieve ruimtevraag voor de Drechtsteden voor de periode 2016-2035 

voorzien van een kwalitatieve verdieping door deze in te delen in werkmilieus. Voor het klassiek, 

kleinschalige werkmilieu wordt in de periode 2016-2035 14 hectare uitbreidingsvraag verwacht voor 

de Drechtsteden4. Op basis van de verdeling van de werkgelegenheid over de gemeenten wordt 

hiervan circa 1 hectare in Hardinxveld-Giessendam verwacht en respectievelijk 1 en 2 hectare in de 

gemeente Sliedrecht en Papendrecht. Daarnaast wordt van uit de (lokale) maritieme 

(maak)industrie nog 2-3 hectare uitbreidingsvraag verwacht. 

 

Op basis van de kwalitatieve verdieping die Stec heeft uitgevoerd in Albasserwaard-

Vijfheerenlanden is de verwachte ruimtevraag van de gemeente Giessenlanden beperkt. De totale 

uitbreidingsvraag tot en met 2035 vanuit het klassiek, kleinschalig werkmilieu wordt geraamd op 

circa 21-27 hectare. Veruit het grootste gedeelte hiervan komt voor rekening van bedrijventerreinen 

in de gemeenten Gorinchem, Leerdam en Zederik. De verwachte ruimtevraag in de gemeente 

Giessenlanden bedraagt voor de periode tot en met 2035 circa 1-2 hectare. 

 

Voor de periode 2016-2035 wordt vanuit het marktgebied en de doelgroepen van bedrijventerrein ’t Oog 

ongeveer 7 á 8 hectare uitbreidingsvraag verwacht. 

 

                                                           
3 Stec (2018) CONCEPT: kwalitatieve verdieping ruimtevraag bedrijventerreinen Albasserwaard-Vijfheerenlanden 
4 Ecorys (2018) Bouwsteen actualisatie bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden. 
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Tabel 1 Prognose autonome uitbreidingsvraag in het marktgebied in 2016-2035 

Regio Gemeente Werkmilieu Uitbreidingsvraag (ha) 

Drechtsteden5 

 

Hardinxveld-Giessendam Klassiek, kleinschalig 1 

Sliedrecht Klassiek, kleinschalig 2 

Papendrecht Klassiek, kleinschalig 1 

Hardinxveld-Giessendam 
Maritiem 2-3 

Sliedrecht 

Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden 

Giessenlanden 
Klassiek, kleinschalig 1 

Totaal   7-8 

 

Veel potentiële vervangingsvraag als gevolg van transformatie 

Naast de autonome uitbreidingsvraag, maakt ook de verplaatsings- en vervangingsvraag als gevolg 

van respectievelijk herprofilering en transformatie onderdeel uit van de totale ruimtevraag. In de 

‘Bouwsteen actualisatie bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden´ heeft Ecorys een aanzienlijke 

vervangingsvraag geïdentificeerd voor het klassiek, kleinschalig werkmilieu en bedrijven 

ecosysteem maritiem. Ook in de gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht is hierbij een 

aantal (potentiele) transformatielocaties aan het licht gekomen. Hiermee dragen de gemeenten bij 

aan de groeiagenda van de Drechtsteden, waarin een aantal oeverlocaties getransformeerd wordt 

naar wonen. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam betreft dit geen watergebonden locaties, 

maar wel locaties die kwalitatief bijdragen aan de woonwensen in de Drechtsteden. De verwachte 

verplaatsings- en/of vervangingsvraag die hieruit voortkomt bedraagt circa 12-15 hectare.  

 

Tabel 2 Vervangings- en verplaatsingsvraag in het marktgebied 

Bedrijventerrein Vervangingsvraag (ha) 

Den Dikken (Hardinxveld-Giessendam) 1 

IJzergieterij (Hardinxveld-Giessendam) 2 

Overige locaties 9-12 

Totaal 12-15 

 

In Albasserwaard Vijfheerenlanden wordt voor de periode tot en met 2035 slechts een beperkte 

vervangings- en/of verplaatsingsvraag verwacht. In totaal bedraagt de potentiele vervangingsvraag 

circa 7 hectare voor de gehele regio. Na 2035 ligt er in potentie een grote vervangingsopgave voor 

Gorinchem. Een aantal mogelijke transformatielocaties telt op tot een potentiele vervangingsvraag 

van circa 35 hectare. Het effect hiervan op de ruimtevraag in Hardinxveld-Giessendam is echter 

nihil. Vanuit Alblasserwaard Vijfheerenlanden wordt kortom geen additionele vervangings- en/of 

verplaatsingsvraag verwacht. 

 

Inclusief de potentiele vervangings- en verplaatsingsvraag bedraagt de totale ruimtevraag vanuit het 

marktgebied en de doelgroepen van bedrijventerrein ’t Oog circa 19-23 hectare. 

 

Tabel 3 Prognose totale ruimtevraag in het marktgebied in 2016-2035 

Type vraag Ruimtevraag (ha) 

Totale uitbreidingsvraag 7-8 

Vervangings- en verplaatsingsvraag 12-15 

Totale ruimtevraag 19-23 

 

                                                           
5 De prognose van de ruimtevraag is gevalideerd o.b.v. het aandeel per werkmilieu in de werkgelegenheid in de Drechtsteden. 
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3 Concurrerend aanbod 

Net als de ruimtevraag richten we ons bij het inventariseren van concurrerend aanbod op het 

afgebakende marktgebied. Op verschillende bedrijventerreinen in de regio is nog uitgeefbaar 

aanbod te vinden. In de gemeente Hardinxveld-Giessendam zelf is na uitgifte van de meest recente 

bedrijventerreinenontwikkeling Blauwe Zoom geen uitgeefbaar aanbod meer te vinden. In de 

omliggende gemeenten is daarentegen nog wel aanbod te vinden, zij het redelijk beperkt. 

 

Figuur 4 Concurrerend (uitgeefbaar) aanbod binnen het marktgebied 

 

 

Beperkt direct uitgeefbaar aanbod 

In de gemeente Giessenlanden is op bedrijventerrein Schelluinen-West nog circa 4,5 hectare 

aanbod beschikbaar. Dit aanbod is echter specifiek gericht op logistieke bedrijven, waardoor het 

niet gezien wordt als concurrerend aanbod. Daarnaast zijn de nog uitgeefbare kavels op dit 

bedrijventerrein reeds onder optie6. In de gemeente Sliedrecht is op verschillende bedrijven-

terreinen nog planaanbod (zachte plannen) te vinden. Bedrijventerreinen de Driehoek en 

Stationspark III zijn beide goed voor ongeveer 6 hectare en op Baanhoek-West komt nog 3 hectare 

beschikbaar voor het klassiek, kleinschalig werkmilieu. Tot slot kent Papendrecht minder dan 

1 hectare direct uitgeefbaar aanbod op het Land van Matena. In totaal houdt dit in dat er ruim 

16 hectare uitgeefbaar aanbod is in de marktregio, waarvan er minder dan 1 direct uitgeefbaar is. 

 

Tabel 4 Plan- en direct uitgeefbaar aanbod op bedrijventerreinen binnen het marktgebied van 't Oog 

 

                                                           
6 6 Stec (2018) CONCEPT: kwalitatieve verdieping ruimtevraag bedrijventerreinen Albasserwaard-Vijfheerenlanden 

Gemeente Bedrijventerrein Oppervlakte 

totaal netto (ha) 

Planaanbod (ha) Direct uitgeefbaar 

(ha) 

Giessenlanden - - 0 0 

Sliedrecht 

De Driehoek 6,6 6,6 0 

Baanhoek-West 3,0 3,0 0 

Stationspark III 6,0 6,0 0 

Papendrecht Land van Matena 0,9 0,8 0,8 

Hardinxveld-

Giessendam 
(’t Oog) (5,0) (5,0) 0 

Totaal   
16,4 

(21,4) 
0,8 
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Ook de ruimte in bestaande panden is beperkt 

Naast uitgeefbaar aanbod en nog te ontwikkelen planaanbod kunnen bedrijven zich ook vestigen in 

leegstaande panden. In zowel de door Stec uitgevoerde kwalitatieve verdieping van bedrijven-

terreinen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als de door Ecorys uitgevoerde kwalitatieve 

verdieping van bedrijventerreinen in de Drechtsteden is de leegstand in bestaande bedrijfspanden 

in kaart gebracht. In beide onderzoeken is geconcludeerd dat de leegstand in bestaande 

bedrijfspanden rond of zelfs onder het frictieniveau ligt. Hiermee is sprake van een gezonde, maar 

gespannen marktsituatie. Een klein gedeelte van de ruimtevraag kan daarmee in bestaande 

bedrijfspanden worden opgevangen, voor veel bedrijven geldt echter evenwel dat ze steeds vaker 

een pand op maat willen en bij voorkeur zelf (laten) nieuwbouwen. 
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4 Conclusie  

Ontwikkeling van ’t Oog is noodzakelijk om voldoende ruimte te bieden aan bedrijvigheid 

De totale ruimtevraag voor de periode tot en met 2035 bedraagt circa 19-24 hectare. Het aanbod 

voor de doelgroep in het marktgebied bedraagt exclusief de ontwikkeling van ’t Oog ruim 

16 hectare. Deze hoeveelheid uitgeefbaar aanbod wordt enkel gehaald als het volledige 

planaanbod voor het klassiek, kleinschalig werkmilieu in het marktgebied wordt gerealiseerd. Het 

direct uitgeefbaar aanbod in het marktgebied bedraagt namelijk slechts een hectare. Dit betekent 

dat wanneer bedrijventerrein ’t Oog niet ontwikkeld wordt er in het marktgebied een tekort aan 

ruimte voor lokale bedrijvigheid dreigt te ontstaan. Wanneer daarnaast de specifieke lokale binding 

van veel ondernemers in de gemeente Hardinxveld-Giessendam in ogenschouw genomen wordt, 

wordt duidelijk dat de ontwikkeling van ’t Oog noodzakelijk is om lokale bedrijvigheid van voldoende 

(uitbreidings-)ruimte te kunnen blijven voorzien.  

 

Gebaseerd op de huidige behoefteraming en aanbodcijfers, luidt de conclusie dat gezien de 

verwachte ruimtevraag in de periode tot en met 2035, de ontwikkeling van ’t Oog nodig is om 

voldoende ruimte te bieden aan de bedrijvigheid in Hardinxveld-Giessendam. Hierbij adviseren wij 

niet te plannen voor een perfect evenwicht tussen vraag en aanbod, maar altijd een bepaalde 

schuifruimte aan te houden zodat (relatieve) flexibiliteit in gronduitgifte behouden blijft.  
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Over Ecorys 

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks-  en adviesbureau dat zich richt op de 

belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd 

advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde 

beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige 

analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids-  en 

managementvraagstukken. 

 

Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu 

beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten. 

Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de 

wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.  

 

Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het 

Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en 

expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een 

meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.  

 

Ecorys excelleert in zeven werkgebieden: 

-  Economic growth; 

-  Social policy; 

-  Natural resources; 

-  Regions & Cities; 

-  Transport & Infrastructure; 

-  Public sector reform; 

-  Security & Justice. 

 

Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:  

-  voorbereiding en formulering van beleid;  

-  programmamanagement; 

-  communicatie;  

-  capaciteitsopbouw (overheden);  

-  monitoring en evaluatie.  

 

Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om 

het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op 

meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat  

dat wordt ondersteund door al onze medewerkers. 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

plan: 

het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Oog' met identificatienummer 

NL.IMRO.0523.BP2018OOGBEDRIJVEN-DO01 van de gemeente Hardinxveld- Giessendam; 

bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen; 

aanbouw: 

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het in directe 

verbinding staat, welk gebouw onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in 

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;   

aanduiding: 

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

aanduidingsgrens: 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

achtererfgebied: 

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig 

loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te 

doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen; 

afwijking: 

het afwijken van de planregels, als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder c. van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

ambulante detailhandel: 

detailhandel uitgeoefend in open ruimtes zoals markten en standplaatsen; 

andere geluidgevoelige gebouwen: 

gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder; 

antennedrager: 

een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne; 

antenne-installatie: 

een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een 

techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie; 
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andere geluidsgevoelige gebouwen: 

gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder; 

archeologische deskundige: 

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige met een 

aantoonbare specifieke deskundigheid op het gebied van de archeologische monumentenzorg; 

archeologische verwachting: 

de aan een gebied toegerekende verwachting in verband met de kans op het voorkomen van 

archeologische relicten;  

archeologische waarde: 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende archeologische 

relicten;     

automatenhal: 

een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het bieden van gelegenheid voor het spelen met gokkasten 

en spelletjesautomaten; 

bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

bebouwingspercentage: 

het percentage, dat de grootte van (een deel van) het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag worden 

bebouwd; 

bed & breakfast/gastenverblijf: 

het verstrekken van logies met ontbijt binnen de bestaande (bedrijfs)woning of het hoofdgebouw; 

bedrijf 

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, 

opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, 

aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen; 

bedrijfsgebouw 

een niet voor bewoning bestemd gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

bedrijfsmatige exploitatie 

het via een bedrijf, stichting of andere rechtspersoon voeren van een zodanig beheer c.q. exploitatie; 

bedrijfswoning:  

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden 

van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 

noodzakelijk is; 
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bedrijfsvloeroppervlakte: 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 

magazijnen en overige dienstruimten;  

begane grondlaag: 

de bouwlaag van een gebouw waarvan de vloer ter hoogte van het peil is gelegen; 

beperkt kwetsbaar object: 

a. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een dichtheid van 

maximaal twee woningen, woonschepen en woonwagens per hectare en dienst- en 

bedrijfswoningen van derden; 

b. sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 

c. kantoorgebouwen, hotels en restaurants, winkels en bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder 

de definitie voor kwetsbare objecten als bedoeld in lid kwetsbaar object:, onder c., vallen; 

d. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij niet 

onder de definitie voor kwetsbare objecten als bedoeld in lid kwetsbaar object:, onder d., vallen; 

e. objecten die met de onder a. en c. genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit hoofde van de 

gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat 

daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij een ongeval, voor 

zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn; 

f. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale of een 

gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke 

stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de gevolgen van dat 

ongeval; 

bestaand: 

a. bij bouwwerken: bebouwing legaal aanwezig of in aanbouw ten tijde van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan, dan wel bebouwing die nadien kan worden gebouwd krachtens een 

omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend; 

b. bij gebruik: het gebruik dat bestaat ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan; 

bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

BEVI-inrichting: 

bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

bevoegd gezag: 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

bijbehorend bouwwerk: 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 

hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander 

bouwwerk met een dak; 
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bijgebouw: 

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden kan worden 

van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;  

bouwen: 

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 

bouwwerk; 

bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 

bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd, met uitsluiting van zolder en onder de begane grondlaag 

gelegen gebouwdelen; 

bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 

bebouwing is toegelaten; 

bouwperceelgrens: 

een grens van een bouwperceel;  

bouwvlak: 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 

gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 

indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

brutovloeroppervlakte: 

de buitenwerks gemeten totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een 

(dienstverlenend) bedrijf of instelling, inclusief opslag- en administratieruimten en dergelijke;  

buitenopslag: 

het in de open lucht opslaan of opgeslagen houden van gerede of ongerede goederen, materialen, 

werktuigen, machines of gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan; 

café: 

een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, uitsluitend of overwegend gericht op het 

verstrekken van dranken voor consumptie ter plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van 

kleine etenswaren, al dan niet ter plaatse bereid; 

coffeeshop: 
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een horecabedrijf, waarin uitsluitend alcoholvrije dranken en eventueel kleine eetwaren worden 

verstrekt voor gebruik ter plaatse en waar softdrugs worden verstrekt voor gebruik ter plaatse of 

gebruik elders; 

commerciële activiteiten: 

activiteiten met winstoogmerk; 

consumentenvuurwerk: 

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik; 

cultuur en ontspanning 

het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op cultuur en ontspanning, zoals bijvoorbeeld een 

atelier, attractiepark, bioscoop, bowlingbaan, casino, congrescentrum, creativiteitscentrum, 

dansschool, dierentuin, evenementterrein, kinderboerderij, museum, muziekschool, muziektheater, 

speeltuin en theater, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

cultuurhistorische waarde: 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische 

gaafheid; 

dakkapel: 

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een 

dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de 

constructie in het dakvlak is geplaatst; 

detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen 

en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de 

uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit: 

detailhandel als activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk 

ondergeschikt is aan de op de ingevolge het bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie. De 

detailhandelsactiviteit is van zulke beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang dat de 

(niet-detailhandel) functie waaraan zij wordt toegevoegd (productie, ambachtelijke en/of 

groothandelactiviteit) qua aard, omvang en verschijningsvorm, overwegend of nagenoeg geheel als 

hoofdfunctie duidelijk herkenbaar blijft; 

dienstverlening: 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 

woord worden gestaan en geholpen;  

dove gevel: 

a. een bouwkundige constructie of delen daarvan waarin geen te openen delen aanwezig zijn met 

een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 

tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A), alsmede, 

b. een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits 

deze niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte (functie); 
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ecologische deskundige 

een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen 

inzake flora- en fauna, natuur en landschap; 

erf:  

het al dan niet bebouwde perceel, of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 

dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en binnen het 

bestemmingsvlak, maar buiten het bouwvlak ligt; 

evenement: 

een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak van maximaal 7 dagen, die in de openbare 

ruimte wordt gehouden; 

extensieve dagrecreatie: 

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, 

zwemmen en natuurobservatie; 

extensief (dag)recreatief medegebruik 

recreatief gebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en daarmee gelijk 

te stellen activiteiten (met uitzondering van rust- en picknickplaatsen met bijbehorend meubilair), dat 

geen specifiek beslag legt op de ruimte, behoudens ruimtebeslag door voet-, fiets- en ruiterpaden; 

foeragehandel: 

een handel in veevoer, kunstmest en aanverwante producten; 

gebouw: 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 

omsloten ruimte vormt; 

gebruik(en): 

gebruiken, doen gebruiken, laten gebruiken en in gebruik geven; 

geluidsbelasting vanwege een industrieterrein: 

de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats, veroorzaakt 

door de gezamenlijke inrichtingen en toestellen, aanwezig op het industrieterrein, het geluid van niet 

tot de inrichtingen behorende motorvoertuigen op het terrein daaronder niet begrepen, zoals bedoeld 

in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder; 

geluidbelasting vanwege wegverkeer 

de gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode (Lden) uitdrukt in dB op een 

bepaalde plaats, veroorzaakt door het wegverkeer op een bepaald weggedeelte of een combinatie 

van weggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder ; 

geluidsbelasting vanwege een spoorweg: 

de gemiddelde geluidsbelasting over de dag-, avond- en nachtperiode (Lden) uitdrukt in dB op een 

bepaalde plaats, veroorzaakt door het spoorwegverkeer of op een bepaald spoorweggedeelte of een 

combinatie van spoorweggedeelten, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder; 
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geluidzone 

geluidzone als bedoeld in artikel 40 van de Wetgeluidhinder 

geluidzoneringsplichtige inrichtingen: 

een inrichting, waarbij op grond van de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een 

bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld; 

groothandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan 

wel aan personen dan wel aan instellingen ter aanwending in een andere bedrijfsactiviteit; 

growshop: 

een ruimte waar substanties, voorwerpen of gegevens, die gebruikt kunnen worden voor de teelt van 

hennep, worden bewerkt, bewerkt, verwerkt, bedrijfsmatig te koop aangeboden, verkocht, afgeleverd, 

vervaardigd of voorhanden zijn; 

handel in en verkoop van goederen en diensten via internet: 

bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder niet begrepen de uitstalling ten verkoop), het verkopen 

en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegen anders dan in de 

uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit, waar vrijwel uitsluitend een elektronische transactie 

tot stand komt, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning, waarbij de 

woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling 

heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;  

hogere grenswaarden: 

een maximale waarde voor de geluidsbelasting, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in 

een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder; 

hoofdgebouw: 

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of 

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, 

gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

horecabedrijf 

een bedrijf dat of instelling die in zijn algemeenheid is gericht op het verstrekken van nachtverblijf, op 

het ter plaatse nuttigen van voedsel en dranken en/of op het exploiteren van zaalaccommodatie, een 

en ander al dan niet in combinatie. In deze regels worden onder horecabedrijf uitsluitend de volgende 

specifieke vormen daarvan begrepen: 

a. hotel: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van nachtverblijf en waarbij het 

verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is; 

b. restaurant: een bedrijf, niet zijnde een fastfoodrestaurant als bedoeld onder i, gericht op het voor 

gebruik ter plaatse verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide etenswaren alsmede het 

verstrekken van alcoholische dranken; het accent ligt op het ter plaatse nuttigen van ter plaatse 

bereide etenswaren; 
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c. dagzaak: een bedrijf, dat qua openingstijden vergelijkbaar is met detailhandelsvestigingen, 

althans geen latere sluitingstijd dan 22.00 uur heeft, en dat is gericht op het ter plaatse 

rechtstreeks aan de verbruiker verstrekken van niet-alcoholische dranken alsmede de verkoop 

van al dan niet ter plaatse bereide, kleine etenswaren, waarbij het accent ligt op de verkoop van 

niet-alcoholische dranken, zoals een dagcafé, lunchroom, koffiehuis of theehuis en ijssalon; 

d. afhaalcentrum: een bedrijf gericht op het verstrekken van al dan niet ter plaatse bereide 

etenswaren; het accent ligt op de verkoop van ter plaatse bereide etenswaren; 

e. cafetaria/snackbar: een bedrijf gericht op het verstrekken aan de verbruiker van en het al dan 

niet ter plaatse gebruiken van al dan niet ter plaatse bereide, kleine etenswaren; het accent ligt op 

de verkoop van al dan niet ter plaatse bereide, kleine etenswaren; 

f. cafés, bars, avond- en nachtgelegenheid: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het 

verstrekken van dranken voor gebruik ter plaatse en waarvan het sluitingsuur later dan 22.00 uur 

ligt; 

g. discotheek: een bedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het verstrekken van dranken voor gebruik 

ter plaatse en/of het gelegenheid bieden voor dansen en waarvan het sluitingsuur later dan 22.00 

uur ligt. 

h. zalencentrum: een bedrijf gericht op het verhuren van zalen ten behoeve van congressen, 

seminars, bruiloften en partijen of daarmee gelijk te stellen activiteiten. 

i. fastfoodrestaurant: een bedrijf, dat in zijn algemeenheid is gericht op het relatief snel 

verstrekken van dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse of voor gebruik elders, en 

gericht is op het in relatief korte tijd bedienen van grote aantallen mensen, waarbij tevens de 

mogelijkheid aanwezig is om vanuit de auto gebruik te maken van de geboden service. 

kampeermiddel: 

tent, tentwagen, kampeerauto of caravan dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of 

gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde; een en ander voor zover 

deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel 

worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

kantoor 

een ruimte, welke door haar indeling en inrichting kennelijk is bestemd om uitsluitend te worden 

gebruikt voor administratieve en daarmee gelijk te stellen werkzaamheden met geen of slechts een 

ondergeschikte baliefunctie; 

kruin van de weg: 

het hoogste punt in het dwarsprofiel van de weg ten tijde van de aanleg van de weg, dan wel na 

reconstructie van de weg; 

kwetsbaar object: 

a. woningen (niet zijnde woningen, woonschepen en woonwagens als bedoeld bij de definitie voor 

beperkt kwetsbare objecten, onder lid beperkt kwetsbaar object: beperkt kwetsbaar object:); 

b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van 

minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals: 

1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 

2. scholen; 

3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen; 

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag 

aanwezig zijn, zoals: 

1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1.500 m2per object; 
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2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto 

vloeroppervlak meer dan 1.000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak 

van meer dan 2.000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een 

supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

d. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50 personen 

gedurende meerdere aaneengesloten dagen; 

landschapsdeskundige: 

een door burgemeester en wethouders aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van 

deskundigen op het gebied van landschap; 

landschapswaarde: 

de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de 

aardoppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge 

samenhang tussen levende en niet-levende natuur; 

ligplaats: 

plaats in het water, bestemd of aangewezen om door een woonschip bij verblijf te worden ingenomen; 

LPG-doorzet: 

de doorzet van LPG in m3 per jaar; 

maatschappelijke voorzieningen 

culturele, educatieve, medische (met uitzondering van een ziekenhuis), sociale en 

levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening. 

Onder maatschappelijke voorzieningen vallen in ieder geval: bibliotheken, peuterspeelzalen, 

kinderopvang, naschoolse opvang, zorginstellingen, scholen en verenigingsleven;  

maatvoeringsgrens: 

de grens van een maatvoeringsvlak; 

maatvoeringsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor 

bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt; 

manege: 

een bedrijf dat op eigen terrein binnen en/of buiten een gebouw gelegenheid geeft tot het beoefenen 

van de paardensport; 

nadere eis: 

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder d. van de Wet ruimtelijke ordening; 

natuurwaarde: 

de aan een gebied eigen zijnde ecologische waarde; 

nevenactiviteit: 

een activiteit ondergeschikt aan de hoofdactiviteit in zowel omvang (m2), omzet (€) als de effecten op 

het woon- en leefklimaat;  
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normaal onderhoud, gebruik en beheer: 

een gebruik gericht op het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan 

van deze objecten op het bestaande kwaliteitsniveau wordt bereikt; 

nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 

schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 

behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie; 

omgevingsvergunning voor het bouwen 

een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a. van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht; 

omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk: 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder b. van de Wet ruimtelijke ordening;  

omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden: 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 onder a. van de Wet ruimtelijke ordening;  

omgevingsvergunning om af te wijken van bij het plan aangegeven regels: 

een vergunning als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder c. van de Wet ruimtelijke ordening;  

ondergronds bouwen: 

het bouwen beneden het afgewerkte maaiveld; 

onderkomen: 

voor verblijf geschikt, al dan niet aan hun bestemming onttrokken voer- of vaartuig, ark, 

kampeermiddel en soortgelijk verblijfsmiddel, voor zover deze niet als bouwwerk is aan te merken; 

oorspronkelijk maaiveld: 

het maaiveld zoals aanwezig voor een eventuele ophoging en/of egalisering van de gronden ten 

behoeve van de nieuwbouw, waarbij de eerste oorspronkelijke bodemlaag onder de opgebrachte 

zandlaag maatgevend is; 

overkapping: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak en met aan ten hoogste één zijde 

een wand; 

paardenbak: 

een niet overdekte rijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten in de open lucht met een bodem van 

zand, hout, boomschors of ander materiaal om de bodem te verstevigen, als dan niet voorzien van 

een omheining; 

paardenhouderij: 

het houden van paarden en pony's ten behoeve van: 
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a. het produceren van deze dieren, geschikt voor bepaalde taken, zoals hengstenstations, 

opfokbedrijven, handelsstallen en africht- en trainingsstallen (productiegerichte paardenhouderij); 

b. het gebruiken van deze dieren, zoals ten behoeve van pensionstallen, verhuurbedrijven, 

rijscholen en maneges (gebruiksgerichte paardenhouderij). 
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peil 

1. voor een bouwwerk, dat direct aan de weg grenst of een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang 

direct aan de weg grenst, uitsluitend voor zover deze bouwwerken worden opgericht binnen het 

bouwvlak: de hoogte van de kruin van de weg; 

2. voor bijbehorende bouwwerken bij de onder a. bedoelde bouwwerken die worden opgericht 

buiten het bouwvlak: de hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse voor het 

bouwrijp maken van het terrein; 

3. voor een zich op een perceel bevindend bouwwerk in het talud van de dijk, waarvan de gevel niet 

direct aan de weg grenst: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein voor het 

bouwrijp maken van het terrein, ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het gebouw; 

4. indien volledig in of op het water wordt gebouwd: de hoogte van het gemiddelde waterniveau ter 

plaatse van het bouwwerk; 

5. voor een bouwwerk ten behoeve van railverkeer en/of een OV-halte: de hoogte van de bovenkant 

van het spoor; 

6. in overige gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein ter plaatse 

voor het bouwrijp maken van het terrein;  

praktijkruimte: 

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op 

administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een 

daarmee naar aard gelijk te stellen gebied; 

productiegebonden detailhandel: 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het 

productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie; 

prostitutie: 

het zich beschikbaar stellen tot het tegen betaling verlenen van seksuele diensten aan anderen; 

recreatieve doeleinden: 

voorzieningen ter zake van recreatie, zoals sportterreinen, ijsbanen, sportverenigingen en daarmee 

naar de aard vergelijkbare voorzieningen, met bijbehorende kantinevoorzieningen uitsluitend als 

ondergeschikte nevenactiviteit, verblijfsrecreatie uitgezonderd; 

seksinrichting: 

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische 

aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt ieder geval begrepen (al dan niet in combinatie met 

elkaar): 

a. een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon; 

b. een seksbioscoop of sekstheater; 

c. een seksautomatenhal; 

d. een sekswinkel; 

e. seksclub of  parenclub; 

slopen: 

het geheel of gedeeltelijk afbreken van gebouwen en andere bouwwerken; 
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speeltoestel: 

een inrichting die bestemd is voor vermaak of ontspanning, waarbij uitsluitend van de zwaartekracht 

of de fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt;  

speelvoorziening: 

een voorziening in de woonomgeving, die er op gericht is speel- en recreatiemogelijkheden buiten te 

bieden, gericht op de leeftijdscategorie tot 18 jaar; 

sportvoorziening: 

voorzieningen ten behoeve van sport- en/of spelbeoefening alsmede ten behoeve van het geven van 

bewegingsonderwijs; 

Staat van Bedrijfsactiviteiten 

een als bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein bij deze regels behorende en daarvan 

onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen; 

Staat van Bedrijfsactiviteiten (bedrijventerrein) 

een als bijlage Staat van bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein bij deze regels behorende en daarvan 

onderdeel uitmakende lijst van bedrijven en instellingen (bedrijventerrein); 

stacaravan: 

een kampeermiddel dat mede gelet op de afmetingen en constructie, kennelijk niet bestemd is om 

regelmatig en op normale wijze op de verkeerswegen te worden voortbewogen; 

straatmeubilair: 

bouwwerken ten behoeve van al dan niet openbare voorzieningen, zoals: 

a. verkeersgeleiders, verkeersborden, lichtmasten, zitbanken, bloembakken; 

b. telefooncellen, abri's, kunstwerken, speeltoestellen en draagconstructies voor reclame; 

c. kleinschalige bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen met een inhoud van ten hoogste 

50 m³ en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m, waaronder begrepen voorzieningen ten behoeve 

van telecommunicatie, energievoorziening en brandkranen; 

d. afvalinzamelsystemen; 

supermarkt: 

een detailhandelsbedrijf voor de handel in voedings- en genotmiddelen (foodsector) en in dagelijkse 

(huishoudelijke) gebruiksartikelen;  

uitbouw: 

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw, welk 

gebouw door de vorm kan worden onderscheiden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch 

opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw; 

uitvoeren: 

uitvoeren, het doen uitvoeren, laten uitvoeren en in uitvoering geven; 
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volumineuze goederen: 

goederen die vanwege hun omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling, zoals 

auto's, motoren, boten, caravans, grove bouwmaterialen en landbouwwerktuigen; 

voorerfgebied: 

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

voorgevel: 

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw, welke als belangrijkste is aan te merken en 

waarvan het gebouw in hoofdzaak toegankelijk is; 

voorkeursgrenswaarde: 

de maximale waarde voor de geluidsbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de 

Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder; 

vuurwerkbedrijf: 

een bedrijf dat is gericht op de vervaardiging of assemblage van vuurwerk of de (detail)handel in 

vuurwerk, niet bedoeld periodieke verkoop in consumentenvuurwerk, c.q. de opslag van vuurwerk 

en/of de daarvoor benodigde stoffen; 

waterbalans 

het instrument zoals omschreven in hoofdstuk 5 van de toelichting van het bestemmingsplan 

''Bedrijventerrein 't Oog; 

weg: 

een weg als bedoeld in artikel 1, lid 1 sub b van de Wegenverkeerswet; 

Wet geluidhinder: 

Wet van 16 februari 1979 (Stb. 99), houdende regels inzake het voorkomen of beperken van 

geluidhinder, zoals deze luidde ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan; 

wijziging: 

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 eerste lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening; 

winkelvloeroppervlak 

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de 

detailhandel; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van de regels wordt als volgt gemeten:  

2.1  de afstand van een gebouw: 

tot de zijdelingse perceelsgrens wordt gemeten vanaf het dichtst bij de perceelsgrens gelegen punt 

van het gebouw tot die perceelsgrens op 1 m boven peil en haaks op de perceelsgrens;  

2.2  de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens: 

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die 

afstand het kortst is; 

2.3  de bebouwde oppervlakte: 

van een bouwperceel, bouwvlak of ander terrein wordt gemeten buitenwerks en boven peil, met dien 

verstande, dat de grondoppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en andere 

bouwwerken worden opgeteld; 

de bouwhoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, 

met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de 

aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. In geval van een lessenaarsdak is dit de hoogte aan 

de hoge zijde van het dak; 

de goothoogte van een bouwwerk: 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk 

te stellen constructiedeel. In het geval van een lessenaarsdak is dit de hoogte aan de lage zijde van 

het dak; 

de hoogte van een windturbine: 

vanaf het peil tot aan de (wieken)as van de windturbine; 

de horizontale diepte van een gebouw: 

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd; 

de ondergrondse diepte van een gebouw: 

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf het gemiddelde niveau van het afgewerkte 

maaiveld ter plaatse van het gebouw; 

de inhoud van een bouwwerk: 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 

scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;  

de oppervlakte van een bouwwerk: 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk; 
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de oppervlakte van een overkapping: 

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het 

gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping.  

vloeroppervlakte: 

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 

meten tot of vanuit een lijn: 

bij toepassing van deze regels wordt gemeten tot of vanuit het hart van een lijn op de (digitale) kaart 

en op de schaal waarin het plan is vastgesteld. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

 

Artikel 3  Bedrijventerrein 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

3.1.1  Algemeen 

De voor “Bedrijventerrein” aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven, met inachtname van het bepaalde in lid 3.1.2; 

b. bedrijfsgebonden kantoren, met inachtname van het bepaalde van 3.4.4; 

c. paden, wegen en parkeervoorzieningen; 

d. nutsvoorzieningen; 

e. groenvoorzieningen; 

f. tuinen, erven; 

g. watergangen, waterpartijen en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

h. bij een en ander behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.1.2  Specifiek 

Ter plaatse van de aanduiding: 

bedrijf tot en met categorie 4.1 zijn de gronden uitsluitend bestemd voor bedrijven tot en met 

categorie 4.1 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten 

bedrijventerrein' of welke naar aard en omvang daaraan gelijk te 

stellen zijn; 

bedrijf tot en met categorie 4.2 zijn de gronden uitsluitend bestemd voor bedrijven tot en met 

categorie 4.2 van de 'Staat van bedrijfsactiviteiten 

bedrijventerrein' of welke naar aard en omvang daaraan gelijk te 

stellen zijn; 

specifieke vorm van groen- 

groenzone 

zijn gronden uitsluitend bestemd voor een groenzone, teneinde  

de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein en een  

zorgvuldige overgang naar de omgeving te waarborgen; 

opslag uitgesloten is het niet toegstaan om buitenopslag te stallen, teneinde de dit 

deel van het plangebied als representatief herkenningspunt te 

waarborgen. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen 

Ten aanzien van de in lid 3.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels: 

a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de afstand van gebouwen tot de perceelsgrens bedraagt minimaal 5 m;  

c. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel ten hoogste 70% bedragen; 

d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m;   

e. gebouwen mogen uitsluitend gebouwd worden wanneer qua oriëntatie en indeling wordt voldaan 

aan de eisen zoals gesteld in het inrichtingsplan voor de locatie;  

f. gebouwen mogen uitsluitend gebouwd worden wanneer wordt voldaan aan de eisen uit het 

Beeldkwaliteitsparagraaf . 
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3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt maximaal voor:  

a. bedrijfsinstallaties, palen en masten: 15 m; 

b. silo's: 12 m; 

c. terreinafscheidingen: 2 m; 

d. overige, andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 2 m;  

 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Afwijken van de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 3.2.1 onder b genoemde afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, en toestaan dat gebouwen 

op kortere afstand of op de perceelsgrens worden gesitueerd indien dit vanuit oogpunt van 

brandveiligheid acceptabel wordt geacht.    

3.3.2  Afwijken van de hoogte 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 3.2.1 onder d genoemde hoogte, en toestaan dat gebouwen tot een maximale hoogte van 15 

meter worden gebouwd, mits deze hoogte past binnen de Beeldkwaliteitsparagraaf.    

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Toegestaan gebruik 

a. Parkeren en bevoorrading ten behoeve van een bedrijf zijn uitsluitend toegestaan op het eigen 

terrein van het betreffende bedrijf. 

b. (Buiten)opslag ten behoeve van een bedrijf is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

1. opslag dient plaats te vinden binnen het bouwvlak;  

2. opslag dient plaats te vinden achter het verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw;  

3. de activiteiten passen binnen de verleende milieuvergunning, de geaccepteerde 

milieumelding  in het kader van het activiteitenbesluit en/of maatwerkvoorschriften;  

4. de afstand van opslag tot buiten het eigen terrein gelegen wegen met bijbehorende paden en 

bermen mag niet minder dan 3 m bedragen; 

5. de hoogte van opslag mag ten hoogste zoveel bedragen als de ter plaatse toegestane 

maximale goothoogte van gebouwen;  

6. in afwijking van het bepaalde onder 3.4.1 onder b. punt 5. mag de hoogte van opslag binnen 

een afstand van 2 m van een (bedrijfs)woning en hoogste 50% bedragen van de toegestane 

maximale goothoogte van gebouwen;  

7. als gevolg van de buitenopslag voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein beschikbaar 

blijft; 

c. In afwijking van het bepaalde onder a. en b. is ter plaatse van de aanduiding 'opslag uitgesloten' 

buitenopslag niet toegestaan. 

3.4.2  Inrichtingen genoemd in bijlage C en D van het Besluit milieu-effectrapportage 

Nieuwe inrichtingen of veranderingen aan bestaande inrichtingen waarop het bepaalde in bijlage C en 

D van het Besluit milieu-effectrapportage van toepassing is, zijn slechts toegestaan indien uit een 

(vormvrije) m.e.r.-beoordeling of MER blijkt dat deze inrichtingen milieuhygiënisch inpasbaar zijn. 
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3.4.3  Niet toegestaan gebruik 

Niet toegestaan zijn: 

a. horecabedrijven; 

b. detailhandel, behoudens volumineuze goederen en productiegebonden detailhandel met 

uitzondering van productiegebonden detailhandel in voedings- en genotmiddelen; 

c. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;  

d. bedrijven die krachtens artikel 2.1, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht zijn aangewezen als 

inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, behoudens binnen 

bestemmingsvlakken met de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.2"; 

e. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

3.4.4  Kantoren 

a. het brutovloeroppervlakte van bedrijfsgebonden kantoren mag per bedrijf ten hoogste 50% van de 

brutovloeroppervlakte van het betreffende bedrijf bedragen, met een maximum van 1.500 m2. 

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Afwijken ander bedrijf 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 3.1 onder a. en b. voor het vestigen van een bedrijf van één categorie hoger dan ter plaatse als 

recht is toegestaan, mits: 

a. het bedrijf voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt op 

milieugevoelige objecten gelijk kan worden gesteld met een bedrijf genoemd in de als recht 

toegestane categorie; 

b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden; 

c. dit milieuhygiënisch inpasbaar is; 

Deze afwijking geldt niet voor bedrijven die vallen onder categorie 5 van de bij deze regels als bijlage 

1 opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein.  

3.5.2  Detailhandel 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 

3.1 en in sublid 3.4.3 onder b., ten behoeve van de nieuwvestiging of verplaatsing van een elders in 

de gemeente gevestigd, grootschalig detailhandelsbedrijf in brand- en explosiegevaarlijke goederen,  

tuincentra en bouwmarkten.  

Bij de toepassing van deze afwijkingsmogelijkheid gelden de volgende randvoorwaarden: 

a. er mag op het bedrijventerrein geen detailhandelsconcentratie ontstaan; 

b. het aandeel van de toegestane detailhandelsbedrijven bedraagt niet meer dan 10% van het totale 

vloeroppervlak van het bedrijventerrein; 

c. de oppervlakte van de detailhandelsvestiging mag voor een deel voor de verkoop van 

nevenassortimenten worden gebruikt, mits:  

1. het nevenassortiment past bij het hoofdassortiment; 

2. het nevenassortimentsdeel niet meer dan 20% van het netto verkoopvloeroppervlak in beslag 

neemt;  

d. aangetoond is dat als gevolg van de toepassing van de afwijkingsbevoegdheid het woon- en 

leefklimaat niet oneveredig wordt aangetast en geen onaanvaardbare leegstand ontstaat;  

e. uit distributieplanologisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van ontwrichting van de 

detailhandelsstructuur;  
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f. advies is uitgebracht door de adviescommissie detailhandel Zuid-Holland.   

3.5.3  Afwijken buitenopslag  

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 

artikel 3.4.1 onder b., mits: 

a. de afwijking noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van het bedrijfsperceel; 

b. de activiteiten passen binnen de verleende milieuvergunning, de geaccepteerde milieumelding  

in het kader van het activiteitenbesluit en/of maatwerkvoorschriften;  

c. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan verkeersbelangen; 

d. geen afbreuk wordt gedaan aan de brandveiligheid;  

e. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

aangrenzende gronden; 

f. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig wordt geschaad; 

g. als gevolg van de buitenopslag voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein beschikbaar blijft. 

3.6  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening, het plan wijzigen, indien de wijziging betrekking heeft op het schrappen van de in 

3.1 genoemde aanduiding 'groenzone', indien het gebied ten oosten van de strook tot ontwikkeling 

wordt gebracht; 

3.7  Waterbalans 

Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, alsmede een omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, kan pas worden verleend 

indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate aan de waterbalans is 

voldaan.       
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Artikel 4  Groen  

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen, bermen en overige beplanting; 

b. parken en plantsoenen; 

c. water 

d. paden, wegen en parkeervoorzieningen; 

e. straatmeubilair; 

f. water en voorzieningen voor de waterhuishouding; 

g. geluidwerende voorzieningen; 

h. publieke voorzieningen ten behoeve van de brandveiligheid en brandbestrijding;  

i. bij een en ander behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 

Ten aanzien van de in lid 4.1 bedoelde gronden gelden voor gebouwen de volgende bouwregels: 

a. gebouwen, met uitzondering van gebouwen die vallen onder de definitie straatmeubilair, zijn niet 

toegestaan;  

b. de bouwhoogte van de onder a. bedoelde gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;  

c. de oppervlakte van de onder a. bedoelde gebouwen mag niet meer bedragen dan 25 m2 per 

gebouw;  

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen voor : 

a. straatmeubilair: 3 m; 

b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 1 m.   

c. geluidschermen en andere geluidwerende voorzieningen: 10 m; 
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachting 6 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

5.1.1  Algemeen 

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 6' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemmingen, primair bestemd voor bescherming en veiligstelling van de naar 

verwachting aanwezige archeologische waarden.  

5.1.2  Rangorde bestemmingen 

Indien de belangen van de in lid 5.1.1 bedoelde dubbelbestemming in strijd zijn met de belangen van 

een andere samenvallende dubbelbestemming dan geldt de volgende rangorde: 

1. 'Waarde - Archeologie 6 ' 

2. 'Waarde - Archeologie 7' 

5.2  Bouwregels 

5.2.1  Bouwwerken 

Ingeval van een aanvraag voor het oprichten van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk op of 

in de in lid 5.1 bedoelde gronden, over een oppervlakte van 250 m2 of meer en dieper 1,5 m gelden 

de volgende regels: 

a. in het belang van de archeologische monumentenzorg dient door de aanvrager van de 

omgevingsvergunning een door een archeologisch deskundige opgesteld rapport te worden 

overgelegd waarin de archeologische verwachtingswaarden van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld, en   

b. in het belang van de bescherming van de archeologische waarde kunnen aan de 

omgevingsvergunning voorwaarden worden verbonden. Tot deze voorwaarden kunnen in ieder 

geval behoren: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de 

bodem kunnen worden behouden;  

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;  

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige; 

c. de in 5.2.1 onder a. genoemde verplichting geldt niet voor de vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande bebouwing, waarbij de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid 

en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.  

5.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

5.3.1  Omgevingsvergunningplicht 

In het belang van de archeologische monumentenzorg en ter voorkoming van onevenredige 

aantasting van aanwezige archeologische verwachtingswaarden, is het verboden, behoudens het 

bepaalde in lid 5.3.2 zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en 

wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren over een 

oppervlakte van meer dan 250 m2: 

a. graafwerkzaamheden en het roeren van gronden dieper dan 1,5 m;  

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen dieper dan 1,5 m;  
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c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen 

en het aanleggen van drainage dieper dan 1,5 m;  

d. het aanbrengen ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmede verband houdende constructies dieper dan 1,5 m; 

e. het graven, vergraven, vergroten van watergangen en waterpartijen dieper dan 1,5 m; 

f. het ophogen en egaliseren van gronden; 

g. het dempen van watergangen en waterpartijen; 

h. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;  

i. het verhogen of het verlagen van de grondwaterstand. 

5.3.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht 

Het in 5.3.1 gestelde verbod geldt niet voor werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden:  

a. in het kader van het normale onderhoud, gebruik en beheer; 

b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een 

archeologisch deskundige;  

c. die uit een oogpunt van bescherming van de archeologische verwachtingswaarde van niet 

ingrijpende betekenis zijn;  

d. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

5.3.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 5.3.1 wordt slechts verleend, indien: 

a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 

verwachten gevolgen, de archeologische verwachtingswaarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet 

onevenredig worden of kunnen worden verkleind; en, 

b. door de aanvrager van de omgevingsvergunning een door een archeologisch deskundige 

opgesteld rapport is overgelegd waarin de archeologische verwachtingswaarde van het terrein 

dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

in voldoende mate is vastgesteld.  

5.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in 5.3.1 kunnen voorwaarden worden verbonden in het 

belang van de bescherming van de archeologische verwachtingswaarde. Tot deze voorwaarden 

kunnen in ieder geval behoren: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;  

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en 

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.  
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5.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, na advies te hebben ingewonnen van een archeologisch 

deskundige, het plan te wijzigen  zodanig dat de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische 

verwachting 6' naar ligging wordt verschoven, naar omvang wordt verkleind of vergroot of in het 

voorkomende geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of 

afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, 

daartoe aanleiding geeft.                
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachting 7 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

6.1.1  Algemeen 

De voor 'Waarde - Archeologische verwachting 7' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemmingen, primair bestemd voor bescherming en veiligstelling van de naar 

verwachting aanwezige archeologische waarden. 

6.1.2  Rangorde bestemmingen 

Indien de belangen van de in lid 6.1.1 bedoelde dubbelbestemming in strijd zijn met de belangen van 

een andere samenvallende dubbelbestemming dan geldt de volgende rangorde: 

1. 'Waarde - Archeologie 6' 

2. 'Waarde - Archeologie 7' 

6.2  Bouwregels 

6.2.1  Bouwwerken 

Ingeval van een aanvraag voor het oprichten van een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk op of 

in de in lid 6.1 bedoelde gronden, over een oppervlakte van 250 m2 of meer en dieper dan 5 m gelden 

de volgende regels:  

a. in het belang van de archeologische monumentenzorg dient door de aanvrager van de 

omgevingsvergunning een door een archeologisch deskundige opgesteld rapport te worden 

overgelegd waarin de archeologische verwachtingswaarden van het terrein dat blijkens de 

aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 

mate is vastgesteld, en   

b. in het belang van de bescherming van de archeologische waarde kunnen aan de 

omgevingsvergunning voorwaarden worden verbonden. Tot deze voorwaarden kunnen in ieder 

geval behoren: 

1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de 

bodem kunnen worden behouden;  

2. de verplichting tot het doen van opgravingen;  

3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een 

archeologisch deskundige; 

c. de in 6.2.1 onder a. genoemde verplichting geldt niet voor de vervanging, vernieuwing of 

verandering van bestaande bebouwing, waarbij de bestaande oppervlakte niet wordt uitgebreid 

en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.  

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

6.3.1  Omgevingsvergunningplicht 

In het belang van de archeologische monumentenzorg en ter voorkoming van onevenredige 

aantasting van aanwezige archeologische verwachtingswaarden, is het verboden, behoudens het 

bepaalde in lid 6.3.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning van burgemeester en 

wethouders de volgende werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden uit te voeren over een 

oppervlakte van meer dan 250 m2: 

a. graafwerkzaamheden en het roeren van gronden, dieper dan 5 m;  

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
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c. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen 

en het aanleggen van drainage, dieper dan 5 m;  

d. het aanbrengen ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de 

daarmede verband houdende constructies, dieper dan 5 m; 

e. het graven, vergraven, vergroten van watergangen en waterpartijen, dieper dan 5 m; 

f. het ophogen en egaliseren van gronden; 

g. het dempen van watergangen en waterpartijen; 

h. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;  

i. het verhogen of het verlagen van de grondwaterstand. 

6.3.2  Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht 

Het in 6.3.1 gestelde verbod geldt niet voor werken, geen gebouwen zijnde, en werkzaamheden:  

a. in het kader van het normale onderhoud, gebruik en beheer; 

b. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een 

archeologisch deskundige;  

c. die uit een oogpunt van bescherming van de archeologische verwachtingswaarde van niet 

ingrijpende betekenis zijn;  

d. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan: 

1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen omgevingsvergunning was vereist; 

2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende omgevingsvergunning. 

6.3.3  Toelaatbaarheid werken en werkzaamheden 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.3.1 wordt slechts verleend, indien: 

a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te 

verwachten gevolgen, de archeologische verwachtingswaarden niet onevenredig worden of 

kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet 

onevenredig worden of kunnen worden verkleind; en,  

b. door de aanvrager van de omgevingsvergunning een door een archeologisch deskundige 

opgesteld rapport is overgelegd waarin de archeologische verwachtingswaarde van het terrein 

dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het oordeel van burgemeester en wethouders 

in voldoende mate is vastgesteld.  

6.3.4  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Aan een omgevingsvergunning als bedoeld in 6.3.1 kunnen voorwaarden worden verbonden in het 

belang van de bescherming van de archeologische verwachtingswaarde. Tot deze voorwaarden 

kunnen in ieder geval behoren: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 

kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;  

c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en 

wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.  
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6.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, na advies te hebben ingewonnen van een archeologisch 

deskundige, het plan te wijzigen  zodanig dat de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische 

verwachting 7' naar ligging wordt verschoven, naar omvang wordt verkleind of vergroot of in het 

voorkomende geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of 

afwezigheid van archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, 

daartoe aanleiding geeft.                
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 7  Anti-dubbeltelbepaling 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 

is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 

beschouwing.  
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Artikel 8  Algemene bouwregels 

8.1  Bestaande maten 

Voor een bestaand bouwwerk dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan 

de bestaande goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, afstand of bebouwingspercentage 

afwijkt van de maatvoeringbepalingen in de bouwregels van de betreffende bestemming, gelden ter 

plaatse van de afwijking die afwijkende maten als bepalingen voor de maatvoering, met dien 

verstande dat: 

a. bestaande maten die meer bedragen dan in hoofdstuk BESTEMMINGSREGELS is 

voorgeschreven, mogen ter plaatse van de afwijking als ten hoogste toelaatbaar worden 

aangehouden;  

b. bestaande maten die minder bedragen dan in hoofdstuk BESTEMMINGSREGELS is 

voorgeschreven, mogen ter plaatse van de afwijking als ten minste toelaatbaar worden 

aangehouden; 

c. ingeval van herbouw is het bepaalde in dit lid onder a. en b. uitsluitend van toepassing, indien de 

herbouw op dezelfde locatie plaatsvindt; 

d. op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is artikel 14.1 niet van toepassing. 

8.2  Ondergeschikte bouwonderdelen 

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwgrenzen en 

bestemmingsgrenzen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, 

gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, 

balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van 

bouwgrenzen of bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.  

8.3  Ondergronds bouwen 

Daar waar in het plan geen specifieke regeling is opgenomen voor ondergronds bouwen zijn de 

regels van dit plan van overeenkomstige toepassing op ondergrondse bouwwerken. 

8.4  Parkeren 

a. Voor zover in hoofdstuk BESTEMMINGSREGELS geen specifieke parkeernormen zijn 

opgenomen, dient bij het bouwen op grond van de bestemmingen genoemd in hoofdstuk 

BESTEMMINGSREGELS, voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig 

het 'Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012-2022' zoals opgenomen in bijlage naar GVVP 

van deze regels, of de rechtsopvolger daarvan CROW publicatie 317 ''Kencijfers parkeren en 

verkeersgeneratie''.  

b. Van het bepaalde onder a. kan worden afgeweken, indien kan worden aangetoond dat op andere 

wijze is voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bestaande bouwwerken. 
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Artikel 9  Algemene gebruiksregels 

9.1  Gebruiksverbod 

Het is verboden de in het plan begrepen gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de in het 

plan gegeven bestemming en met het in of krachtens het plan ten aanzien van het gebruik van 

gronden en bouwwerken bepaalde. 

9.2  Strijdig gebruik 

Een gebruik in strijd met de in het plan gegeven bestemming en met het in of krachtens het plan ten 

aanzien van het gebruik van gronden en bouwwerken bepaalde, is in ieder geval: 

a. het gebruik van onbebouwde gronden als stand- of ligplaats van onderkomens, tenzij dit gebruik 

verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden; 

b. het gebruik van onbebouwde gronden als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en 

vaartuigen en andere al of niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten, tenzij dit gebruik 

verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de gronden; 

c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een seksinrichting dan wel ten behoeve van 

prostitutie; 

d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor een growshop of coffeeshop. 

9.3  Parkeren 

a. Voor zover in hoofdstuk 2 geen specifieke parkeernormen zijn opgenomen, dient bij het wijzigen 

van het bestaande gebruik zoals toegestaan op grond van de bestemmingen genoemd in 

hoofdstuk BESTEMMINGSREGELS, voorzien te worden in voldoende parkeergelegenheid 

overeenkomstig het 'Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012-2022' zoals opgenomen in 

bijlage GVVP (bijlagen bij de regels nog invoegen) van deze regels, of de rechtsopvolger 

daarvan,  of de rechtsopvolger daarvan CROW publicatie 317 ''Kencijfers parkeren en 

verkeersgeneratie''.  

b. Van het bepaalde onder a. kan worden afgeweken, indien kan worden aangetoond dat op andere 

wijze is voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bestaand gebruik. 
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels 

10.1  Gebiedsaanduiding Vrijwaringszone - Laagvliegroute 

Ter plaatse van de gebiedsaanduiding 'Vrijwaringszone - Laagvliegroute' gelden de volgende 

aanvullende regels:  

10.1.1  Bouwregels 

In afwijking van het bepaalde in de bouwregels bij de andere bestemmingen geldt dat ter plaatse van 

de aanduiding 'Vrijwaringszone - Laagvliegroute' de hoogte van gebouwen en bouwwerken, geen 

gebouw zijnde, niet meer mag bedragen dan 30 m boven NAP. 

10.1.2  Omgevingsvergunning voor afwijken 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in 10.1.1 voor het bouwen 

ten behoeve van de andere daar voorkomende bestemmingen, conform de bouwregels op grond van 

de betreffende bestemming, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig 

functioneren van de laagvliegroute. 

10.1.3  Voorwaarden omgevingsvergunning 

Alvorens de onder 10.1.2 bedoelde omgevingsvergunning te verlenen winnen burgemeester en 

wethouders schriftelijk advies in bij de betreffende beheerder van de straalverbinding. 

 

http://r_nl.imro.0523.bp2016hgbebouwd-vg01.html/
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

11.1  Omgevingsvergunning om af te wijken van bij het plan aangegeven regels 

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van: 

a. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages 

en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 15% van de 

goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen; 

b. de regels en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, waarbij een overschrijding is 

toegestaan tot maximaal 2,5 m, en deze noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het 

terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing; 

c. de regels en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe 

mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

d. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde ten behoeve 

van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 

sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 40 m; met uitzondering van bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, die zijn gelegen binnen de zone die is aangeduid als 'Gebiedsaanduiding 

Vrijwaringszone - Laagvliegroute', alwaar een maximale bouwhoogte van 30 m geldt; 

e. de regels en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde wordt vergroot 

tot maximaal 10 m, voor zover de bestemming niet in een afwijking voorziet. 

11.2  Voorwaarden afwijking 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid  11.1, kan slechts worden verleend, mits: 

a. de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet 

onevenredig worden geschaad; 

b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden 

geschaad. 
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels 

12.1  Algemene wijzigingen 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe 

veranderingen in de plaats, ligging en afmetingen van bestemmingsgrenzen, met inachtneming van 

de volgende voorwaarden: 

a. bestemmingsgrenzen mogen met niet meer dan 5 m worden verschoven; 

b. de belangen van de eigenaren en gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden mogen niet 

onevenredig worden geschaad; 

c. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen mogen niet onevenredig 

worden geschaad. 

12.2  Wijziging Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de van deze regels deel uitmakende bijlage 'Staat van 

bedrijfsactiviteiten' te wijzigen, middels het toevoegen en schrappen van soorten bedrijven en het 

veranderen van de categorie-indeling van soorten bedrijven, voor zover veranderingen in de 

bedrijfsvoering en de milieugevolgen van soorten bedrijven hiertoe aanleiding geven. 
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Artikel 13  Overige regels 

13.1  Nadere eisen 

13.1.1  Externe veiligheid - vluchtmogelijkheden 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, ter beheersing 

van de uitpandige vluchtroutes, en de bereikbaarheid voor de brandweer, voor zover dit niet elders in 

dit plan is vastgelegd, nadere eisen stellen aan: 

a. vluchtmogelijkheden en de situering van bouwwerken; 

b. vluchtmogelijkheden en de inrichting van terreinen/openbare ruimte; 

c. vluchtmogelijkheden en het bebouwd oppervlak van gebouwen; 

d. vluchtmogelijkheden en het vloeroppervlak van gebouwen. 

13.1.2  Externe veiligheid - afsluitbaarheid mechanische ventilatie 

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het aspect externe veiligheid, ter bescherming 

van de blootstelling aan toxische gassen, nadere eisen stellen aan de afsluitbaarheid van 

mechanische ventilatie. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 14  Overgangsrecht 

14.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het 

bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt 

vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, 

mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt gedaan binnen twee 

jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a. een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld 

onder a. met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

14.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a., te veranderen 

of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 

afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een 

periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of 

te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 

plan. 
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Artikel 15  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 't Oog'. 

  

Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Staat van bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein 
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Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' 1 

 
Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' 
 

-  niet van toepassing of niet relevant 

<  kleiner dan 

> groter  

= gelijk aan 

cat.  categorie 

e.d.  en dergelijke 

kl.  klasse 

n.e.g.  niet elders genoemd 

o.c.  opslagcapaciteit 

p.c.  productiecapaciteit 

p.o.  productieoppervlak 

b.o. bedrijfsoppervlak 

v.c.  verwerkingscapaciteit 

u  uur 

d  dag 

w  week 

j  jaar 

B  bodemverontreiniging 

C  continu 

D  divers 

L  luchtverontreiniging 

Z  zonering op basis van Wet geluidhinder 

R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing) 

V Vuurwerkbesluit van toepassing 

G/P verkeersaantrekkende werking goederenvervoer/personenver-

voer: 

1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking 

2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking 

3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW             

0112 011, 012, 013, 

016 

0 Tuinbouw:             

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C   10   100   3.2 1 G 

0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

014 016 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:                         

014 016 1 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 2 G 

014 016 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

014 016  - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55                         

014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50   3.1 2 G 

014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

0142 0162  KI-stations 30 10 30 C   0   30   2 1 G 

                            

05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                         

0501.1 0311  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

0501.2 0312  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C   10   50   3.1 1 G 

0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                         

0502 032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C   0   100   3.2 1 G 

0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C   0   50   3.1 1 G 

                            

15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                         

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                         

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C   50 R 100 D 3.2 2 G 

151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C   30   700   5.2 2 G 

151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C   50 R 300   4.2 2 G 

151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1.000 m² 50 0 50 C   30   50   3.1 1 G 

151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50     10   50   3.1 1 G 
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151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 1 G 

151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden 
met p.o. < 2.000 m² 

50 0 50     10   50   3.1 2 G 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                         

152 102 1 - drogen 700 100 200 C   30   700   5.2 2 G 

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C   30   200   4.1 2 G 

152 102 3 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2 1 G 

152 102 4 - verwerken anderszins: p.o. > 1.000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 2 G 

152 102 5 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m² 100 10 50     30   100   3.2 1 G 

152 102 6 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 1 G 

1531 1031 0 Aardappelproductenfabrieken:                         

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C   50 R 300   4.2 2 G 

1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 1 G 

1532,1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                         

1532,1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C   10   100   3.2 1 G 

1532,1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C   10   100   3.2 2 G 

1532,1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C   10   100   3.2 2 G 

1532,1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C   30   300   4.2 2 G 

1532,1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C   10   300   4.2 2 G 

1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 30 100 C   30 R 200   4.1 3 G 

1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 50 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 10 100 C   100 R 200   4.1 3 G 

1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 10 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 

1543 1042 0 Margarinefabrieken:                         

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 100 10 200 C   30 R 200   4.1 3 G 

1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 200 10 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken:                         

1551 1051 1 - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton/uur 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 

1551 1051 2 - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton/uur 200 30 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 
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1551 1051 3 - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton/jaar 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

1551 1051 4 - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton/jaar 100 0 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1551 1051 5 - overige zuivelproductenfabrieken 50 50 300 C   50 R 300   4.2 3 G 

1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 

1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 

1561 1061 0 Meelfabrieken:                         

1561 1061 1 - p.c. >= 500 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 2 G 

1561 1061 2 - p.c. < 500 ton/uur 100 50 200 C   50 R 200   4.1 2 G 

1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C   50   200 D 4.1 2 G 

1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                         

1562 1062 1 - p.c. < 10 ton/uur 200 50 200 C   30 R 200   4.1 1 G 

1562 1062 2 - p.c. >= 10 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 

1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                         

1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C   50   700 D 5.2 3 G 

1571 1091 2 - beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 700 100 100 C   30 R 700 D 5.2 3 G 

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton/uur 
water 

300 100 200 C   30   300   4.2 2 G 

1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton/uur 
water 

700 200 300 C Z 50   700   5.2 3 G 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 ton/uur 200 50 200 C   30   200   4.1 3 G 

1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 

1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C   30   200   4.1 2 G 

1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                         

1581 1071 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 1 G 

1581 1071 2 - v.c. >= 7.500 kg meel/week 100 30 100 C   30   100   3.2 2 G 

1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C   30   100   3.2 2 G 

1583 1081 0 Suikerfabrieken:                         

1583 1081 1 - v.c. < 2.500 ton/jaar 500 100 300 C   100 R 500   5.1 2 G 

1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 ton/jaar 1000 200 700 C Z 200 R 1000   5.3 3 G 

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                         

1584 10821 1 - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100     50 R 500   5.1 2 G 
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1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
< 2.000 m² 

100 30 50     30   100   3.2 2 G 

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
<= 200 m² 

30 10 30     10   30   2 1 G 

1584 10821 4 - suikerwerkfabrieken met suikerbranden 300 30 50     30 R 300   4.2 2 G 

1584 10821 5 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. > 200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 2 G 

1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 

1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 

1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                         

1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C   10   500 D 5.1 2 G 

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30     10   100   3.2 2 G 

1587 108401  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50     10   200   4.1 2 G 

1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50     30   200 D 4.1 2 G 

1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50     50 R 200   4.1 2 G 

1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                         

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50     10   100   3.2 2 G 

1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50     50 R 300   4.2 2 G 

1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50     30   200   4.1 2 G 

1591 110101  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C   30   300   4.2 2 G 

1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcoholdoorgisting:                         

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 ton/jaar 200 30 200 C   30 R 200   4.1 1 G 

1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 ton/jaar 300 50 300 C   50 R 300   4.2 2 G 

1593 t/m 1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 10 0 30 C   0   30   2 1 G 

1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C   50 R 300   4.2 2 G 

1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C   30   300   4.2 2 G 

1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100     50 R 100   3.2 3 G 

                            

16 12 - VERWERKING VAN TABAK                         

160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C   30   200   4.1 2 G 
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17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                         

171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100     30   100   3.2 2 G 

172 132 0 Weven van textiel:                         

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100     0   100   3.2 2 G 

172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300   Z 50   300   4.2 3 G 

173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1 2 G 

174,175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50     10   50   3.1 1 G 

1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200     10   200   4.1 2 G 

176,177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50     10   50   3.1 1 G 

                            

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                         

181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50     0   50   3.1 1 G 

182 141  Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 

183 142, 151  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 

                            

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)                         

191 151, 152  Lederfabrieken 300 30 100     10   300   4.2 2 G 

192 151  Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 2 G 

193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 

                            

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 

DERGELIJKE 

            

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100     50 R 100   3.2 2 G 

2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                         

2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50     10   200   4.1 2 G 

2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1 2 G 

202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100     10   100   3.2 3 G 

203,204,205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100     0   100   3.2 2 G 

203,204,205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 

200 m² 

0 30 50     0   50   3.1 1 G 
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205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 1 G 

                            

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                         

2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1 3 G 

2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                         

2112 1712 1 - p.c. < 3 ton/uur 50 30 50 C   30 R 50   3.1 1 G 

2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 ton/uur 100 50 200 C Z 50 R 200   4.1 2 G 

2112 1712 3 - p.c. >= 15 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 3 G 

212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 

2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                        

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 ton/uur 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 

2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 ton/uur 50 30 200 C Z 30 R 200   4.1 2 G 

                

22 18 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                       

2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10   100  3.2 3 G 

2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen) 30 0 100    10   100  3.2 3 G 

2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30    0   30  2 1 P 

2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10    0   10  1 1 G 

2223 1814 B Binderijen 30 0 30    0   30  2 2 G 

2224 1813  Grafische reproductie en zetten 30 0 10    10   30  2 2 G 

2225 1814  Overige grafische activiteiten 30 0 30    10   30 D 2 2 G 

223 182  Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10    0   10  1 1 G 

                          

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN 

                      

231 191  Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000  5.3 2 G 

2320.1 19201  Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500  6 3 G 

2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100    30 R 100  3.2 2 G 

2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100    50 R 300  4.2 2 G 

2320.2 19202 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 300 0 200    50 R 300 D 4.2 2 G 
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233 210, 212, 244  Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100    1500   1500 D 6 1 G 

                            

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                        

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                        

2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 ton/dag lucht 10 0 700 C Z 100 R 700   5.2 3 G 

2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C  100 R 500   5.1 3 G 

2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C  300 R 500   5.1 3 G 

2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 3 G 

2413 2012 0 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:                        

2413 2012 1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 2 G 

2413 2012 2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 50 500 C  700 R 700 D 5.2 3 G 

2414.1 20141 A0 Organische chemische grondstoffenfabrieken:                        

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 2 G 

2414.1 20141 A2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 1000 30 500 C  700 R 1000 D 5.3 2 G 

2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                        

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 100 0 200 C  100 R 200   4.1 2 G 

2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 200 0 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 

2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische):                        

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 ton/jaar 300 0 200 C  100 R 300   4.2 2 G 

2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 ton/jaar 500 0 300 C Z 200 R 500   5.1 3 G 

2415 2015  Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C  500 R 500   5.1 3 G 

2416 2016  Kunstharsenfabrieken en dergelijke 700 30 300 C  500 R 700   5.2 3 G 

242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                        

242 202 1 - fabricage 300 50 100 C  1000 R 1000   5.3 3 G 

242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C  500 R 500 D 5.1 2 G 

243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 3 G 

2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                        

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 200 10 200 C  300 R 300   4.2 1 G 

2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 300 10 300 C  500 R 500   5.1 2 G 

2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:                        
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2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50    50 R 50   3.1 2 G 

2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30    10   30   2 2 G 

2451 2041  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300   4.2 3 G 

2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300   4.2 2 G 

2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                        

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100    50   100   3.2 3 G 

2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100    50   500   5.1 3 G 

2464 205902  Fotochemische productenfabrieken 50 10 100    50 R 100   3.2 3 G 

2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50    50 R 50   3.1 3 G 

2466 205903 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 2 G 

247 2060  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300   4.2 3 G 

                

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                        

2511 221101  Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300   4.2 2 G 

2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                        

2512 221102 1 - vloeroppervlak < 100 m² 50 10 30    30   50   3.1 1 G 

2512 221102 2 - vloeroppervlak >= 100 m² 200 50 100    50 R 200   4.1 2 G 

2513 2219  Rubberartikelenfabrieken 100 10 50    50 R 100 D 3.2 1 G 

252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                        

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100    100 R 200   4.1 2 G 

252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100    200 R 300   4.2 2 G 

252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouw-
materialen 

50 30 50    30   50   3.1 2 G 

                          

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUCTEN 

                      

261 231 0 Glasfabrieken:                       

261 231 1 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton/jaar 30 30 100    30   100   3.2 1 G 

261 231 2 - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton/jaar 30 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 

261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton/jaar 300 100 100    30   300   4.2 1 G 

261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton/jaar 500 200 300 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
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2612 231  Glas-in-loodzetterij 10 30 30    10   30   2 1 G 

2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50    10   50   3.1 1 G 

262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                        

262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30    10   30   2 1 G 

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100    30   100   3.2 2 G 

264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200    30   200   4.1 2 G 

264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200    100 R 200   4.1 2 G 

2651 2351 0 Cementfabrieken:                        

2651 2351 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 300 500 C  30 R 500   5.1 2 G 

2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 500 1000 C Z 50 R 1000   5.3 3 G 

2652 235201 0 Kalkfabrieken:                       

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200    30 R 200   4.1 2 G 

2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300  Z 50 R 500   5.1 3 G 

2653 235202 0 Gipsfabrieken:                       

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200   30 R 200   4.1 2 G 

2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300  Z 50 R 500   5.1 3 G 

2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                        

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtriller 10 100 200    30   200   4.1 2 G 

2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 ton/dag 10 100 300    30   300   4.2 2 G 

2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton/dag 30 200 700  Z 30   700   5.2 3 G 

2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                        

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 50 100    30   100   3.2 2 G 

2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 300  Z 30   300   4.2 3 G 

2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100    30   100   3.2 2 G 

2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                       

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 ton/uur 10 50 100    10  100   3.2 3 G 

2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 ton/uur 30 200 300  Z 10  300   4.2 3 G 

2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:                        

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 ton/dag 10 50 100    50 R 100   3.2 2 G 

2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 ton/dag 30 200 300  Z 200 R 300   4.2 3 G 
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267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                       

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100   0   100 D 3.2 1 G 

267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50   0   50   3.1 1 G 

267 237 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 ton/jaar 10 100 300   10   300   4.2 1 G 

267 237 4 - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700  Z 10   700   5.2 2 G 

2681 2391  Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 10 30 50   10   50 D 3.1 1 G 

2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                       

2682 2399 A1 - p.c. < 100 ton/uur 300 100 100   30   300   4.2 3 G 

2682 2399 A2 - p.c. >= 100 ton/uur 500 200 200  Z 50   500   5.1 3 G 

2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):                       

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 ton/jaar 100 200 300 C Z 30   300   4.2 2 G 

2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50   200   4.1 2 G 

2682 2399 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50   100 D 3.2 2 G 

2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c. < 100 ton/uur 100 50 200   30   200   4.1 3 G 

2682 2399 D1 - asfaltcentrales: p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50   300   4.2 3 G 

                

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                      

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                      

271 241 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 700 500 700   200 R 700   5.2 2 G 

271 241 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500   6 3 G 

272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                       

272 245 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 500   30   500   5.1 2 G 

272 245 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 1000  Z 50 R 1000   5.3 3 G 

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                       

273 243 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 300   30   300   4.2 2 G 

273 243 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 50 700  Z 50 R 700   5.2 3 G 

274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                       

274 244 A1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 100 100 300   30 R 300   4.2 1 G 

274 244 A2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 200 300 700  Z 50 R 700   5.2 2 G 

274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:                       
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274 244 B1 - p.o. < 2.000 m² 50 50 500   50 R 500   5.1 2 G 

274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m² 200 100 1000  Z 100 R 1000   5.3 3 G 

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen:                       

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C  30 R 300   4.2 1 G 

2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 

2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen:                       

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C  30 R 300   4.2 1 G 

2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 

                

28 25, 31 - VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 

MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN) 

            

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:                       

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30   100   3.2 2 G 

281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50   3.1 1 G 

281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m² 30 50 200   30   200   4.1 2 G 

281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 50 200 300  Z 30   300   4.2 3 G 

2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                       

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 300   30 R 300   4.2 2 G 

2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500  Z 50 R 500   5.1 3 G 

2822, 2830 2521, 2530, 

3311 

 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200   30   200   4.1 2 G 

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200   30   200   4.1 1 G 

284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke 50 30 100   30   100 D 3.2 2 G 

284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50 D 3.1 1 G 

2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                       

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30   200 D 4.1 2 G 

2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50   100 D 3.2 1 G 

2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 2 G 

2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 2 G 
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2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100   30   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30   100   3.2 2 G 

2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100   3.2 1 G 

2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en 
dergelijke) 

30 30 100   50   100   3.2 2 G 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30   100 D 3.2 1 G 

2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² 10 30 50   10   50 D 3.1 1 G 

287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                       

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 200   30   200   4.1 2 G 

287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500  Z 30   500   5.1 3 G 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30   100   3.2 2 G 

287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50   3.1 1 G 

                          

29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                       

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken, inclusief reparatie:                       

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 100   30   100 D 3.2 2 G 

29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 30 200   30   200 D 4.1 3 G 

29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30   300 D 4.2 3 G 

29 27, 28, 33  - reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandings-
motoren  = 1 MW 

30 30 50   30   50   3.1 1 G 

                

30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS             

30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie 30 10 30   10   30   2 1 G 

                

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDHEDEN 

            

311 271, 331  Elektromotoren- en generatorenfabrieken, inclusief reparatie 200 30 30   50   200   4.1 1 G 

312 271, 273  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50   200   4.1 1 G 
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313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 2 G 

314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50   100   3.2 2 G 

315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300   4.2 2 G 

316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10   30   2 1 G 

3162 2790  Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C  200 R 1500   6 2 G 

                       

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN 

-BENODIGDHEDEN 

                   

321 t/m 323 261, 263, 264, 

331 

 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en 

dergelijke, inclusief reparatie 

30 0 50   30   50 D 3.1 2 G 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30   50   3.1 1 G 

                

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN 

            

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en 

dergelijke, inclusief reparatie 

30 0 30   0   30   2 1 G 

                 

34 29  VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven:             

341 291 1 - p.o. < 10.000 m² 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 3 G 

341 291 2 - p.o. >= 10.000 m² 200 30 300  Z 50 R 300   4.2 3 G 

3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200   4.1 2 G 

3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30   200   4.1 2 G 

343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100   3.2 2 G 

                

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, 

AANHANGWAGENS) 

            

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:             

351 301, 3315  1 - houten schepen 30 30 50   10   50   3.1 2 G 

351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100   3.2 2 G 

351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30   200   4.1 2 G 
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351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50   500   5.1 2 G 

351 301, 3315  - onderhoud/reparatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen 30 50 50   30   50   3.1 2 G 

3511 3831  Scheepssloperijen 100 200 700   100 R 700   5.2 2 G 

352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                       

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30   100   3.2 2 G 

352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300   4.2 2 G 

353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:             

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30   200   4.1 2 G 

353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000  Z 100 R 1000   5.3 2 G 

354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100   3.2 2 G 

355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30   100 D 3.2 2 G 

                

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.             

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30   100 D 3.2 2 G 

361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10   0   10   1 1 P 

362 321  Fabricage van munten, sieraden en dergelijke 30 10 10   10   30   2 1 G 

363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10   30   2 2 G 

364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30   50   3.1 2 G 

365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30   50   3.1 2 G 

3661.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0   30   2 1 P 

3661.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30   50 D 3.1 2 G 

                          

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                       

371 383201  Metaal- en autoschredders 30 100 500  Z 30   500   5.1 2 G 

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                       

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 ton/jaar 30 100 300   10   300   4.2 2 G 

372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700   10   700   5.2 3 G 

372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300   4.2 2 G 

372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50   300   4.2 3 G 
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40 35 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 

WATER 

            

40 35 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)             

40 35 A1 - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen  
> 75 MWth 

100 700 700 C Z 200   700   5.2 2 G 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100   500   5.1 2 G 

40 35 A3 - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 

40 35 A5 - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 

40 35 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:                      

40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen 
voedingsindustrie 

100 50 100   30 R 100   3.2 2 G 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100   30 R 100   3.2 2 G 

40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                       

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10   30   2 1 P 

40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30   50   3.1 1 P 

40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50   100   3.2 1 P 

40 35 C4 - 200 - 1.000 MVA 0 0 300 C Z 50   300   4.2 1 P 

40 35 C5 - >= 1.000 MVA 0 0 500 C Z 50   500   5.1 1 P 

40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                       

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C  100   300   4.2 1 P 

40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C  200 R 500   5.1 1 P 

40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A 0 0 10 C  10   10   1 1 P 

40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 0 0 30 C  10   30   2 1 P 

40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 0 0 50 C  50 R 50   3.1 1 P 

40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                      

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50   100   3.2 1 P 

40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10   30   2 1 P 

                          

41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                       

41 36 A0 Waterwinning-/bereidingbedrijven:                       

41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C  1000 R 1000 D 5.3 1 G 
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41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling 10 0 50 C  30   50   3.1 1 G 

41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                       

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C  10   30   2 1 P 

41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C  10   100   3.2 1 P 

41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C  10   300   4.2 1 P 

                          

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                       

45 41, 42, 43  Bouwbedrijven/aannemers algemeen                       

45 41, 42, 43 0 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10   100   3.2 2 G 

45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 1.000 m²: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10   50   3.1 2 G 

45 41, 42, 43 2 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m² 0 10 30   10   30   2 1 G 

453 432  Bouwinstallatie algemeen 10 10 30   30   30   2 1 G 

453 4322  Installatie sanitair/centrale verwarmingsapparatuur indien met spuiterij 50 30 50   30   50   3.1 1 G 

453 4321  Elektrotechnische installatie 10 10 30   10   30   2 1 G 

                          

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS 

                      

501, 502, 504 451, 452, 454  Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10   30   2 2 P 

501 451  Groothandel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 10 10 100   10   100   3.2 2 G 

5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10   100   3.2 1 G 

5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10   10   1 1 G 

5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50   3.1 1 G 

5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0   30   2 3 P 

503, 504 453  Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10   30   2 1 P 

                          

51 46 - GROOTHANDEL EN OPSLAG                       

5121 4621 0 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 30 30 50   30 R 50   3.1 2 G 

5121 4621 1 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een 

verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 

100 100 300  Z 50 R 300   4.2 2 G 

5122 4622  Groothandel in bloemen en planten 10 10 30   0   30   2 2 G 
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5123 4623  Groothandel in levende dieren 50 10 100 C  0   100   3.2 2 G 

5124 4624  Groothandel in huiden, vellen en leder 50 0 30   0   50   3.1 2 G 

5125, 5131 46217, 4631  Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen 30 10 30   50 R 50   3.1 2 G 

5132, 5133 4632, 4633  Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50   3.1 2 G 

5134 4634  Groothandel in dranken 0 0 30   0   30   2 2 G 

5135 4635  Groothandel in tabaksproducten 10 0 30   0   30   2 2 G 

5136 4636  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0   30   2 2 G 

5137 4637  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0   30   2 2 G 

5138, 5139 4638, 4639  Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30   10   30   2 2 G 

514 464, 46733  Groothandel in overige consumentenartikelen 10 10 30   10   30   2 2 G 

5148.7 46499 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:                       

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30   10 V 30   2 2 G 

5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30   50 V 50   3.1 2 G 

5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30   30   30   2 2 G 

5151.1 46711 0 Groothandel in vaste brandstoffen:                       

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30   50   3.1 2 P 

5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 500  Z 100   500   5.1 3 G 

5151.2 46712 0 Groothandel in vloeibare brandstoffen:                       

5151.2 46712  - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 0 10   10   10   1 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. < 10 m³ 10 0 10   50 R 50   3.1 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30   100 R 100   3.2 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, K3-klasse: o.c. < 10 m³ 10 0 10   10   30   2 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, K3-klasse: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30   50   50   3.1 1 G 

5151.2 46712 1 - o.c. > 1.000 m³,  < 100.000 m³ 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 

5151.2 46712 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 

5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 2 G 

5151.2 46712 0 Groothandel in gasvormige brandstoffen (butaan, propaan, lpg (in tanks)):                       

5151.2 46712  - bovengronds, < 2 m³ 0 0 0   30   30   2 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, 2 - 8 m³ 10 0 0   50 R 50   3.1 1 G 

5151.2 46712  - bovengronds, 8 - 80 m³ 10 0 10   100 R 100   3.2 1 G 
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5151.2 46712  - bovengronds, 80 - 250 m³ 30 0 30   300 R 300   4.2 2 G 

5151.2 46712  - ondergronds, < 80 m³ 10 0 10   50 R 50   3.1 1G G 

5151.2 46712  - ondergronds, 80 - 250 m³ 30 0 30   200 R 200   4.1 2 G 

5151.2 46712 1 - o.c. > 1.000 m³,  < 100.000 m³ 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 

5151.2 46712 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 

5151.2 46712 0 Gasvormige brandstoffen in gasflessen                       

5151.2 46712  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0   10   10   1 1 G 

5151.2 46712  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau 10 0 10   30 R 30   2 1 G 

5151.2 46712  - grote hoeveelheden (> 150 ton) en/of laag beschermingsniveau 30 0 30   500 R 500   5.1 2 G 

5151.2 46712  Niet-reactieve gassen (inclusief zuurstof), gekoeld 10 0 10   50   50   3.1 1 G 

5151.3 46713  Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 100 0 30   50   100   3.2 2 G 

5152.1 46721 0 Groothandel in metaalertsen:                      

5152.1 46721 1 - opslag oppervlak < 2.000 m² 30 300 300   10   300   4.2 3 G 

5152.1 46721 2 - opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 700  Z 10   700   5.2 3 G 

5152.2 /.3 46722, 46723  Groothandel in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10   100   3.2 2 G 

5153 4673 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:                       

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 10 50   10   50   3.1 2 G 

5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 10 30   10   30   2 1 G 

5153.4 46735 4 Zand en grind:                       

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0   100   3.2 2 G 

5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0   30   2 1 G 

5154 4674 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                       

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10   50   3.1 2 G 

5154 4674 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 0 30   0   30   2 1 G 

5155.1 46751  Groothandel in chemische producten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 2 G 

5155.2 46752  Groothandel in kunstmeststoffen 30 30 30   30 R 30   2 1 G 

5155.2 46752  Groothandel in bestrijdingsmiddelen in emballage of in gasflessen                       

5155.2 46752  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0   10   10   1 1 G 

5155.2 46752  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog beschermingsniveau 0 0 0   30 R 30   2 1 G 

5155.2 46752  - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 0 0 0   500 R 500   5.1 1 G 
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5156 4676  Groothandel in overige intermediaire goederen 10 10 30   10   30   2 2 G 

5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   30   100   3.2 2 G 

5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10   50   3.1 2 G 

5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   10   100 D 3.2 2 G 

5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10   50   3.1 2 G 

518 466 0 Groothandel in machines en apparaten:                    

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10   100   3.2 2 G 

518 466 2 - overige 0 10 50   0   50   3.1 2 G 

518 466 3 - overig met oppervlak <= 2.000 m² 0 10 30   0   30   2 1 G 

519 466, 469  Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en 

dergelijke) 

0 0 30   0   30   2 2 G 

                          

52 47 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN                       

527 952  Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) 0 0 10   10   10   1 1 P 

                

60 49 - VERVOER OVER LAND             

6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0   30   2 2 P 

6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0   100   3.2 2 G 

6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m² 0 0 100 C  30   100   3.2 3 G 

6024 494 1 - goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.  
<= 1.000 m² 

0 0 50 C  30   50   3.1 2 G 

                

63 52 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER             

631 522  Loswal 10 30 50   30   50   3.1 2 G 

6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 2 G 

6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 

6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C  30   100   3.2 2 G 

6321 5221 3 Caravanstalling 10 0 30 C  10   30   2 2 P 

                         

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                      

641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0   30   2 2 P 
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71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN 

                      

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10   30   2 2 P 

712 7712, 7739  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 10 0 50   10   50 D 3.1 2 G 

713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50   10   50 D 3.1 2 G 

7133 7733  Verhuurbedrijven voor kantoormachines en computers 10 0 30   10       2 2 G 

                          

72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                       

72 62  Onderhoud en reparatie computers en kantoormachines 0 0 10   0   10   1 1 P 

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0   30   2 1 P 

                          

73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                       

731 721  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30   2 1 P 

                          

74 63, 69 t/m 71, 

73, 74, 77, 78, 

80 t/m 82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                       

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30   50 D 3.1 1 P 

7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10   30   2 2 G 

7484.3 82991  Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 50 30 200 C  50 R 200   4.1 3 G 

7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke 0 0 10   0   10   1 2 P 

                          

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                        

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:                       

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C  10   200   4.1 2 G 

9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10   300   4.2 2 G 

9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10   500   5.1 3 G 

9001 3700 B Rioolgemalen 30 0 10 C  0   30   2 1 P 

9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke 50 30 50   10   50   3.1 2 G 

9002.1 381 B Gemeentewerven (afvalinzameldepots) 30 30 50   30 R 50   3.1 2 G 



22 Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' 

 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS   INDICES 

  V
N

G
-V

N
G

-

V
N

G
-n

r
. 

 

G
E
U

R
 

S
T
O

F
 

G
E
L
U

I
D

 

G
E
V

A
A

R
 

G
R

O
O

T
S

T
E
 

A
F
S

T
A

N
D

 

C
A

T
E
G

O
R

I
E
 

V
E
R

K
E
E
R

 

9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300   30   300   4.2 3 G 

9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                      

9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C  10   500   5.1 3 G 

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10   100   3.2 1 G 

9002.2 382 A3 - verwerking radioactief afval 0 10 200 C  1500   1500   6 1 G 

9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30   10   50   3.1 1 G 

9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 1 G 

9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 3 G 

9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvanoafval 10 10 30   30 R 30   2 1 G 

9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300   10   300   4.2 3 G 

9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                      

9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jaar 300 100 50   10   300   4.2 2 G 

9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jaar 700 300 100   30   700   5.2 2 G 

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jaar 100 100 100   10   100   3.2 2 G 

9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jaar 200 200 100   30   200   4.1 3 G 

9002.2 382 C5 - gft in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200   4.1 3 G 

                        

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                      

9301.1 96011 A Wasserijen en linnenverhuur 30 0 50 C  30   50   3.1 2 G 

9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30   50   3.1 2 G 

9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30   2 2 G 

9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0   30   2 1 G 
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Bijlage 2  Beeldkwaliteitsparagraaf  





Beeldkwaliteitskader  

 

Groen en waterstructuur 

- Groen en water in het openbaar gebied leveren een grote bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde. Ze 

zijn daarom vooral geconcentreerd langs de structuurbepalende lijnen (hoofdontsluiting) en randen van het plangebied.  

- De groene profielen met bomenrijen creëren een natuurlijke coulisse naar de omgeving en het landschap. 

- De oostzijde van het gebied krijgt een groene wand die een natuurlijke overgang vormt van het bedrijventerrein naar 

het aangrenzende agrarisch gebied. Deze groene wand bestaat uit een hoog begroeid hekwerk met een rij bomen 

ervoor langs. 

- De noordzijde van het gebied krijgt een ruim opgezette groene bufferzone tot de Betuweroute. Binnen deze zone zal 

een voetpad worden aangelegd, wat de groenzone toegankelijk en beleefbaar maakt. Dit voetpad sluit aan op de 

wandelpaden langs de hoofdontsluitingsstructuur. De wandelpaden maken een rondgang via het bedrijventerrein 

mogelijk.  

- Aan de westzijde van het plangebied wordt een grote waterpartij gerealiseerd, die in westelijke richting wordt 

doorgetrokken. De watergangen vormen de structuur van de drie hoofdeilanden waarbinnen de kavels zullen worden 

uitgegeven. 

- de hoofd groenstructuur ligt buiten de bedrijfspercelen.  

 

Verkeer en parkeren 

- Het bedrijventerrein wordt ontsloten aan de ten zuiden gelegen Spoorweg. 

- Het uitgangspunt is om binnen het plangebied maximaal drie ontsluitingen op de Spoorweg te realiseren waaraan de 

toegangswegen tot de bedrijven zijn gelegen.  

- De bedrijfskavels zijn voor de fietsers en voetgangers bereikbaar via de paden langs de Spoorweg. 

- Parkeren en manoeuvreren vindt plaats op de bedrijfspercelen. 

 

Kavelstructuur 

- De huidige indeling van de kavelstructuur is indicatief. Bij daadwerkelijk invulling van het gebied zal de verkaveling 

volgend zijn op de vraag vanuit de markt, waarbij de kavels onderling afgestemd moeten worden. 

- De indeling van de kavels is flexibel en wordt niet van tevoren bepaald. 

- Voor de bedrijfskavels wordt ruimte geboden om flexibel te kunnen inspelen op de toekomstige vragen en 

ontwikkelingen. 

- Buitenopslag en opslag in bedrijfsloodsen dienen aan de achterzijde van de bedrijfspercelen te worden gesitueerd. Dit 

draagt bij aan een representatief straatbeeld. 

 

Uitstraling en kwaliteit 

- De aantrekkelijkheid en wervingskracht van ’t Oog zal in hoge mate worden bepaald door de beeldkwaliteit en 

uitstraling van de gebouwen en de inrichting en erfafscheidingen van de bedrijfskavels. 

- Het perceel aan de uiterste westkant dient een alzijdige oriëntatie te krijgen. Dit vanwege de situering als representatief 

herkenningspunt van het bedrijventerrein. De bebouwing op dit perceel vraagt om hoogwaardige architectonische 

uitwerking. Op deze westelijke kop zijn daarom achterkanten ongewenst, evenals buitenopslag. De terreininrichting sluit 

aan bij het beeld van de openbare ruimte en het terrein wordt niet afscheiden door hoge hekwerken. 

- De bedrijven aan de zuidkant zullen de representatieve gevel richten op de Spoorweg. 

- Voor de overige bedrijven vormen de gebiedsontsluitingswegen belangrijkste oriëntatie binnen ‘t Oog. 

- De opslag van goederen dient binnen de rooilijnen van de bebouwing te zijn en waar mogelijk inpandig. 

- De water- en groenstructuur wordt duurzaam en natuurvriendelijk ingericht. 

- De water- en groenstructuur wordt openbaar toegankelijk.  

- Bij de architectonische uitwerking van de bedrijven en terreininrichting dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden 

van duurzame materialen. 

- Erfafscheidingen worden uniform vormgegeven.  

 

Bebouwingshoogte en rooilijnen 

- De bedrijfsbebouwing kan tot 12 meter hoog zijn, met uit zondering van de westelijke kavel. De bedrijfsbebouwing op 

die kavel dient als herkenningspunt af te wijken en kan tot 15 meter hoog zijn. 

- De bedrijfsbebouwing biedt hoogteverschil in de representatieve ruimte en bedrijfsruimte. 

- Met zorgvuldige materiaal- en kleurkeuze van de bebouwing kunnen de hogere delen van de bedrijven de horizon 

minder domineren. Toepassing van lichte en natuurlijke kleuren (zoals zandkleur, grijs en grijs-groen) voor de bebouwing 

kan daar aan bijdragen. 
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